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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

2009/0064(COD)

12.2.2010

TARKISTUKSET
139 - 309

Mietintöluonnos
Jean-Paul Gauzès
(PE430.709v01-00)

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivien 2004/39/EY ja 2009/…/EY 
muuttamisesta

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
(KOM(2009)0207 – C7-0040/2009 – 2009/0064(COD))



PE439.111v02-00 2/181 AM\804881FI.doc

FI

AM_Com_LegReport



AM\804881FI.doc 3/181 PE439.111v02-00

FI

Tarkistus 139
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajista ja direktiivien 2004/39/EY ja 
2009/…/EY muuttamisesta

vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista ja 
niiden hoitajista sekä direktiivien 
2004/39/EY ja 2009/…/EY muuttamisesta

Or. en

Perustelu

Direktiivissä olisi käsiteltävä itse "vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja". Jos käsitellään itse 
rahastoja eikä vain niiden hoitajia, katettaisiin rahastonhoitajien "jalanjälki" EU:n 
rahoitusmarkkinoilla.

Tarkistus 140
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajista ja direktiivien 2004/39/EY ja 
2009/…/EY muuttamisesta

vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista ja 
niiden hoitajista sekä direktiivien 
2004/39/EY ja 2009/…/EY muuttamisesta

Or. en

Perustelu

Direktiivin tulee kattaa sekä rahastot että rahastonhoitajat. Järjestelmäriskejä ei voida hallita 
asianmukaisesti ilman rahastoille asetettavia vaatimuksia.
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Tarkistus 141
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen
hoitajista ja direktiivien 2004/39/EY ja 
2009/…/EY muuttamisesta

vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista ja
niiden hoitajista sekä direktiivien 
2004/39/EY ja 2009/…/EY muuttamisesta

Or. en

Perustelu

Direktiivissä olisi käsiteltävä itse "vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja". Jos käsitellään itse 
rahastoja eikä vain niiden hoitajia, katettaisiin rahastonhoitajien "jalanjälki" EU:n 
rahoitusmarkkinoilla.

Tarkistus 142
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajista ja direktiivien 2004/39/EY ja 
2009/…/EY muuttamisesta

vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista ja 
niiden hoitajista sekä direktiivien 
2004/39/EY ja 2009/…/EY muuttamisesta

Or. de

Perustelu

Direktiivissä olisi käsiteltävä itse "vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja". Tämä on loogista 
seurausta siitä periaatteesta, että mahdollisesti järjestelmäriskin aiheuttaviin rahoitustoimiin 
on puututtava ajoissa. Tähän ei riitä pelkkä markkinointitapojen ja hoitajien sääntely.
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Tarkistus 143
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista 
ja direktiivien 2004/39/EY ja 2009/…/EY
muuttamisesta

vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista 
ja direktiivin 2004/39/EY muuttamisesta

Or. en

Perustelu

Lissabonin sopimuksen mukaisten muutosten johdosta tämä direktiivi ei ole enää 
asianmukainen väline yhteissijoitusyrityksiä koskevan direktiivin tarkistamiseen, joten se olisi 
poistettava direktiivin otsikosta.

Tarkistus 144
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista 
ja direktiivien 2004/39/EY ja 2009/…/EY 
muuttamisesta

vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista 
ja direktiivien 2004/39/EY, 2009/…/EY ja 
2003/6/EY muuttamisesta

Or. en

Perustelu

Direktiivin otsikkoa olisi mukautettava vastaamaan lyhyeksi myyntiä koskevaa tarkistusta, 
joka sisällytettiin markkinoiden manipulointia koskevaan direktiiviin 2003/6/EY.
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Tarkistus 145
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(1) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen
hoitajat hoitavat Euroopassa huomattavia 
määriä sijoitettuja varoja, edustavat 
merkittävää osuutta kaupankäynnistä 
rahoitusvälinemarkkinoilla ja saattavat 
käyttää merkittävää vaikutusvaltaa 
markkinoilla ja sijoitusten kohteina 
olevissa yhteisöissä.

(1) Vaihtoehtoiset sijoitusrahastot ja 
niiden hoitajat hoitavat Euroopassa 
huomattavia määriä sijoitettuja varoja, 
edustavat merkittävää osuutta 
kaupankäynnistä 
rahoitusvälinemarkkinoilla ja saattavat 
käyttää merkittävää vaikutusvaltaa 
markkinoilla ja sijoitusten kohteina 
olevissa yhteisöissä.

Or. en

Perustelu

Direktiivin tulee kattaa sekä vaihtoehtoiset sijoitusrahastot että niiden hoitajat.

Tarkistus 146
Hans-Peter Martin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Euroopan unionin keskeiset 
päätöksentekijät vaativat vähän ennen 
Pittsburghissa syyskuussa 2009 pidettyä 
G20-huippukokousta painokkaasti 
sääntelyä kaikille tuotteille, kaikille 
markkinapaikoille ja kaikille laitoksille.

Or. de
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Tarkistus 147
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien vaikutus niihin markkinoihin, 
joilla ne toimivat, on pääosin myönteinen, 
mutta viimeaikaiset rahoitusvaikeudet ovat 
korostaneet sitä, miten mainitut hoitajat 
voivat toiminnallaan myös levittää tai 
vahvistaa riskejä koko 
rahoitusjärjestelmässä. Koordinoimattomat 
kansalliset reaktiot näihin riskeihin tekevät 
niiden tehokkaan hallinnan vaikeaksi. Tällä 
direktiivillä pyritäänkin luomaan yhteiset 
vaatimukset, jotka koskevat 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
toimiluvan myöntämistä ja valvontaa, jotta 
niihin liittyviin riskeihin ja niiden 
vaikutuksiin sijoittajille ja markkinoille 
suhtauduttaisiin yhteisössä
yhdenmukaisesti.

(2) Viimeaikaiset rahoitusvaikeudet ovat 
korostaneet sitä, miten mainitut hoitajat 
voivat toiminnallaan levittää tai vahvistaa 
riskejä koko rahoitusjärjestelmässä ja 
taloudessa. Koordinoimattomat kansalliset 
reaktiot näihin riskeihin tekevät niiden 
tehokkaan hallinnan vaikeaksi. Tällä 
direktiivillä pyritäänkin luomaan yhteiset 
vaatimukset, jotka koskevat 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
toimiluvan myöntämistä ja valvontaa, jotta 
niihin liittyviin riskeihin ja niiden 
vaikutuksiin sijoittajille ja markkinoille 
suhtauduttaisiin unionissa
yhdenmukaisesti. Periaatteessa sääntelyllä 
olisi pyrittävä pitkän aikavälin kestävään 
kasvuun ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiseen. 
Tällaisella sääntelyllä olisi ratkaistava 
ongelmia, jotka liittyvät kuluttajien ja 
sijoittajien suojeluun sekä markkinoiden 
eheyteen ja vakauteen, ja sillä olisi 
ehkäistävä järjestelmäriskejä ja 
puututtava sosiaalisiin ulkoisiin 
kustannuksiin.

Or. en

Perustelu

Ei ole todisteita siitä, että vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien yleinen vaikutus 
markkinoihin tai koko talouteen on hyödyllinen. Kriisi on päinvastoin osoittanut, että 
hedgerahastoilla voi olla kielteinen rooli markkinoilla ja että yksityisten osakerahastojen 
omistuksessa olevilla yrityksillä on takaisinmaksettavan hankintavelan vuoksi suurempi 
konkurssiriski.
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Tarkistus 148
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien vaikutus niihin markkinoihin, 
joilla ne toimivat, on pääosin myönteinen, 
mutta viimeaikaiset rahoitusvaikeudet ovat 
korostaneet sitä, miten mainitut hoitajat 
voivat toiminnallaan myös levittää tai 
vahvistaa riskejä koko 
rahoitusjärjestelmässä. Koordinoimattomat 
kansalliset reaktiot näihin riskeihin tekevät 
niiden tehokkaan hallinnan vaikeaksi. Tällä 
direktiivillä pyritäänkin luomaan yhteiset 
vaatimukset, jotka koskevat 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
toimiluvan myöntämistä ja valvontaa, jotta 
niihin liittyviin riskeihin ja niiden 
vaikutuksiin sijoittajille ja markkinoille 
suhtauduttaisiin yhteisössä 
yhdenmukaisesti.

(2) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien vaikutus niihin markkinoihin, 
joilla ne toimivat, on pääosin myönteinen, 
mutta viimeaikaiset rahoitusvaikeudet ovat 
korostaneet sitä, miten mainitut hoitajat 
voivat toiminnallaan myös levittää tai 
vahvistaa riskejä koko 
rahoitusjärjestelmässä rahaston 
vastapuolien kautta. Koordinoimattomat 
kansalliset reaktiot näihin riskeihin tekevät 
niiden tehokkaan hallinnan vaikeaksi.
Luottolaitosten liiketoiminnan 
aloittamisesta ja harjoittamisesta 
14 päivänä kesäkuuta 2006 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2006/48/EY1 sekä 
sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten 
omien varojen riittävyydestä 14 päivänä 
kesäkuuta 2006 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2006/49/EY2 on siten otettava huomioon 
mahdolliset järjestelmäriskit, jotka 
aiheutuvat altistumisesta vaihtoehtoisille 
sijoitusrahastoille. Tällä direktiivillä
pyritään luomaan yhteiset vaatimukset, 
jotka koskevat vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien toimiluvan 
myöntämistä ja valvontaa, jotta niihin 
liittyviin riskeihin ja niiden vaikutuksiin 
sijoittajille ja markkinoille suhtauduttaisiin 
yhteisössä yhdenmukaisesti.

____________
1 EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1.
2 EUVL L 177, 30.6.2006, s. 201.

Or. en
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Perustelu

Vastapuoliriskille altistumista ei käsitellä tässä direktiivissä. Muutokset heijastavat tarvetta 
muuttaa vakavaraisuusdirektiiviä, jotta voidaan puuttua rahaston vastapuolella mahdollisesti 
syntyviin järjestelmäriskeihin.

Tarkistus 149
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien vaikutus niihin markkinoihin, 
joilla ne toimivat, on pääosin myönteinen, 
mutta viimeaikaiset rahoitusvaikeudet ovat 
korostaneet sitä, miten mainitut hoitajat 
voivat toiminnallaan myös levittää tai 
vahvistaa riskejä koko 
rahoitusjärjestelmässä. Koordinoimattomat 
kansalliset reaktiot näihin riskeihin tekevät 
niiden tehokkaan hallinnan vaikeaksi. Tällä 
direktiivillä pyritäänkin luomaan yhteiset 
vaatimukset, jotka koskevat 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
toimiluvan myöntämistä ja valvontaa, jotta 
niihin liittyviin riskeihin ja niiden 
vaikutuksiin sijoittajille ja markkinoille 
suhtauduttaisiin yhteisössä
yhdenmukaisesti.

(2) Viimeaikaiset rahoitusvaikeudet ovat 
korostaneet sitä, miten vaihtoehtoiset 
sijoitusrahastot ja niiden hoitajat voivat 
toiminnallaan levittää tai vahvistaa riskejä 
koko rahoitusjärjestelmässä. 
Koordinoimattomat kansalliset reaktiot 
näihin riskeihin tekevät niiden tehokkaan 
hallinnan vaikeaksi. Tällä direktiivillä 
pyritäänkin luomaan yhteiset vaatimukset, 
jotka koskevat vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen ja niiden hoitajien 
toimiluvan myöntämistä ja valvontaa, jotta 
niihin liittyviin riskeihin ja niiden 
vaikutuksiin sijoittajille ja markkinoille 
suhtauduttaisiin unionissa
yhdenmukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ensimmäinen arvio ei perustu mihinkään tieteellisiin todisteisiin. Kuten johdanto-osan 2 
kappaleessa selitetään, kriisi on osoittanut, että sijoitusrahastojen ja niiden hoitajien 
vaikutukset markkinoihin ovat kiistanalaiset.
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Tarkistus 150
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Viimeaikaiset vaikeudet 
rahoitusmarkkinoilla ovat osoittaneet, että 
monet vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen
hoitajien strategiat ovat haavoittuvia 
joillekin tai useille merkittäville riskeille, 
jotka liittyvät sijoittajiin, muihin 
markkinatoimijoihin ja markkinoihin. Jotta 
valvontaa varten saataisiin aikaan kattavat 
yhteisen järjestelyt, on tarpeen luoda 
järjestelmä, joka pystyy puuttumaan 
kyseisiin riskeihin niin, että otetaan 
huomioon vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien käyttämät 
monenlaiset sijoitusstrategiat ja -tekniikat.
Näin ollen tätä direktiiviä olisi sovellettava 
kaikentyyppisiä varoja hoitaviin ja 
markkinoiviin vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiin, jotka eivät 
kuulu siirtokelpoisiin arvopapereihin 
kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa 
harjoittavia yrityksiä
(yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta annetun direktiivin 
2009/…/EY (uudelleenlaadittu toisinto) 
soveltamisalaan, riippumatta siitä, millä 
oikeudellisella tai sopimusperusteisella 
tavalla varat on annettu mainittujen 
hoitajien vastuulle. Tämän direktiivin 
mukaisesti toimiluvan saaneilla 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajilla 
ei saisi olla oikeutta hoitaa direktiivissä 
2009/…/EY tarkoitettuja 
yhteissijoitusyrityksiä.

(3) Viimeaikaiset vaikeudet 
rahoitusmarkkinoilla ovat osoittaneet, että 
monet vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
strategiat ovat haavoittuvia joillekin tai 
useille merkittäville riskeille, jotka liittyvät 
sijoittajiin, muihin markkinatoimijoihin ja 
markkinoihin. Jotta valvontaa varten 
saataisiin aikaan kattavat yhteisen 
järjestelyt, on tarpeen luoda järjestelmä, 
joka pystyy puuttumaan kyseisiin riskeihin 
niin, että otetaan huomioon vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen käyttämät monenlaiset 
sijoitusstrategiat ja -tekniikat. Näin ollen 
tätä direktiiviä olisi sovellettava 
kaikentyyppisiä varoja hoitaviin ja 
markkinoiviin vaihtoehtoisiin 
sijoitusrahastoihin ja niiden hoitajiin, 
jotka eivät kuulu siirtokelpoisiin 
arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä
(yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta annetun direktiivin 
2009/…/EY (uudelleenlaadittu toisinto) 
soveltamisalaan, riippumatta siitä, millä 
oikeudellisella tai sopimusperusteisella 
tavalla varat on annettu mainittujen 
hoitajien vastuulle. Tämän direktiivin 
mukaisesti toimiluvan saaneilla 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajilla 
ei saisi olla oikeutta hoitaa direktiivissä 
2009/…/EY tarkoitettuja 
yhteissijoitusyrityksiä.

Or. en

Perustelu

Strategioita noudattavat vaihtoehtoiset sijoitusrahastot eivätkä niiden hoitajat.
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Tarkistus 151
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Viimeaikaiset vaikeudet 
rahoitusmarkkinoilla ovat osoittaneet, että 
monet vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien strategiat ovat haavoittuvia 
joillekin tai useille merkittäville riskeille, 
jotka liittyvät sijoittajiin, muihin 
markkinatoimijoihin ja markkinoihin. Jotta 
valvontaa varten saataisiin aikaan kattavat 
yhteisen järjestelyt, on tarpeen luoda 
järjestelmä, joka pystyy puuttumaan 
kyseisiin riskeihin niin, että otetaan 
huomioon vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien käyttämät 
monenlaiset sijoitusstrategiat ja -tekniikat.
Näin ollen tätä direktiiviä olisi sovellettava 
kaikentyyppisiä varoja hoitaviin ja 
markkinoiviin vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiin, jotka eivät 
kuulu siirtokelpoisiin arvopapereihin 
kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa 
harjoittavia yrityksiä
(yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta annetun direktiivin 
2009/…/EY (uudelleenlaadittu toisinto) 
soveltamisalaan, riippumatta siitä, millä 
oikeudellisella tai sopimusperusteisella 
tavalla varat on annettu mainittujen 
hoitajien vastuulle. Tämän direktiivin 
mukaisesti toimiluvan saaneilla 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajilla 
ei saisi olla oikeutta hoitaa direktiivissä 
2009/…/EY tarkoitettuja 
yhteissijoitusyrityksiä.

(3) Viimeaikaiset vaikeudet 
rahoitusmarkkinoilla ovat osoittaneet, että 
monet vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien strategiat ovat haavoittuvia 
joillekin tai useille merkittäville riskeille, 
jotka liittyvät sijoittajiin, muihin 
markkinatoimijoihin ja markkinoihin. Jotta 
valvontaa varten saataisiin aikaan kattavat 
yhteisen järjestelyt, on tarpeen luoda 
järjestelmä, joka pystyy puuttumaan 
kyseisiin riskeihin niin, että otetaan 
huomioon vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien käyttämät 
monenlaiset sijoitusstrategiat ja -tekniikat.
Näin ollen tätä direktiiviä olisi sovellettava 
kaikentyyppisiä varoja hoitaviin ja 
markkinoiviin vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiin, jotka eivät 
kuulu siirtokelpoisiin arvopapereihin 
kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa 
harjoittavia yrityksiä
(yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta annetun direktiivin 
2009/…/EY (uudelleenlaadittu toisinto) 
soveltamisalaan, riippumatta siitä, millä 
oikeudellisella tai sopimusperusteisella 
tavalla varat on annettu mainittujen 
hoitajien vastuulle, mikäli ne ovat 
mahdollisesti järjestelmän kannalta 
merkittäviä. Tämän direktiivin mukaisesti 
toimiluvan saaneilla vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajilla ei saisi olla 
oikeutta hoitaa direktiivissä 2009/…/EY 
tarkoitettuja yhteissijoitusyrityksiä.

Or. en
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Perustelu

Tämän direktiivin keskeisenä painopisteenä on järjestelmäriskien poistaminen. Jotta 
vältytään "yhden koon" ratkaisun aiheuttamilta oheisvahingoilta, pienten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen olisi ainoastaan rekisteröidyttävä ja noudatettava 19–21 artiklan 
avoimuusvelvoitteita. 

Tarkistus 152
Carl Haglund

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Viimeaikaiset vaikeudet 
rahoitusmarkkinoilla ovat osoittaneet, että 
monet vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien strategiat ovat haavoittuvia 
joillekin tai useille merkittäville riskeille, 
jotka liittyvät sijoittajiin, muihin 
markkinatoimijoihin ja markkinoihin. Jotta 
valvontaa varten saataisiin aikaan kattavat 
yhteisen järjestelyt, on tarpeen luoda 
järjestelmä, joka pystyy puuttumaan 
kyseisiin riskeihin niin, että otetaan 
huomioon vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien käyttämät 
monenlaiset sijoitusstrategiat ja -tekniikat.
Näin ollen tätä direktiiviä olisi sovellettava 
kaikentyyppisiä varoja hoitaviin ja 
markkinoiviin vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiin, jotka eivät 
kuulu siirtokelpoisiin arvopapereihin 
kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa 
harjoittavia yrityksiä
(yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta annetun direktiivin
2009/…/EY (uudelleenlaadittu toisinto) 
soveltamisalaan, riippumatta siitä, millä 
oikeudellisella tai sopimusperusteisella 
tavalla varat on annettu mainittujen 
hoitajien vastuulle. Tämän direktiivin 
mukaisesti toimiluvan saaneilla 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajilla 

(3) Viimeaikaiset vaikeudet 
rahoitusmarkkinoilla ovat osoittaneet, että 
monet vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien strategiat ovat haavoittuvia 
joillekin tai useille merkittäville riskeille, 
jotka liittyvät sijoittajiin, muihin 
markkinatoimijoihin ja markkinoihin. Jotta 
valvontaa varten saataisiin aikaan kattavat
yhteisen järjestelyt, on tarpeen luoda 
järjestelmä, joka pystyy puuttumaan 
kyseisiin riskeihin niin, että otetaan 
huomioon vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien käyttämät 
monenlaiset sijoitusstrategiat ja -tekniikat.
Näin ollen tätä direktiiviä olisi sovellettava 
kaikentyyppisiä varoja hoitaviin ja 
markkinoiviin vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiin, jotka eivät 
kuulu siirtokelpoisiin arvopapereihin 
kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa 
harjoittavia yrityksiä
(yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta 13 päivänä 
heinäkuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin
2009/65/EY (uudelleenlaadittu toisinto) 
soveltamisalaan, riippumatta siitä, millä 
oikeudellisella tai sopimusperusteisella 
tavalla varat on annettu mainittujen 
hoitajien vastuulle. Tällaisia rahastoja 
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ei saisi olla oikeutta hoitaa direktiivissä
2009/…/EY tarkoitettuja 
yhteissijoitusyrityksiä.

voivat olla muun muassa hedge-, 
pääoma-, kiinteistö-, hyödyke- ja 
infrastruktuurirahastot. Tämän direktiivin 
mukaisesti toimiluvan saaneilla 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajilla 
ei saisi olla oikeutta hoitaa direktiivissä
2009/65/EY tarkoitettuja 
yhteissijoitusyrityksiä.

____________
1 EUVL L […], […], s. […].

____________
1 EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32.

Or. en

Perustelu

Olisi lisättävä uusi virke, jossa luetellaan erilaiset vaihtoehtoiset sijoitusrahastot, kuten 
hedge-, pääoma-, kiinteistö-, hyödyke- ja infrastruktuurirahastot. Tähän on neljä syytä: (1) 
tarve tukea johdanto-osan 3 kappaleessa tarkoitettua sääntelyn joustavuutta ja eriyttämistä, 
(2) kaikkien tulevaisuudessa luotavien uusien rahastorakenteiden ja -järjestelyjen olisi 
kuuluttava direktiivin soveltamisalaan, (3) direktiivin soveltamisalan negatiivinen määrittely 
ei tuo mukanaan elementtejä, jotka parantaisivat oikeusvarmuutta ja ennakoitavuutta, ja (4) 
direktiivin keskeisen soveltamisalan yksilöinti. 

Tarkistus 153
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Viimeaikaiset vaikeudet 
rahoitusmarkkinoilla ovat osoittaneet, että 
monet vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien strategiat ovat haavoittuvia 
joillekin tai useille merkittäville riskeille, 
jotka liittyvät sijoittajiin, muihin 
markkinatoimijoihin ja markkinoihin. Jotta 
valvontaa varten saataisiin aikaan kattavat 
yhteisen järjestelyt, on tarpeen luoda 
järjestelmä, joka pystyy puuttumaan 
kyseisiin riskeihin niin, että otetaan 
huomioon vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien käyttämät 
monenlaiset sijoitusstrategiat ja -tekniikat.

(3) Viimeaikaiset vaikeudet 
rahoitusmarkkinoilla ovat osoittaneet, että 
monet vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien strategiat ovat haavoittuvia 
joillekin tai useille merkittäville riskeille, 
jotka liittyvät sijoittajiin, muihin 
markkinatoimijoihin ja markkinoihin. Jotta 
valvontaa varten saataisiin aikaan kattavat 
yhteisen järjestelyt, on tarpeen luoda 
järjestelmä, joka pystyy puuttumaan 
kyseisiin riskeihin niin, että otetaan 
huomioon vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien käyttämät 
monenlaiset sijoitusstrategiat ja -tekniikat.
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Näin ollen tätä direktiiviä olisi sovellettava 
kaikentyyppisiä varoja hoitaviin ja 
markkinoiviin vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiin, jotka eivät 
kuulu siirtokelpoisiin arvopapereihin 
kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa 
harjoittavia yrityksiä
(yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta annetun direktiivin
2009/…/EY (uudelleenlaadittu toisinto) 
soveltamisalaan, riippumatta siitä, millä 
oikeudellisella tai sopimusperusteisella 
tavalla varat on annettu mainittujen 
hoitajien vastuulle. Tämän direktiivin 
mukaisesti toimiluvan saaneilla 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajilla 
ei saisi olla oikeutta hoitaa direktiivissä
2009/…/EY tarkoitettuja 
yhteissijoitusyrityksiä.

Näin ollen tätä direktiiviä olisi sovellettava 
kaikentyyppisiä varoja hoitaviin ja 
markkinoiviin vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiin, jotka eivät 
kuulu siirtokelpoisiin arvopapereihin 
kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa 
harjoittavia yrityksiä
(yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta 13 päivänä 
heinäkuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin
2009/65/EY (uudelleenlaadittu toisinto) 
soveltamisalaan, riippumatta siitä, millä 
oikeudellisella tai sopimusperusteisella 
tavalla varat on annettu mainittujen 
hoitajien vastuulle. Tällaisia rahastoja 
voivat olla muun muassa hedge-, 
pääoma-, kiinteistö-, hyödyke- ja 
infrastruktuurirahastot. Tämän direktiivin 
mukaisesti toimiluvan saaneilla 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajilla 
ei saisi olla oikeutta hoitaa direktiivissä
2009/65/EY tarkoitettuja 
yhteissijoitusyrityksiä.

____________
1 EUVL L […], […], s. […].

____________
1 EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32.

Or. en

Tarkistus 154
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Tämän direktiivin tarkoituksena olisi 
myös oltava luoda kannustimia off 
shore -rahastojen siirtämiseksi EU:hun, 
mikä paitsi tuo sääntelyyn ja sijoittajien 
suojeluun liittyviä etuja niin myös 
mahdollistaa tulojen asianmukaisen 
verottamisen hoitajien, rahastojen ja 
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sijoittajien tasolla.

Or. en

Tarkistus 155
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Tämä direktiivi perustuu 
Pittsburghissa syyskuussa 2009 pidetyssä 
G20-kokouksessa tehtyyn sopimukseen, 
jonka mukaan kaikkia toimijoita, 
markkinoita ja tuotteita on säänneltävä 
asianmukaisesti.

Or. en

Perustelu

Toistetaan vahva sitoutuminen G20:n lupaukseen säännellä asianmukaisesti kaikkia 
toimijoita, tuotteita ja markkinoita.

Tarkistus 156
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tässä direktiivissä asetetaan 
vaatimuksia sille, miten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien olisi hoidettava 
vastuullaan olevia vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja. Olisi kohtuutonta 
säännellä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien hoitamien 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
salkkujen rakennetta ja koostumusta, ja 
näin mittava yhdenmukaistaminen olisi 
vaikeaa, koska kyseiset hoitajat hoitavat 

(4) Tässä direktiivissä asetetaan 
vaatimuksia sille, miten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien olisi hoidettava 
vastuullaan olevia vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja ja miten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen olisi toimittava 
rahoitusmarkkinoilla ja yrityksissä, joihin 
ne sijoittavat.
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hyvin monentyyppisiä vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja.

Or. en

Perustelu

Direktiivin tulee kattaa sekä vaihtoehtoiset sijoitusrahastot että niiden hoitajat.

Tarkistus 157
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tässä direktiivissä asetetaan 
vaatimuksia sille, miten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien olisi hoidettava 
vastuullaan olevia vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja. Olisi kohtuutonta 
säännellä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkkujen rakennetta ja 
koostumusta, ja näin mittava 
yhdenmukaistaminen olisi vaikeaa, koska 
kyseiset hoitajat hoitavat hyvin 
monentyyppisiä vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja.

(4) Tässä direktiivissä asetetaan 
vaatimuksia sille, miten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien olisi hoidettava 
vastuullaan olevia vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja. Olisi kohtuutonta 
säännellä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkkujen rakennetta ja 
koostumusta tai vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen toimilupamenettelyjä, ja 
näin mittava yhdenmukaistaminen olisi 
vaikeaa, koska kyseiset hoitajat hoitavat 
hyvin monentyyppisiä vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja.

Or. en

Perustelu

Lupamenettelyä ei sellaisenaan säännellä tässä direktiivissä, ja se säilyy toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten tehtävänä.
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Tarkistus 158
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tässä direktiivissä asetetaan 
vaatimuksia sille, miten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien olisi hoidettava 
vastuullaan olevia vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja. Olisi kohtuutonta 
säännellä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkkujen rakennetta ja 
koostumusta, ja näin mittava 
yhdenmukaistaminen olisi vaikeaa, koska 
kyseiset hoitajat hoitavat hyvin 
monentyyppisiä vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja.

(4) Tässä direktiivissä asetetaan 
vaatimuksia sille, miten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien olisi hoidettava 
vastuullaan olevia vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja. Olisi kohtuutonta 
säännellä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkkujen rakennetta ja 
koostumusta tai vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen toimilupamenettelyjä, ja 
näin mittava yhdenmukaistaminen olisi 
vaikeaa, koska kyseiset hoitajat hoitavat 
hyvin monentyyppisiä vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja.

Or. en

Perustelu

Koska direktiiviluonnoksessa pitäydytään vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
sääntelyssä eikä siinä säännellä itse vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja, olisi tehtävä selväksi, 
että sijoitusrahastojen lupamenettelyä ei säännellä tässä direktiivissä.

Tarkistus 159
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tässä direktiivissä asetetaan 
vaatimuksia sille, miten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien olisi hoidettava 
vastuullaan olevia vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja. Olisi kohtuutonta
säännellä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkkujen rakennetta ja 

(4) Tässä direktiivissä asetetaan 
vaatimuksia sille, miten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien olisi hoidettava 
vastuullaan olevia vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja. Olisi vaikeaa säännellä 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkkujen rakennetta ja 
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koostumusta, ja näin mittava 
yhdenmukaistaminen olisi vaikeaa, koska 
kyseiset hoitajat hoitavat hyvin 
monentyyppisiä vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja.

koostumusta, ja näin mittava 
yhdenmukaistaminen olisi vaikeaa, koska 
kyseiset hoitajat hoitavat hyvin 
monentyyppisiä vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja.

Or. en

Perustelu

Kyse ei ole kohtuuttomuudesta. Rahastojen sääntely ei olisi kohtuutonta, kun otetaan 
huomioon rahoituskriisin paljastama sääntelyn tarve. Jos rahastonhoitajien sääntely 
kuitenkin on kattavaa (mukaan luettuna rahastonhoitajat, jotka markkinoivat EU:n 
ulkopuolisia rahastoja tai delegoivat toimintoja EU:n ulkopuolisille yksiköille), se riittää 
esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseen.

Tarkistus 160
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan olisi oltava joko ulkopuolinen 
hoitaja, joka on vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston nimittämä tai sen 
puolesta toimiva oikeushenkilö, tai jos 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto hoitaa itse 
itseään, eli on muodostettu siten, että 
hoitamista koskevat päätökset tekee 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston johtoelin 
eikä ulkopuolista toimijaa ole nimitetty, 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa olisi 
itseään pidettävä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajana. Vain yhtä 
oikeushenkilöä olisi pidettävä kunkin 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osalta 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajana.

Or. en

Perustelu

Tarvitaan selkeä määritelmä, jotta erilaisilla rahastorakenteilla voi olla konkreettinen 
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vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja. Tämä koskee erityisesti itseään hoitavia tai sisäisesti 
hoidettuja rahastoja.

Tarkistus 161
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tämän direktiivin soveltamisala olisi 
rajattava koskemaan sellaisten 
yhteissijoitusyritysten hoitoa, jotka 
keräävät varoja useilta sijoittajilta 
tarkoituksena sijoittaa ne määritellyn
riskienhajautusperiaatteeseen nojautuvan
sijoituspolitiikan mukaisesti kyseisten 
sijoittajien eduksi. Tätä direktiiviä se saisi 
soveltaa eläkerahastojen hoitoon eikä
varoja yhdistämättömien sijoitusten 
hoitajiin; tällaisia jälkimmäisiä 
sijoitustyyppejä ovat esimerkiksi 
lahjotusrahastot, valtio-omisteiset rahastot
ka luottolaitosten taikka vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyritysten omaan lukuunsa
säilyttämät varat. Tätä direktiiviä ei
myöskään pitäisi soveltaa arvopapereiden 
kuten sijoitustodistusten, hoidettujen 
futuureiden ja indeksisidonnaisten 
joukkovelkakirjojen muodossa oleviin 
aktiivisiin sijoituksiin. Sitä olisi kuitenkin 
sovellettava kaikkiin sellaisiin yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin, 
joilta ei edellytetä yhteissijoitusyrityksiä 
koskevan direktiivin mukaista toimilupaa.
Rahoitusvälineiden markkinoista annetun 
direktiivin 2004/39/EY nojalla toimiluvan 
saaneilta sijoitusyhtiöiltä ei saisi vaatia 
tämän direktiivin mukaista toimilupaa 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyvien 
sijoituspalvelujen tarjoamiseen.
Sijoitusyhtiöt voivat kuitenkin tarjota 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyviä 
sijoituspalveluja vain jos – ja siinä määrin 
kuin – kyseisten rahastojen osakkeita tai 

(5) Tämän direktiivin soveltamisala olisi 
rajattava koskemaan sellaisten 
yhteissijoitusyritysten hoitoa, jotka 
keräävät varoja useilta sijoittajilta 
tarkoituksena sijoittaa ne määritellyn 
sijoituspolitiikan mukaisesti kyseisten 
sijoittajien eduksi. Tätä direktiiviä ei saisi 
soveltaa varoja yhdistämättömien 
sijoitusten hoitajiin (tällaisia jälkimmäisiä 
sijoitustyyppejä ovat esimerkiksi 
lahjoitusrahastot ja valtio-omisteiset 
rahastot), eikä sijoittajien 
harkinnanvaraisesti ja asiakaskohtaisesti 
antamien valtuutusten mukaisten 
sijoitussalkkujen hoitamiseen eikä 
mihinkään muuhun henkilökohtaisen 
salkunhoidon muotoon, taikka
luottolaitosten tai vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyritysten omaan lukuunsa
säilyttämien varojen hoitamiseen. Tässä 
direktiivissä säädettyjä poikkeuksia olisi 
sovellettava vain, jos vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat jatkuvasti 
täyttävät näiden poikkeusten ehdot. Tätä 
direktiiviä ei lisäksi saisi soveltaa 
eläkerahastojen hoitamiseen tai sellaisten 
instituutioiden hoitamiseen, jotka hoitavat 
varoja, joista tuetaan sosiaaliturva- ja 
kansaneläkejärjestelmiä, eikä 
arvopaperistamisvälineisiin. Tätä 
direktiiviä ei lisäksi saisi soveltaa 
sellaisten yhteistä sijoitustoimintaa 
harjoittavien yritysten hoitamiseen, jotka 
on sallittu kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti ja joita markkinoidaan 
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osuuksia voidaan markkinoida tämän 
direktiivin mukaisesti.

ainoastaan niiden kotijäsenvaltiossa. Tätä 
direktiiviä olisi kuitenkin sovellettava 
rahastojen hoitajiin kaikissa sellaisissa 
yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa 
yrityksissä, joilta ei edellytetä 
yhteissijoitusyrityksiä koskevan direktiivin 
mukaista toimilupaa. Rahoitusvälineiden 
markkinoista annetun direktiivin 
2004/39/EY nojalla toimiluvan saaneilta 
sijoitusyhtiöiltä ei saisi vaatia tämän 
direktiivin mukaista toimilupaa 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyvien 
sijoituspalvelujen tarjoamiseen.
Sijoitusyhtiöt voivat kuitenkin tarjota 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyviä
sijoituspalveluja vain jos – ja siinä määrin 
kuin – kyseisten rahastojen osakkeita tai 
osuuksia voidaan markkinoida tämän 
direktiivin mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 162
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tämän direktiivin soveltamisala olisi 
rajattava koskemaan sellaisten 
yhteissijoitusyritysten hoitoa, jotka 
keräävät varoja useilta sijoittajilta 
tarkoituksena sijoittaa ne määritellyn 
riskienhajautusperiaatteeseen nojautuvan 
sijoituspolitiikan mukaisesti kyseisten 
sijoittajien eduksi. Tätä direktiiviä se saisi 
soveltaa eläkerahastojen hoitoon eikä 
varoja yhdistämättömien sijoitusten 
hoitajiin; tällaisia jälkimmäisiä 
sijoitustyyppejä ovat esimerkiksi 
lahjotusrahastot, valtio-omisteiset rahastot
ka luottolaitosten taikka vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyritysten omaan lukuunsa 
säilyttämät varat. Tätä direktiiviä ei 

(5) Tämän direktiivin soveltamisala olisi 
rajattava koskemaan sellaisten 
yhteissijoitusyritysten hoitoa, jotka 
keräävät varoja useilta sijoittajilta 
tarkoituksena sijoittaa ne määritellyn 
riskienhajautusperiaatteeseen nojautuvan 
sijoituspolitiikan mukaisesti kyseisten 
sijoittajien eduksi. Tätä direktiiviä ei saisi 
soveltaa sellaisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitoon, joita hoidetaan 
yksinomaan niiden emo- tai tytäryritysten 
lukuun, eläkerahastojen hoitoon eikä 
varoja yhdistämättömien sijoitusten 
hoitajiin; tällaisia jälkimmäisiä 
sijoitustyyppejä ovat esimerkiksi 
lahjoitusrahastot, valtio-omisteiset rahastot
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myöskään pitäisi soveltaa arvopapereiden 
kuten sijoitustodistusten, hoidettujen 
futuureiden ja indeksisidonnaisten 
joukkovelkakirjojen muodossa oleviin 
aktiivisiin sijoituksiin. Sitä olisi kuitenkin 
sovellettava kaikkiin sellaisiin yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin, 
joilta ei edellytetä yhteissijoitusyrityksiä 
koskevan direktiivin mukaista toimilupaa.
Rahoitusvälineiden markkinoista annetun 
direktiivin 2004/39/EY nojalla toimiluvan 
saaneilta sijoitusyhtiöiltä ei saisi vaatia 
tämän direktiivin mukaista toimilupaa 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyvien 
sijoituspalvelujen tarjoamiseen.
Sijoitusyhtiöt voivat kuitenkin tarjota 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyviä 
sijoituspalveluja vain jos – ja siinä määrin 
kuin – kyseisten rahastojen osakkeita tai 
osuuksia voidaan markkinoida tämän 
direktiivin mukaisesti.

tai luottolaitosten taikka vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyritysten omaan lukuunsa 
säilyttämät varat, eikä kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti hyväksyttyjen 
ja yksinomaan kyseisen jäsenvaltion 
alueella kansallisesti myytyjen 
sijoitustuotteiden hoitoon eikä kansallis-, 
alue- ja paikallishallintoihin ja valtion 
sijoitusvälineisiin tai elimiin tai laitoksiin, 
jotka hoitavat varoja, joista tuetaan 
sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä tai 
työntekijöiden osallistumisjärjestelmiä.
Tätä direktiiviä ei myöskään pitäisi 
soveltaa arvopapereiden kuten 
sijoitustodistusten, hoidettujen futuureiden 
ja indeksisidonnaisten joukkovelkakirjojen 
muodossa oleviin aktiivisiin sijoituksiin.
Sitä olisi kuitenkin sovellettava rahastojen 
hoitajiin kaikissa sellaisissa yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä, 
joilta ei edellytetä yhteissijoitusyrityksiä 
koskevan direktiivin mukaista toimilupaa, 
jos ne hoitavat tai markkinoivat 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja, joilla on 
mahdollisesti järjestelmävaikutuksia.
Rahoitusvälineiden markkinoista annetun 
direktiivin 2004/39/EY nojalla toimiluvan 
saaneilta sijoitusyhtiöiltä ei saisi vaatia 
tämän direktiivin mukaista toimilupaa 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyvien 
sijoituspalvelujen tarjoamiseen.
Sijoitusyhtiöt voivat kuitenkin tarjota 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyviä 
sijoituspalveluja vain jos – ja siinä määrin 
kuin – kyseisten rahastojen osakkeita tai 
osuuksia voidaan markkinoida tämän 
direktiivin mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ei-toivottujen ja suhteettomien seurausten välttämiseksi ja oheisvahinkojen minimoimiseksi 
olisi määritettävä joitakin rajoitettuja poikkeuksia. Erityisesti kansalliset tuotteet olisi 
jätettävä soveltamisalan ulkopuolelle, koska niistä säädetään ja niitä myydään vain 
kansallisella tasolla, ne eivät muodosta mahdollista järjestelmäriskiä ja tarjoavat riittävän 
kuluttajien suojelun.
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Tarkistus 163
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tämän direktiivin soveltamisala olisi 
rajattava koskemaan sellaisten 
yhteissijoitusyritysten hoitoa, jotka 
keräävät varoja useilta sijoittajilta 
tarkoituksena sijoittaa ne määritellyn
riskienhajautusperiaatteeseen nojautuvan
sijoituspolitiikan mukaisesti kyseisten 
sijoittajien eduksi. Tätä direktiiviä se saisi 
soveltaa eläkerahastojen hoitoon eikä
varoja yhdistämättömien sijoitusten 
hoitajiin; tällaisia jälkimmäisiä 
sijoitustyyppejä ovat esimerkiksi 
lahjotusrahastot, valtio-omisteiset rahastot
ka luottolaitosten taikka vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyritysten omaan lukuunsa 
säilyttämät varat. Tätä direktiiviä ei 
myöskään pitäisi soveltaa arvopapereiden 
kuten sijoitustodistusten, hoidettujen 
futuureiden ja indeksisidonnaisten 
joukkovelkakirjojen muodossa oleviin 
aktiivisiin sijoituksiin. Sitä olisi kuitenkin 
sovellettava kaikkiin sellaisiin yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin, 
joilta ei edellytetä yhteissijoitusyrityksiä 
koskevan direktiivin mukaista toimilupaa.
Rahoitusvälineiden markkinoista annetun 
direktiivin 2004/39/EY nojalla toimiluvan 
saaneilta sijoitusyhtiöiltä ei saisi vaatia 
tämän direktiivin mukaista toimilupaa 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyvien 
sijoituspalvelujen tarjoamiseen.
Sijoitusyhtiöt voivat kuitenkin tarjota 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyviä 
sijoituspalveluja vain jos – ja siinä määrin 
kuin – kyseisten rahastojen osakkeita tai 
osuuksia voidaan markkinoida tämän 
direktiivin mukaisesti.

(5) Tämän direktiivin soveltamisala olisi 
rajattava koskemaan sellaisten 
yhteissijoitusyritysten hoitoa, jotka 
keräävät varoja useilta sijoittajilta 
tarkoituksena sijoittaa ne määritellyn 
sijoituspolitiikan mukaisesti kyseisten 
sijoittajien eduksi. Tätä direktiiviä ei saisi 
soveltaa varoja yhdistämättömien 
sijoitusten hoitajiin; tällaisia jälkimmäisiä 
sijoitustyyppejä ovat esimerkiksi 
lahjoitusrahastot, valtio-omisteiset 
rahastot, keskuspankit tai luottolaitosten, 
eläkerahastojen taikka vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyritysten omaan lukuunsa 
säilyttämät varat. Tätä direktiiviä ei 
myöskään saisi soveltaa kansallis-, alue-
ja paikallishallintoihin ja valtion 
sijoitusvälineisiin tai elimiin tai laitoksiin, 
jotka hoitavat varoja, joista tuetaan 
sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä, eikä 
työntekijöiden osallistumisjärjestelmiin.
Jotta vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajaan voitaisiin soveltaa tässä 
direktiivissä säädettyjä poikkeuksia, sen 
olisi jatkuvasti täytettävä kyseisten 
poikkeusten edellytykset. Tätä direktiiviä
olisi kuitenkin sovellettava rahastojen 
hoitajiin kaikissa sellaisissa yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä, 
joilta ei edellytetä yhteissijoitusyrityksiä 
koskevan direktiivin mukaista toimilupaa.
Rahoitusvälineiden markkinoista annetun 
direktiivin 2004/39/EY nojalla toimiluvan 
saaneilta sijoitusyhtiöiltä ei saisi vaatia 
tämän direktiivin mukaista toimilupaa 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyvien 
sijoituspalvelujen tarjoamiseen.
Sijoitusyhtiöt voivat kuitenkin tarjota 
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vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyviä 
sijoituspalveluja vain jos – ja siinä määrin 
kuin – kyseisten rahastojen osakkeita tai 
osuuksia voidaan markkinoida tämän 
direktiivin mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 164
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tämän direktiivin soveltamisala olisi 
rajattava koskemaan sellaisten 
yhteissijoitusyritysten hoitoa, jotka 
keräävät varoja useilta sijoittajilta 
tarkoituksena sijoittaa ne määritellyn
riskienhajautusperiaatteeseen nojautuvan
sijoituspolitiikan mukaisesti kyseisten 
sijoittajien eduksi. Tätä direktiiviä se saisi 
soveltaa eläkerahastojen hoitoon eikä 
varoja yhdistämättömien sijoitusten 
hoitajiin; tällaisia jälkimmäisiä
sijoitustyyppejä ovat esimerkiksi 
lahjotusrahastot, valtio-omisteiset rahastot
ka luottolaitosten taikka vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyritysten omaan lukuunsa 
säilyttämät varat. Tätä direktiiviä ei 
myöskään pitäisi soveltaa arvopapereiden 
kuten sijoitustodistusten, hoidettujen 
futuureiden ja indeksisidonnaisten 
joukkovelkakirjojen muodossa oleviin 
aktiivisiin sijoituksiin. Sitä olisi kuitenkin 
sovellettava kaikkiin sellaisiin yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin, 
joilta ei edellytetä yhteissijoitusyrityksiä 
koskevan direktiivin mukaista toimilupaa.
Rahoitusvälineiden markkinoista annetun 
direktiivin 2004/39/EY nojalla toimiluvan 
saaneilta sijoitusyhtiöiltä ei saisi vaatia 
tämän direktiivin mukaista toimilupaa 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyvien 

(5) Tämän direktiivin soveltamisala olisi 
rajattava koskemaan sellaisten 
yhteissijoitusyritysten hoitoa, jotka 
keräävät varoja useilta sijoittajilta 
tarkoituksena sijoittaa ne määritellyn 
sijoituspolitiikan mukaisesti kyseisten 
sijoittajien eduksi. Tätä direktiiviä ei saisi 
soveltaa eläkerahastojen hoitoon eikä 
varoja yhdistämättömien sijoitusten 
hoitajiin; tällaisia jälkimmäisiä 
sijoitustyyppejä ovat esimerkiksi 
lahjoitusrahastot, valtio-omisteiset 
rahastot, keskuspankit tai luottolaitosten, 
eläkerahastojen taikka vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyritysten omaan lukuunsa 
säilyttämät varat. Tätä direktiiviä ei lisäksi 
saisi soveltaa sellaisten yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten 
hoitamiseen, jotka on sallittu kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti ja joita 
markkinoidaan ainoastaan niiden 
kotijäsenvaltiossa. Tätä direktiiviä ei 
myöskään pitäisi soveltaa arvopapereiden 
kuten sijoitustodistusten, hoidettujen 
futuureiden ja indeksisidonnaisten 
joukkovelkakirjojen muodossa oleviin 
aktiivisiin sijoituksiin. Sitä olisi kuitenkin 
sovellettava rahastojen hoitajiin kaikissa 
sellaisissa yhteistä sijoitustoimintaa 
harjoittavissa yrityksissä, joilta ei 
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sijoituspalvelujen tarjoamiseen.
Sijoitusyhtiöt voivat kuitenkin tarjota 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyviä 
sijoituspalveluja vain jos – ja siinä määrin 
kuin – kyseisten rahastojen osakkeita tai 
osuuksia voidaan markkinoida tämän 
direktiivin mukaisesti.

edellytetä yhteissijoitusyrityksiä koskevan 
direktiivin mukaista toimilupaa.
Rahoitusvälineiden markkinoista annetun 
direktiivin 2004/39/EY nojalla toimiluvan 
saaneilta sijoitusyhtiöiltä ei saisi vaatia 
tämän direktiivin mukaista toimilupaa
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osuuksien 
tai osakkeiden markkinoimiseen tai
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyvien 
sijoituspalvelujen tarjoamiseen.
Sijoitusyhtiöt voivat kuitenkin
markkinoida vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osuuksia tai osakkeita tai
tarjota vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin 
liittyviä sijoituspalveluja vain jos – ja siinä 
määrin kuin – kyseisten rahastojen 
osakkeita tai osuuksia voidaan 
markkinoida tämän direktiivin mukaisesti.
Tätä direktiiviä ei saisi soveltaa 
teollisuuden holding-yhtiöihin, joiden 
osakkeita myydään EU:n sääntelemillä 
markkinoilla, kun ne pitävät hallussaan 
tytäryhtiöidensä tai liitännäisyritystensä 
osakkeita liiketoimintastrategian 
toteuttamista varten.

Or. en

Perustelu

Kun hoitajat ja rahastot kuuluvat kansallisen lainsäädännön piiriin ja kun rahaston 
osuuksia/osakkeita myydään yksinomaan kansallisella tasolla, ne olisi vapautettava 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevan direktiivin soveltamisesta, mutta niillä 
olisi oltava oikeus kuulua sen piiriin. Tämä vastaa toissijaisuusperiaatetta. Teollisuuden 
holding-yhtiöt ovat pitkäaikaisia omistajia, joilla ei ole aikomuksia luopua osakkeista 
lähitulevaisuudessa ja joilla on teollinen näkökulma omistuksiinsa joko teollisuuskonsernien 
holding-yhtiöinä tai teollisuuteen investoivina yrityksinä. Tällaiset yritykset aiheuttavat 
rajallisen järjestelmäriskin, ja jos ne ovat pörssiyhtiöitä, ne kuuluvat EU:n 
yrityslainsäädännön, kansallisen sääntelyn ja pörssisääntöjen piiriin, mikä tarjoaa 
sijoittajille tehokkaan suojan. Teollisuuden holding-yhtiöt, joiden näkökulma sijoittamiseen 
on pikemminkin teollinen kuin kaupankäyntikeskeinen, olisi siksi vapautettava tämän 
direktiivin soveltamisesta.
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Tarkistus 165
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tämän direktiivin soveltamisala olisi 
rajattava koskemaan sellaisten 
yhteissijoitusyritysten hoitoa, jotka 
keräävät varoja useilta sijoittajilta 
tarkoituksena sijoittaa ne määritellyn
riskienhajautusperiaatteeseen nojautuvan
sijoituspolitiikan mukaisesti kyseisten 
sijoittajien eduksi. Tätä direktiiviä se saisi 
soveltaa eläkerahastojen hoitoon eikä
varoja yhdistämättömien sijoitusten 
hoitajiin; tällaisia jälkimmäisiä 
sijoitustyyppejä ovat esimerkiksi
lahjotusrahastot, valtio-omisteiset rahastot
ka luottolaitosten taikka vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyritysten omaan lukuunsa 
säilyttämät varat. Tätä direktiiviä ei 
myöskään pitäisi soveltaa arvopapereiden 
kuten sijoitustodistusten, hoidettujen 
futuureiden ja indeksisidonnaisten 
joukkovelkakirjojen muodossa oleviin 
aktiivisiin sijoituksiin. Sitä olisi kuitenkin 
sovellettava kaikkiin sellaisiin yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin, 
joilta ei edellytetä yhteissijoitusyrityksiä 
koskevan direktiivin mukaista toimilupaa.
Rahoitusvälineiden markkinoista annetun 
direktiivin 2004/39/EY nojalla toimiluvan 
saaneilta sijoitusyhtiöiltä ei saisi vaatia 
tämän direktiivin mukaista toimilupaa 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyvien 
sijoituspalvelujen tarjoamiseen.
Sijoitusyhtiöt voivat kuitenkin tarjota 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyviä 
sijoituspalveluja vain jos – ja siinä määrin 
kuin – kyseisten rahastojen osakkeita tai 
osuuksia voidaan markkinoida tämän 
direktiivin mukaisesti.

(5) Tämän direktiivin soveltamisala olisi 
rajattava koskemaan sellaisten 
yhteissijoitusyritysten hoitoa, jotka 
keräävät varoja useilta sijoittajilta 
tarkoituksena sijoittaa ne määritellyn 
sijoituspolitiikan mukaisesti kyseisten 
sijoittajien eduksi. Tätä direktiiviä ei saisi 
soveltaa varoja yhdistämättömien 
sijoitusten hoitajiin; tällaisia jälkimmäisiä 
sijoitustyyppejä ovat esimerkiksi
lahjoitusrahastot, valtio-omisteiset 
rahastot, keskuspankit tai luottolaitosten, 
eläkerahastojen taikka vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyritysten omaan lukuunsa 
säilyttämät varat. Sitä ei lisäksi saisi 
soveltaa sellaisten yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten 
hoitamiseen, jotka on sallittu kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti ja joita 
markkinoidaan ainoastaan niiden 
kotijäsenvaltiossa. Jotta vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajaan voitaisiin
soveltaa tässä direktiivissä säädettyjä 
poikkeuksia, sen olisi jatkuvasti täytettävä 
kyseisten poikkeusten edellytykset. Tätä 
direktiiviä olisi kuitenkin sovellettava 
rahastojen hoitajiin kaikissa sellaisissa 
yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa 
yrityksissä, joilta ei edellytetä 
yhteissijoitusyrityksiä koskevan direktiivin 
mukaista toimilupaa. Rahoitusvälineiden 
markkinoista annetun direktiivin 
2004/39/EY nojalla toimiluvan saaneilta 
sijoitusyhtiöiltä ei saisi vaatia tämän 
direktiivin mukaista toimilupaa 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyvien 
sijoituspalvelujen tarjoamiseen.
Sijoitusyhtiöt voivat kuitenkin tarjota 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyviä 
sijoituspalveluja vain jos – ja siinä määrin 
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kuin – kyseisten rahastojen osakkeita tai 
osuuksia voidaan markkinoida tämän 
direktiivin mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Rahastot, joita säännellään kansallisella tasolla ja joita myydään ainoastaan kansallisella 
tasolla, olisi vapautettava vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja koskevan direktiivin 
soveltamisesta. Puhtaasti kansalliset rahastot ja niiden hoitajat eivät aiheuta 
järjestelmäriskejä, koska nuo rahastot ovat yleensä erittäin säänneltyjä ja niiden hoitamiseen 
sovelletaan usein myös sääntöjä, jotka vastaavat yhteissijoitusyrityksiin sovellettavia 
sääntöjä.

Tarkistus 166
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tämän direktiivin soveltamisala olisi 
rajattava koskemaan sellaisten 
yhteissijoitusyritysten hoitoa, jotka 
keräävät varoja useilta sijoittajilta 
tarkoituksena sijoittaa ne määritellyn
riskienhajautusperiaatteeseen nojautuvan
sijoituspolitiikan mukaisesti kyseisten 
sijoittajien eduksi. Tätä direktiiviä se saisi 
soveltaa eläkerahastojen hoitoon eikä
varoja yhdistämättömien sijoitusten 
hoitajiin; tällaisia jälkimmäisiä 
sijoitustyyppejä ovat esimerkiksi
lahjotusrahastot, valtio-omisteiset rahastot
ka luottolaitosten taikka vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyritysten omaan lukuunsa 
säilyttämät varat. Tätä direktiiviä ei 
myöskään pitäisi soveltaa arvopapereiden 
kuten sijoitustodistusten, hoidettujen 
futuureiden ja indeksisidonnaisten 
joukkovelkakirjojen muodossa oleviin 
aktiivisiin sijoituksiin. Sitä olisi kuitenkin 
sovellettava kaikkiin sellaisiin yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin, 

(5) Tämän direktiivin soveltamisala olisi 
rajattava koskemaan sellaisten 
yhteissijoitusyritysten hoitoa, jotka 
keräävät varoja useilta sijoittajilta 
tarkoituksena sijoittaa ne määritellyn 
sijoituspolitiikan mukaisesti kyseisten 
sijoittajien eduksi. Tätä direktiiviä ei saisi 
soveltaa varoja yhdistämättömien 
sijoitusten hoitajiin; tällaisia jälkimmäisiä 
sijoitustyyppejä ovat esimerkiksi
lahjoitusrahastot, valtio-omisteiset 
rahastot, keskuspankit tai luottolaitosten, 
eläkerahastojen taikka vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyritysten omaan lukuunsa 
säilyttämät varat. Tätä direktiiviä ei saisi 
soveltaa myöskään sijoitusrahastojen 
hoitajiin, jos nämä hoitavat vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja, joiden ainoat sijoittajat 
ovat niiden emoyrityksiä, tytäryrityksiä tai 
muita niiden emoyhtiön tytäryrityksiä ja 
jos nämä sijoittajat eivät itse ole 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja. Jotta 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaan 
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joilta ei edellytetä yhteissijoitusyrityksiä 
koskevan direktiivin mukaista toimilupaa.
Rahoitusvälineiden markkinoista annetun 
direktiivin 2004/39/EY nojalla toimiluvan 
saaneilta sijoitusyhtiöiltä ei saisi vaatia 
tämän direktiivin mukaista toimilupaa 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyvien 
sijoituspalvelujen tarjoamiseen.
Sijoitusyhtiöt voivat kuitenkin tarjota 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyviä 
sijoituspalveluja vain jos – ja siinä määrin 
kuin – kyseisten rahastojen osakkeita tai 
osuuksia voidaan markkinoida tämän 
direktiivin mukaisesti.

voitaisiin soveltaa tässä direktiivissä 
säädettyjä poikkeuksia, sen olisi jatkuvasti 
täytettävä kyseisten poikkeusten 
edellytykset. Tätä direktiiviä olisi 
kuitenkin sovellettava rahastojen hoitajiin 
kaikissa sellaisissa yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä, 
joilta ei edellytetä yhteissijoitusyrityksiä 
koskevan direktiivin mukaista toimilupaa.
Rahoitusvälineiden markkinoista annetun 
direktiivin 2004/39/EY nojalla toimiluvan 
saaneilta sijoitusyhtiöiltä ei saisi vaatia 
tämän direktiivin mukaista toimilupaa 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyvien 
sijoituspalvelujen tarjoamiseen.
Sijoitusyhtiöt voivat kuitenkin tarjota 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyviä 
sijoituspalveluja vain jos – ja siinä määrin 
kuin – kyseisten rahastojen osakkeita tai 
osuuksia voidaan markkinoida tämän 
direktiivin mukaisesti.

Or. en

Perustelu

On perusteltua lisätä poikkeuslauseke rahastonhoitajille, jotka hoitavat samasta konsernista 
tulevia investointeja. Tämä ei aiheuta lisäriskejä rahoitusmarkkinoille. Koska näitä rahastoja 
käytetään usein pankki- tai vakuutuskonserneissa, nämä rahoituslaitokset ovat jo joutuneet 
asianmukaisesti varautumaan riskeihin valvontaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. 
Lisäksi myöskään sijoittajan suojaa ei tarvita, kun investointi tapahtuu saman konsernin 
sisällä. 

Tarkistus 167
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tämän direktiivin soveltamisala olisi 
rajattava koskemaan sellaisten 
yhteissijoitusyritysten hoitoa, jotka 
keräävät varoja useilta sijoittajilta 
tarkoituksena sijoittaa ne määritellyn

(5) Tämän direktiivin soveltamisala olisi 
rajattava koskemaan sellaisten 
yhteissijoitusyritysten hoitoa, jotka 
keräävät varoja useilta sijoittajilta 
tarkoituksena sijoittaa ne määritellyn 
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riskienhajautusperiaatteeseen nojautuvan
sijoituspolitiikan mukaisesti kyseisten 
sijoittajien eduksi. Tätä direktiiviä se saisi 
soveltaa eläkerahastojen hoitoon eikä
varoja yhdistämättömien sijoitusten 
hoitajiin; tällaisia jälkimmäisiä 
sijoitustyyppejä ovat esimerkiksi
lahjotusrahastot, valtio-omisteiset rahastot
ka luottolaitosten taikka vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyritysten omaan lukuunsa 
säilyttämät varat. Tätä direktiiviä ei 
myöskään pitäisi soveltaa arvopapereiden 
kuten sijoitustodistusten, hoidettujen 
futuureiden ja indeksisidonnaisten 
joukkovelkakirjojen muodossa oleviin 
aktiivisiin sijoituksiin. Sitä olisi kuitenkin 
sovellettava kaikkiin sellaisiin yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin, 
joilta ei edellytetä yhteissijoitusyrityksiä 
koskevan direktiivin mukaista toimilupaa.
Rahoitusvälineiden markkinoista annetun 
direktiivin 2004/39/EY nojalla toimiluvan 
saaneilta sijoitusyhtiöiltä ei saisi vaatia 
tämän direktiivin mukaista toimilupaa 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyvien 
sijoituspalvelujen tarjoamiseen.
Sijoitusyhtiöt voivat kuitenkin tarjota 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyviä 
sijoituspalveluja vain jos – ja siinä määrin 
kuin – kyseisten rahastojen osakkeita tai 
osuuksia voidaan markkinoida tämän 
direktiivin mukaisesti.

sijoituspolitiikan mukaisesti kyseisten 
sijoittajien eduksi. Tätä direktiiviä ei saisi 
soveltaa varoja yhdistämättömien 
sijoitusten hoitajiin; tällaisia jälkimmäisiä 
sijoitustyyppejä ovat esimerkiksi
lahjoitusrahastot, valtio-omisteiset 
rahastot, keskuspankit tai luottolaitosten, 
eläkerahastojen taikka vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyritysten omaan lukuunsa 
säilyttämät varat. Sitä ei lisäksi saisi 
soveltaa sellaisten yhteissijoitusyritysten 
hoitamiseen, joissa on mukana 
korkeintaan viisi sijoittajaa ja jotka on 
sallittu kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti ja joita markkinoidaan 
ainoastaan niiden kotijäsenvaltiossa. 
Jotta vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajaan voitaisiin soveltaa tässä 
direktiivissä säädettyjä poikkeuksia, sen 
olisi jatkuvasti täytettävä kyseisten 
poikkeusten edellytykset. Tätä direktiiviä
olisi kuitenkin sovellettava rahastojen 
hoitajiin kaikissa sellaisissa yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä, 
joilta ei edellytetä yhteissijoitusyrityksiä 
koskevan direktiivin mukaista toimilupaa.
Rahoitusvälineiden markkinoista annetun 
direktiivin 2004/39/EY nojalla toimiluvan 
saaneilta sijoitusyhtiöiltä ei saisi vaatia 
tämän direktiivin mukaista toimilupaa 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyvien 
sijoituspalvelujen tarjoamiseen.
Sijoitusyhtiöt voivat kuitenkin tarjota 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyviä 
sijoituspalveluja vain jos – ja siinä määrin 
kuin – kyseisten rahastojen osakkeita tai 
osuuksia voidaan markkinoida tämän 
direktiivin mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Rahastot, joissa on mukana rajoitettu määrä sijoittajia, mahdollistavat yksilölliset 
sopimusjärjestelyt. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat, jotka hoitavat rahastoja, joissa 
on korkeintaan viisi sijoittajaa ja jotka myyvät niitä ainoastaan kansallisella tasolla, olisi 
vapautettava vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevan direktiivin soveltamisesta, 
jos niihin sovelletaan tehokasta kansallista sääntelyä. 
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Tarkistus 168
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tämän direktiivin soveltamisala olisi
rajattava koskemaan sellaisten 
yhteissijoitusyritysten hoitoa, jotka 
keräävät varoja useilta sijoittajilta 
tarkoituksena sijoittaa ne määritellyn
riskienhajautusperiaatteeseen nojautuvan
sijoituspolitiikan mukaisesti kyseisten 
sijoittajien eduksi. Tätä direktiiviä se saisi 
soveltaa eläkerahastojen hoitoon eikä 
varoja yhdistämättömien sijoitusten 
hoitajiin; tällaisia jälkimmäisiä 
sijoitustyyppejä ovat esimerkiksi 
lahjotusrahastot, valtio-omisteiset rahastot 
ka luottolaitosten taikka vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyritysten omaan lukuunsa 
säilyttämät varat. Tätä direktiiviä ei 
myöskään pitäisi soveltaa arvopapereiden 
kuten sijoitustodistusten, hoidettujen 
futuureiden ja indeksisidonnaisten 
joukkovelkakirjojen muodossa oleviin 
aktiivisiin sijoituksiin. Sitä olisi kuitenkin 
sovellettava kaikkiin sellaisiin yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin, 
joilta ei edellytetä yhteissijoitusyrityksiä 
koskevan direktiivin mukaista toimilupaa.
Rahoitusvälineiden markkinoista annetun 
direktiivin 2004/39/EY nojalla toimiluvan 
saaneilta sijoitusyhtiöiltä ei saisi vaatia 
tämän direktiivin mukaista toimilupaa 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyvien 
sijoituspalvelujen tarjoamiseen.
Sijoitusyhtiöt voivat kuitenkin tarjota 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyviä 
sijoituspalveluja vain jos – ja siinä määrin 
kuin – kyseisten rahastojen osakkeita tai 
osuuksia voidaan markkinoida tämän 
direktiivin mukaisesti.

(5) Tämän direktiivin soveltamisalan olisi
katettava sellaisten yhteissijoitusyritysten
hoito, jotka keräävät varoja useilta 
sijoittajilta tarkoituksena sijoittaa ne 
määritellyn tai harkinnanvaraisen
sijoituspolitiikan mukaisesti kyseisten 
sijoittajien eduksi. Tätä direktiiviä olisi 
myös sovellettava yhden sijoittajan 
rahastoihin ja vipua käyttäviin 
hallinnoituihin sijoitustileihin, jotta 
säilytetään tasapuoliset 
kilpailuedellytykset erityyppisten 
sijoitusvälineiden välillä. Sitä ei saisi 
soveltaa yleisen edun mukaisiin 
toimijoihin. Tätä direktiiviä ei myöskään 
pitäisi soveltaa arvopapereiden kuten 
sijoitustodistusten, hoidettujen futuureiden 
ja indeksisidonnaisten joukkovelkakirjojen 
muodossa oleviin aktiivisiin sijoituksiin.
Tätä direktiiviä ei myöskään saisi soveltaa 
holding-yhtiöihin, jos ne pitävät 
hallussaan tytäryhtiöittensä osakkeita 
sillä edellytyksellä, että tällaisia holding-
yhtiöitä ei ole perustettu pääasiassa 
tuottamaan voittoa sijoittajilleen erityisesti 
tietyn ajan kuluessa tapahtuvan 
tytäryhtiöstä irtautumisen avulla, vaan ne 
on tarkoitettu tytäryhtiöiden avulla 
tapahtuvaan liiketoimintastrategian 
hoitamiseen. Sitä olisi kuitenkin 
sovellettava rahastojen hoitajiin kaikissa 
sellaisissa yhteistä sijoitustoimintaa 
harjoittavissa yrityksissä, joilta ei 
edellytetä yhteissijoitusyrityksiä koskevan 
direktiivin mukaista toimilupaa.
Rahoitusvälineiden markkinoista annetun 
direktiivin 2004/39/EY nojalla toimiluvan 
saaneilta sijoitusyhtiöiltä ei saisi vaatia 
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tämän direktiivin mukaista toimilupaa 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyvien 
sijoituspalvelujen tarjoamiseen.
Sijoitusyhtiöt voivat kuitenkin tarjota 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyviä 
sijoituspalveluja vain jos – ja siinä määrin 
kuin – kyseisten rahastojen osakkeita tai 
osuuksia voidaan markkinoida tämän 
direktiivin mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Määritelmää on tarkistettava, koska rahastot voivat keskittää riskinsä. Viittaus 
"riskienhajautukseen" on siksi virheellinen. Direktiivin on katettava myös rahastot, jotka 
toimivat harkinnanvaraisen sijoituspolitiikan pohjalta. Direktiivin olisi katettava kaikki 
vastaavat sijoitusvälineet, mukaan luettuna yhden sijoittajan rahastot ja vipua käyttävät 
hallinnoidut sijoitustilit (ts. sijoitustilit, joita hallinnoi kolmas osapuoli, jolla on valtuudet 
tehdä transaktioita ilman tilin haltijan ennakkohyväksyntää ja joissa tällaisiin transaktioihin 
usein käytetään vipua). Holding-yhtiöitä ei ole tarkoitettu tämän direktiivin piiriin.

Tarkistus 169
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tämän direktiivin soveltamisala olisi 
rajattava koskemaan sellaisten 
yhteissijoitusyritysten hoitoa, jotka 
keräävät varoja useilta sijoittajilta 
tarkoituksena sijoittaa ne määritellyn 
riskienhajautusperiaatteeseen nojautuvan 
sijoituspolitiikan mukaisesti kyseisten 
sijoittajien eduksi. Tätä direktiiviä se saisi 
soveltaa eläkerahastojen hoitoon eikä 
varoja yhdistämättömien sijoitusten 
hoitajiin; tällaisia jälkimmäisiä 
sijoitustyyppejä ovat esimerkiksi
lahjotusrahastot, valtio-omisteiset rahastot
ka luottolaitosten taikka vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyritysten omaan lukuunsa 
säilyttämät varat. Tätä direktiiviä ei 

(5) Tämän direktiivin soveltamisala olisi 
rajattava koskemaan sellaisten 
yhteissijoitusyritysten hoitoa, jotka 
keräävät varoja useilta sijoittajilta 
tarkoituksena sijoittaa ne määritellyn 
riskienhajautusperiaatteeseen nojautuvan 
sijoituspolitiikan mukaisesti kyseisten 
sijoittajien eduksi. Tätä direktiiviä ei saisi 
soveltaa eläkerahastojen hoitoon eikä 
varoja yhdistämättömien sijoitusten 
hoitajiin; tällaisia jälkimmäisiä 
sijoitustyyppejä ovat esimerkiksi
lahjoitusrahastot, valtio-omisteiset rahastot
tai luottolaitosten taikka vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyritysten omaan lukuunsa 
säilyttämät varat. Tätä direktiiviä ei 
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myöskään pitäisi soveltaa arvopapereiden 
kuten sijoitustodistusten, hoidettujen 
futuureiden ja indeksisidonnaisten 
joukkovelkakirjojen muodossa oleviin 
aktiivisiin sijoituksiin. Sitä olisi kuitenkin 
sovellettava kaikkiin sellaisiin yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin, 
joilta ei edellytetä yhteissijoitusyrityksiä 
koskevan direktiivin mukaista toimilupaa. 
Rahoitusvälineiden markkinoista annetun 
direktiivin 2004/39/EY nojalla toimiluvan 
saaneilta sijoitusyhtiöiltä ei saisi vaatia 
tämän direktiivin mukaista toimilupaa 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyvien 
sijoituspalvelujen tarjoamiseen. 
Sijoitusyhtiöt voivat kuitenkin tarjota 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyviä 
sijoituspalveluja vain jos – ja siinä määrin 
kuin – kyseisten rahastojen osakkeita tai 
osuuksia voidaan markkinoida tämän 
direktiivin mukaisesti.

myöskään pitäisi soveltaa arvopapereiden 
kuten sijoitustodistusten, hoidettujen 
futuureiden ja indeksisidonnaisten 
joukkovelkakirjojen muodossa oleviin 
aktiivisiin sijoituksiin. Päällekkäisen 
sääntelyn välttämiseksi tämän direktiivin 
soveltamisalan ei pitäisi ulottua 
suljettuihin yhteissijoitusyrityksiin, jotka 
on listattu säännellyillä markkinoilla ja 
jotka kuuluvat arvopaperien ottamisesta 
viralliselle pörssilistalle sekä siihen 
liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta 
28 päivänä toukokuuta 2001 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2001/34/EY1, säännellyillä 
markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi 
otettavien arvopaperien 
liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin 
liittyvien avoimuusvaatimusten 
yhdenmukaistamisesta 15 päivänä 
joulukuuta 2004 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/109/EY2 sekä arvopapereiden 
yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin 
kohteeksi ottamisen yhteydessä 
julkistettavasta esitteestä 4 päivänä 
marraskuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/71/EY3 mukaisen sääntelyn piiriin. 
Johdonmukaisen lähestymistavan 
mahdollistamiseksi komission olisi 
mahdollisimman pian ja viimeistään 
tämän direktiivin voimaantulopäivänä 
tarkistettava näitä direktiivejä ja esitettävä 
aiheellisissa tapauksissa 
lainsäädäntöehdotuksia vastaavan 
sääntelyn varmistamiseksi. Tätä 
direktiiviä olisi sovellettava rahastojen 
hoitajiin kaikissa sellaisissa yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä,
joilta ei edellytetä yhteissijoitusyrityksiä 
koskevan direktiivin mukaista toimilupaa. 
Rahoitusvälineiden markkinoista annetun 
direktiivin 2004/39/EY4 nojalla toimiluvan 
saaneilta sijoitusyhtiöiltä ei saisi vaatia 
tämän direktiivin mukaista toimilupaa 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyvien 
sijoituspalvelujen tarjoamiseen. 
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Sijoitusyhtiöt voivat kuitenkin tarjota 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyviä 
sijoituspalveluja vain jos – ja siinä määrin 
kuin – kyseisten rahastojen osakkeita tai 
osuuksia voidaan markkinoida tämän 
direktiivin mukaisesti.

____________
1 EYVL L 184, 6.7.2001, s. 1.
2 EUVL L 390, 31.12.2004, s. 30.
3 EUVL L 345, 31.12.2003, s. 64.

Or. en

Perustelu

Yhteissijoitustoimintaa harjoittavia suljettuja yrityksiä, jotka on listattu säännellyillä 
markkinoilla, ei pitäisi säännellä tällä direktiivillä, koska ne kuuluvat jo CARD-, esite- ja 
avoimuusdirektiivien vaatimusten piiriin. Tasapuolisten kilpailuedellytysten turvaamiseksi 
komission olisi kuitenkin tarkistettava näitä direktiivejä ja tehtävä aiheellisia muutoksia 
tämän direktiivin valossa.

Tarkistus 170
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tämän direktiivin soveltamisala olisi 
rajattava koskemaan sellaisten 
yhteissijoitusyritysten hoitoa, jotka 
keräävät varoja useilta sijoittajilta 
tarkoituksena sijoittaa ne määritellyn 
riskienhajautusperiaatteeseen nojautuvan 
sijoituspolitiikan mukaisesti kyseisten 
sijoittajien eduksi. Tätä direktiiviä se saisi 
soveltaa eläkerahastojen hoitoon eikä 
varoja yhdistämättömien sijoitusten 
hoitajiin; tällaisia jälkimmäisiä 
sijoitustyyppejä ovat esimerkiksi
lahjotusrahastot, valtio-omisteiset rahastot
ka luottolaitosten taikka vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyritysten omaan lukuunsa 
säilyttämät varat. Tätä direktiiviä ei 

(5) Tämän direktiivin soveltamisala olisi 
rajattava koskemaan sellaisten 
yhteissijoitusyritysten hoitoa, jotka 
keräävät varoja useilta sijoittajilta 
tarkoituksena sijoittaa ne määritellyn 
riskienhajautusperiaatteeseen nojautuvan 
sijoituspolitiikan mukaisesti kyseisten 
sijoittajien eduksi. Sitä olisi sovellettava 
kaikkiin sellaisiin yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin, 
joilta ei edellytetä yhteissijoitusyrityksiä 
koskevan direktiivin mukaista toimilupaa. 
Tätä direktiiviä ei saisi soveltaa 
eläkerahastojen hoitoon eikä varoja 
yhdistämättömien sijoitusten hoitajiin; 
tällaisia jälkimmäisiä sijoitustyyppejä ovat 



AM\804881FI.doc 33/181 PE439.111v02-00

FI

myöskään pitäisi soveltaa arvopapereiden 
kuten sijoitustodistusten, hoidettujen 
futuureiden ja indeksisidonnaisten 
joukkovelkakirjojen muodossa oleviin 
aktiivisiin sijoituksiin. Sitä olisi kuitenkin 
sovellettava kaikkiin sellaisiin yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin, 
joilta ei edellytetä yhteissijoitusyrityksiä 
koskevan direktiivin mukaista toimilupaa. 
Rahoitusvälineiden markkinoista annetun 
direktiivin 2004/39/EY nojalla toimiluvan 
saaneilta sijoitusyhtiöiltä ei saisi vaatia 
tämän direktiivin mukaista toimilupaa 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyvien 
sijoituspalvelujen tarjoamiseen.
Sijoitusyhtiöt voivat kuitenkin tarjota 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyviä 
sijoituspalveluja vain jos – ja siinä määrin 
kuin – kyseisten rahastojen osakkeita tai 
osuuksia voidaan markkinoida tämän 
direktiivin mukaisesti.

esimerkiksi lahjoitusrahastot, valtio-
omisteiset rahastot tai luottolaitosten taikka 
vakuutus- tai jälleenvakuutusyritysten 
omaan lukuunsa säilyttämät varat. Tätä 
direktiiviä ei myöskään pitäisi soveltaa 
arvopapereiden kuten sijoitustodistusten, 
hoidettujen futuureiden ja 
indeksisidonnaisten joukkovelkakirjojen 
muodossa oleviin aktiivisiin sijoituksiin.
Tässä direktiivissä yhteissijoitusyrityksenä 
ei pidetä myöskään yritystä, joka 
pääasiassa toimii tytäryhtiöiden holding-
yhtiönä ja joka omistaa strategisia 
osuuksia yrityksistä pikemminkin pitkän 
aikavälin hallussapitoa varten kuin 
saavuttaakseen irtautumisen avulla 
tuottoja ennalta määritellyn ajan 
kuluessa. Rahoitusvälineiden markkinoista 
annetun direktiivin 2004/39/EY nojalla 
toimiluvan saaneilta sijoitusyhtiöiltä ei 
saisi vaatia tämän direktiivin mukaista 
toimilupaa vaihtoehtoisiin 
sijoitusrahastoihin liittyvien 
sijoituspalvelujen tarjoamiseen.
Sijoitusyhtiöt voivat kuitenkin tarjota 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyviä 
sijoituspalveluja vain jos – ja siinä määrin 
kuin – kyseisten rahastojen osakkeita tai 
osuuksia voidaan markkinoida tämän 
direktiivin mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Olisi tehtävä selväksi, että kun viitataan "yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin" 
lauseessa, jonka mukaan direktiiviä sovelletaan kaikkiin yhteistä sijoitustoimintaa 
harjoittaviin yrityksiin, jotka eivät ole UCITS-yhteissijoitusyrityksiä, tällä tarkoitetaan 
yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä, jotka keräävät varoja useilta sijoittajilta 
sijoittaakseen ne riskienhajautusperiaatteeseen nojautuvan määritellyn sijoituspolitiikan 
mukaisesti kyseisten sijoittajien eduksi, eikä niinkään laajempaa yhteistä sijoitustoimintaa 
harjoittavien yritysten luokkaa.
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Tarkistus 171
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tämän direktiivin soveltamisala olisi 
rajattava koskemaan sellaisten 
yhteissijoitusyritysten hoitoa, jotka 
keräävät varoja useilta sijoittajilta 
tarkoituksena sijoittaa ne määritellyn
riskienhajautusperiaatteeseen nojautuvan
sijoituspolitiikan mukaisesti kyseisten 
sijoittajien eduksi. Tätä direktiiviä se saisi 
soveltaa eläkerahastojen hoitoon eikä
varoja yhdistämättömien sijoitusten 
hoitajiin; tällaisia jälkimmäisiä 
sijoitustyyppejä ovat esimerkiksi
lahjotusrahastot, valtio-omisteiset rahastot
ka luottolaitosten taikka vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyritysten omaan lukuunsa 
säilyttämät varat. Tätä direktiiviä ei 
myöskään pitäisi soveltaa arvopapereiden 
kuten sijoitustodistusten, hoidettujen 
futuureiden ja indeksisidonnaisten 
joukkovelkakirjojen muodossa oleviin 
aktiivisiin sijoituksiin. Sitä olisi kuitenkin
sovellettava kaikkiin sellaisiin yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin, 
joilta ei edellytetä yhteissijoitusyrityksiä 
koskevan direktiivin mukaista toimilupaa.
Rahoitusvälineiden markkinoista annetun 
direktiivin 2004/39/EY nojalla toimiluvan 
saaneilta sijoitusyhtiöiltä ei saisi vaatia 
tämän direktiivin mukaista toimilupaa 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyvien 
sijoituspalvelujen tarjoamiseen.
Sijoitusyhtiöt voivat kuitenkin tarjota 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyviä 
sijoituspalveluja vain jos – ja siinä määrin 
kuin – kyseisten rahastojen osakkeita tai 
osuuksia voidaan markkinoida tämän 
direktiivin mukaisesti.

(5) Tämän direktiivin soveltamisala olisi 
rajattava koskemaan sellaisten 
yhteissijoitusyritysten hoitoa, jotka 
keräävät varoja useilta sijoittajilta 
tarkoituksena sijoittaa ne määritellyn 
sijoituspolitiikan mukaisesti kyseisten 
sijoittajien eduksi. Tätä direktiiviä ei saisi 
soveltaa varoja yhdistämättömien 
sijoitusten hoitajiin; tällaisia jälkimmäisiä 
sijoitustyyppejä ovat esimerkiksi
lahjoitusrahastot, valtio-omisteiset 
rahastot, keskuspankit tai luottolaitosten, 
eläkelaitosten taikka vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyritysten välillisesti tai 
välittömästi omaan lukuunsa säilyttämät 
varat. Sitä ei lisäksi saisi soveltaa 
sellaisten yhteissijoitusyritysten 
hoitamiseen, jotka on sallittu kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti ja joita 
markkinoidaan ainoastaan niiden 
kotijäsenvaltiossa. Tätä direktiiviä olisi 
kuitenkin sovellettava arvopapereiden 
kuten sijoitustodistusten, hoidettujen 
futuureiden ja indeksisidonnaisten 
joukkovelkakirjojen muodossa oleviin 
aktiivisiin sijoituksiin. Sitä olisi myös
sovellettava rahastojen hoitajiin kaikissa 
sellaisissa yhteistä sijoitustoimintaa 
harjoittavissa yrityksissä, joilta ei 
edellytetä yhteissijoitusyrityksiä koskevan 
direktiivin mukaista toimilupaa.
Rahoitusvälineiden markkinoista annetun 
direktiivin 2004/39/EY nojalla toimiluvan 
saaneilta sijoitusyhtiöiltä ei saisi vaatia 
tämän direktiivin mukaista toimilupaa 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyvien 
sijoituspalvelujen tarjoamiseen.
Sijoitusyhtiöt voivat kuitenkin tarjota 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyviä 
sijoituspalveluja vain jos – ja siinä määrin 
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kuin – kyseisten rahastojen osakkeita tai 
osuuksia voidaan markkinoida tämän 
direktiivin mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Työeläkelaitosten omaan lukuunsa säilyttämiensä varojen hoitajia olisi kohdeltava samalla 
tavalla kuin vakuutusyhtiöiden omaan lukuunsa säilyttämiensä varojen hoitajia. Rahastot, 
joita säännellään kansallisella tasolla ja joita myydään ainoastaan kansallisella tasolla, olisi 
vapautettava vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja koskevan direktiivin soveltamisesta, koska 
puhtaasti kansalliset rahastot ja niiden hoitajat eivät aiheuta järjestelmäriskejä, sillä nuo 
rahastot ovat yleensä erittäin säänneltyjä ja usein hyvin lähellä yhteissijoitusyrityksiä. 
Poikkeuksia ei voida myöntää rahastovälineille, joissa ei noudateta riskien 
hajauttamisperiaatetta, eikä arvopapereiden muodossa oleville aktiivisesti hoidetuille 
sijoituksille.

Tarkistus 172
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tämän direktiivin soveltamisala olisi 
rajattava koskemaan sellaisten 
yhteissijoitusyritysten hoitoa, jotka 
keräävät varoja useilta sijoittajilta 
tarkoituksena sijoittaa ne määritellyn 
riskienhajautusperiaatteeseen nojautuvan 
sijoituspolitiikan mukaisesti kyseisten 
sijoittajien eduksi. Tätä direktiiviä se saisi 
soveltaa eläkerahastojen hoitoon eikä 
varoja yhdistämättömien sijoitusten 
hoitajiin; tällaisia jälkimmäisiä 
sijoitustyyppejä ovat esimerkiksi 
lahjotusrahastot, valtio-omisteiset rahastot 
ka luottolaitosten taikka vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyritysten omaan lukuunsa 
säilyttämät varat. Tätä direktiiviä ei 
myöskään pitäisi soveltaa arvopapereiden 
kuten sijoitustodistusten, hoidettujen 
futuureiden ja indeksisidonnaisten 
joukkovelkakirjojen muodossa oleviin 

(5) Tämän direktiivin soveltamisala olisi 
rajattava koskemaan sellaisten 
yhteissijoitusyritysten hoitoa, jotka 
keräävät varoja useilta sijoittajilta 
tarkoituksena sijoittaa ne määritellyn 
riskienhajautusperiaatteeseen nojautuvan 
sijoituspolitiikan mukaisesti kyseisten 
sijoittajien eduksi. Tätä direktiiviä ei saisi 
soveltaa eläkerahastojen hoitoon eikä 
varoja yhdistämättömien sijoitusten 
hoitajiin; tällaisia jälkimmäisiä 
sijoitustyyppejä ovat esimerkiksi 
lahjoitusrahastot, valtio-omisteiset rahastot 
tai luottolaitosten taikka vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyritysten omaan lukuunsa 
säilyttämät varat. Tätä direktiiviä ei 
myöskään pitäisi soveltaa arvopapereiden 
kuten sijoitustodistusten, hoidettujen 
futuureiden ja indeksisidonnaisten 
joukkovelkakirjojen muodossa oleviin 
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aktiivisiin sijoituksiin. Sitä olisi kuitenkin 
sovellettava kaikkiin sellaisiin yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin, 
joilta ei edellytetä yhteissijoitusyrityksiä 
koskevan direktiivin mukaista toimilupaa.
Rahoitusvälineiden markkinoista annetun 
direktiivin 2004/39/EY nojalla toimiluvan 
saaneilta sijoitusyhtiöiltä ei saisi vaatia 
tämän direktiivin mukaista toimilupaa 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyvien 
sijoituspalvelujen tarjoamiseen.
Sijoitusyhtiöt voivat kuitenkin tarjota 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyviä 
sijoituspalveluja vain jos – ja siinä määrin 
kuin – kyseisten rahastojen osakkeita tai 
osuuksia voidaan markkinoida tämän 
direktiivin mukaisesti.

aktiivisiin sijoituksiin. Sitä olisi kuitenkin 
sovellettava rahastojen hoitajiin kaikissa 
sellaisissa yhteistä sijoitustoimintaa 
harjoittavissa yrityksissä, joilta ei 
edellytetä yhteissijoitusyrityksiä koskevan 
direktiivin mukaista toimilupaa.
Rahoitusvälineiden markkinoista annetun 
direktiivin 2004/39/EY nojalla toimiluvan 
saaneilta sijoitusyhtiöiltä ei saisi vaatia 
tämän direktiivin mukaista toimilupaa 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyvien 
sijoituspalvelujen tarjoamiseen.
Sijoitusyhtiöt voivat kuitenkin tarjota 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyviä 
sijoituspalveluja vain jos – ja siinä määrin 
kuin – kyseisten rahastojen osakkeita tai 
osuuksia voidaan markkinoida tämän 
direktiivin mukaisesti. Tätä direktiiviä ei 
saisi soveltaa teollisuuden holding-
yhtiöihin, joiden osakkeita myydään EU:n 
sääntelemillä markkinoilla, kun ne pitävät 
hallussaan tytäryhtiöidensä tai 
liitännäisyritystensä, joissa niillä on 
määräysvalta, osakkeita 
liiketoimintastrategian toteuttamista 
varten.

Or. en

Perustelu

Soveltamisala on rajoitettava järjestelmäriskin aiheuttavien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajiin, tai muussa tapauksessa on vaikea harjoittaa aiottua valvontaa asianmukaisella 
tavalla. Teollisuuden holding-yhtiöt ovat pitkäaikaisia omistajia, joilla ei ole aikomuksia 
luopua osakkeista lähitulevaisuudessa ja joilla on teollinen näkökulma omistuksiinsa. 
Tällaiset yritykset eivät aiheuta järjestelmäriskiä, ja jos ne ovat pörssiyhtiöitä, ne kuuluvat 
EU:n yrityslainsäädännön, kansallisen sääntelyn ja pörssisääntöjen piiriin, mikä tarjoaa 
sijoittajille tehokkaan suojan. Ne olisi vapautettava direktiivin soveltamisesta.
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Tarkistus 173
Kay Swinburne

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tämän direktiivin soveltamisala olisi 
rajattava koskemaan sellaisten 
yhteissijoitusyritysten hoitoa, jotka 
keräävät varoja useilta sijoittajilta 
tarkoituksena sijoittaa ne määritellyn 
riskienhajautusperiaatteeseen nojautuvan 
sijoituspolitiikan mukaisesti kyseisten 
sijoittajien eduksi. Tätä direktiiviä se saisi 
soveltaa eläkerahastojen hoitoon eikä 
varoja yhdistämättömien sijoitusten 
hoitajiin; tällaisia jälkimmäisiä 
sijoitustyyppejä ovat esimerkiksi
lahjotusrahastot, valtio-omisteiset rahastot
ka luottolaitosten taikka vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyritysten omaan lukuunsa 
säilyttämät varat. Tätä direktiiviä ei 
myöskään pitäisi soveltaa arvopapereiden 
kuten sijoitustodistusten, hoidettujen 
futuureiden ja indeksisidonnaisten 
joukkovelkakirjojen muodossa oleviin 
aktiivisiin sijoituksiin. Sitä olisi kuitenkin 
sovellettava kaikkiin sellaisiin yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin, 
joilta ei edellytetä yhteissijoitusyrityksiä 
koskevan direktiivin mukaista toimilupaa.
Rahoitusvälineiden markkinoista annetun 
direktiivin 2004/39/EY nojalla toimiluvan 
saaneilta sijoitusyhtiöiltä ei saisi vaatia 
tämän direktiivin mukaista toimilupaa 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyvien 
sijoituspalvelujen tarjoamiseen.
Sijoitusyhtiöt voivat kuitenkin tarjota 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyviä 
sijoituspalveluja vain jos – ja siinä määrin 
kuin – kyseisten rahastojen osakkeita tai 
osuuksia voidaan markkinoida tämän 
direktiivin mukaisesti.

(5) Tämän direktiivin soveltamisala olisi 
rajattava koskemaan sellaisten 
yhteissijoitusyritysten hoitoa, jotka 
keräävät varoja useilta sijoittajilta 
tarkoituksena sijoittaa ne määritellyn 
riskienhajautusperiaatteeseen nojautuvan 
sijoituspolitiikan mukaisesti kyseisten 
sijoittajien eduksi. Tätä direktiiviä ei saisi 
soveltaa eläkerahastojen hoitoon eikä 
varoja yhdistämättömien sijoitusten 
hoitajiin; tällaisia jälkimmäisiä 
sijoitustyyppejä ovat esimerkiksi
lahjoitusrahastot, valtio-omisteiset 
rahastot, kansallis-, alue- tai 
paikallishallinnon sijoitusrahastot tai
luottolaitosten taikka vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyritysten omaan lukuunsa 
säilyttämät varat. Tätä direktiiviä ei 
myöskään pitäisi soveltaa arvopapereiden 
kuten sijoitustodistusten, hoidettujen 
futuureiden ja indeksisidonnaisten 
joukkovelkakirjojen muodossa oleviin 
aktiivisiin sijoituksiin. Sitä olisi kuitenkin 
sovellettava kaikkiin sellaisiin yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin, 
joilta ei edellytetä yhteissijoitusyrityksiä 
koskevan direktiivin mukaista toimilupaa.
Rahoitusvälineiden markkinoista annetun 
direktiivin 2004/39/EY nojalla toimiluvan 
saaneilta sijoitusyhtiöiltä ei saisi vaatia 
tämän direktiivin mukaista toimilupaa 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyvien 
sijoituspalvelujen tarjoamiseen.
Sijoitusyhtiöt voivat kuitenkin tarjota 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyviä 
sijoituspalveluja vain jos – ja siinä määrin 
kuin – kyseisten rahastojen osakkeita tai 
osuuksia voidaan markkinoida tämän 
direktiivin mukaisesti.
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Or. en

Perustelu

Hallituksen elinten hallinnoimien sijoitusrahastojen, kuten Finance Wales, joka hallinnoi 
EU:n rakennerahastojen varoja yksityisillä varoilla täydennettynä, ei pitäisi kuulua 
direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus 174
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tämän direktiivin soveltamisala olisi 
rajattava koskemaan sellaisten 
yhteissijoitusyritysten hoitoa, jotka 
keräävät varoja useilta sijoittajilta 
tarkoituksena sijoittaa ne määritellyn
riskienhajautusperiaatteeseen nojautuvan
sijoituspolitiikan mukaisesti kyseisten 
sijoittajien eduksi. Tätä direktiiviä se saisi 
soveltaa eläkerahastojen hoitoon eikä
varoja yhdistämättömien sijoitusten 
hoitajiin; tällaisia jälkimmäisiä 
sijoitustyyppejä ovat esimerkiksi
lahjotusrahastot, valtio-omisteiset rahastot
ka luottolaitosten taikka vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyritysten omaan lukuunsa 
säilyttämät varat. Tätä direktiiviä ei 
myöskään pitäisi soveltaa arvopapereiden 
kuten sijoitustodistusten, hoidettujen 
futuureiden ja indeksisidonnaisten 
joukkovelkakirjojen muodossa oleviin 
aktiivisiin sijoituksiin. Sitä olisi kuitenkin 
sovellettava kaikkiin sellaisiin yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin, 
joilta ei edellytetä yhteissijoitusyrityksiä 
koskevan direktiivin mukaista toimilupaa. 
Rahoitusvälineiden markkinoista annetun 
direktiivin 2004/39/EY nojalla toimiluvan 
saaneilta sijoitusyhtiöiltä ei saisi vaatia 
tämän direktiivin mukaista toimilupaa 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyvien 
sijoituspalvelujen tarjoamiseen. 

(5) Tämän direktiivin soveltamisala olisi 
rajattava koskemaan sellaisia 
yhteissijoitusyrityksiä, jotka keräävät 
varoja useilta sijoittajilta tarkoituksena 
sijoittaa ne määritellyn sijoituspolitiikan 
mukaisesti kyseisten sijoittajien eduksi. 
Tätä direktiiviä ei saisi soveltaa varoja
yhdistämättömiin sijoituksiin, joita ovat 
esimerkiksi lahjoitusrahastot, valtio-
omisteiset rahastot tai luottolaitosten taikka 
vakuutus- tai jälleenvakuutusyritysten ja 
eläkerahastojen omaan lukuunsa 
säilyttämät varat. Tätä direktiiviä ei 
myöskään pitäisi soveltaa arvopapereiden 
kuten sijoitustodistusten, hoidettujen 
futuureiden ja indeksisidonnaisten 
joukkovelkakirjojen muodossa oleviin 
aktiivisiin sijoituksiin. Sitä olisi kuitenkin 
sovellettava kaikkiin sellaisiin yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin, 
joilta ei edellytetä yhteissijoitusyrityksiä 
koskevan direktiivin mukaista toimilupaa. 
Rahoitusvälineiden markkinoista annetun 
direktiivin 2004/39/EY nojalla toimiluvan 
saaneilta sijoitusyhtiöiltä ei saisi vaatia 
tämän direktiivin mukaista toimilupaa 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyvien 
sijoituspalvelujen tarjoamiseen. 
Sijoitusyhtiöt voivat kuitenkin tarjota 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyviä 
sijoituspalveluja vain jos – ja siinä määrin
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Sijoitusyhtiöt voivat kuitenkin tarjota 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyviä 
sijoituspalveluja vain jos – ja siinä määrin 
kuin – kyseisten rahastojen osakkeita tai 
osuuksia voidaan markkinoida tämän 
direktiivin mukaisesti.

kuin – kyseisten rahastojen osakkeita tai 
osuuksia voidaan markkinoida tämän 
direktiivin mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Direktiivin tulee kattaa sekä vaihtoehtoiset sijoitusrahastot että niiden hoitajat.

Tarkistus 175
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Tätä direktiiviä ei saisi soveltaa 
sellaisten varoja yhdistämättömien 
sijoitusten hoitajiin, joita ovat esimerkiksi 
lahjoitusrahastot ja valtio-omisteiset 
rahastot, eikä sijoittajien 
harkinnanvaraisesti ja asiakaskohtaisesti 
antamien valtuutusten mukaisesti 
hoidettujen sijoitussalkkujen hoitamiseen 
eikä mihinkään muuhun 
henkilökohtaisen salkunhoidon muotoon. 
Tätä direktiiviä ei saisi soveltaa myöskään 
sijoitusrahastojen hoitajiin, jos nämä 
hoitavat vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja, 
joiden ainoita sijoittajia ovat 
rahastonhoitajat itse tai niiden 
emoyritykset, tytäryritykset tai muut 
niiden emoyhtiön tytäryritykset, ja jos 
nämä sijoittajat eivät itse ole 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja. Tätä 
direktiiviä ei myöskään saisi soveltaa 
holding-yhtiöihin, jos ne pitävät 
hallussaan tytäryhtiöittensä osakkeita 
sillä edellytyksellä, että tällaisia holding-
yhtiöitä ei ole perustettu pääasiassa 
tuottamaan voittoa sijoittajilleen erityisesti 
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tietyn ajan kuluessa tapahtuvan 
tytäryhtiöstä irtautumisen avulla, vaan ne 
on tarkoitettu tytäryhtiöiden avulla 
tapahtuvaan liiketoimintastrategian 
hoitamiseen. Tätä direktiiviä ei lisäksi 
saisi soveltaa eläkerahastojen hoitoon, 
ylikansallisiin laitoksiin, kansallisiin 
keskuspankkeihin tai kansallis-, alue- tai 
paikallishallintoihin ja elimiin tai 
laitoksiin, jotka hoitavat rahastoja, joista 
tuetaan sosiaaliturva- ja 
eläkejärjestelmiä, eikä työntekijöiden 
osallistumista koskeviin järjestelmiin tai 
arvopaperistamisvälineisiin. 

Or. en

Perustelu

Katso puheenjohtajavaltion 15. joulukuuta 2009 esittämän tarkistetun 
kompromissiehdotuksen johdanto-osan 5 b kappale.

Tarkistus 176
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Tätä direktiiviä ei saisi soveltaa 
salkunhoitopalveluja tarjoaviin 
sijoituspalveluyrityksiin, joilla on 
direktiivin 2004/39/EY mukainen 
toimilupa, direktiivin 2004/41/EY piiriin 
kuuluviin eläkerahastoihin ja muihin 
eläkeorganisaatioihin sekä niiden 
erikoistuneisiin varainhoitoa ja/tai 
palvelujen hallintaa tarjoaviin yhtiöihin, 
tai direktiivin 2009/65 piiriin kuuluviin 
yhteissijoitusyrityksiin. Yksittäisiä 
sijoitussalkkuja direktiivin 2004/39/EY 
mukaisesti hoitavien 
sijoituspalveluyritysten, eläkevarojen 
hoitoa ja/tai palvelujen hallintaa 
tarjoavien yritysten sekä 
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yhteissijoitusyritysten hoitajien (ja 
tarvittaessa vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien) olisi 
käytännössä voitava – kustannussyistä –
hallinnollisesti tai operatiivisesti 
yhdistellä toimivaltansa piiriin kuuluvia 
sijoituksia. Tätä direktiiviä ei sen 
tavoitteiden valossa saisi soveltaa noihin 
sisäisiin yhdistelyrakenteisiin.

Or. en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 177
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Direktiivin 2004/39/EY nojalla 
toimiluvan saaneilta sijoitusyrityksiltä 
sekä luottolaitosten liiketoiminnan 
aloittamisesta ja harjoittamisesta 
14 päivänä kesäkuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/48/EY (uudelleenlaadittu 
teksti) nojalla toimiluvan saaneilta
luottolaitoksilta ei saisi vaatia tämän 
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direktiivin mukaista toimilupaa 
edellytyksenä sille, että ne voivat tarjota 
sellaisia sijoituspalveluja kuin 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastojen liittyvää 
salkunhoitoa. 

Or. en

Perustelu

Katso puheenjohtajavaltion 15. joulukuuta 2009 esittämän tarkistetun 
kompromissiehdotuksen johdanto-osan 5 c kappale.

Tarkistus 178
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Tällä direktiivillä ei saisi estää tai 
rajoittaa sijoittajia myymästä hallussaan 
olevia vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osuuksia tai osakkeita 
pääomamarkkinoilla. Tällaiset sijoittajat 
tai heidän välittäjänsä voivat tarjota tai 
saattaa tällaisia osakkeita tai osuuksia 
markkinoille jäsenvaltiossa asianomaisen 
jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä 
noudattaen. Kun tarjoaminen tai 
markkinoille saattaminen kuitenkin 
tapahtuu tällaista vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa hoitavan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan aloitteesta, 
tarjoamista tai markkinoille saattamista 
pidetään markkinointina.

Or. en

Perustelu

Tällä direktiivillä ei rajoiteta osakkeilla tai osuuksilla tapahtuvaa kaupankäyntiä 
monenkeskisillä markkinoilla, kun se ei tapahdu tämän direktiivin säännösten kiertämiseksi.
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Tarkistus 179
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5a) Yleisen edun mukaisiin laitoksiin, 
jotka keräävät tai säilyttävät omaan 
lukuunsa yleisöltä saatuja varoja, kuten 
luottolaitokset, eläkerahastot, vakuutus-
tai jälleenvakuutusyritykset, olisi 
sovellettava omaa erityisjärjestelyä ja 
niiden rahastosijoituksia olisi säänneltävä 
kunkin luokan ja rahastotyypin 
erityispiirteiden valossa. Tätä varten 
komission olisi tarkistettava 
luottolaitosten liiketoiminnan 
aloittamisesta ja harjoittamisesta 
14 päivänä kesäkuuta 2006 annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä 2006/48/EY (uudelleenlaadittu 
teksti), ammatillisia lisäeläkkeitä 
tarjoavien laitosten toiminnasta ja 
valvonnasta 3 päivänä kesäkuuta 2003 
annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä 2003/41/EY1, muun 
ensivakuutusliikkeen kuin 
henkivakuutusliikkeen aloittamista ja 
harjoittamista koskevien lakien, asetusten 
ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta 24 päivänä 
heinäkuuta 1973 annettua ensimmäistä 
neuvoston direktiiviä 73/239/ETY2, 
henkivakuutuksesta 5 päivänä 
marraskuuta 2002 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
2002/83/EY3, sekä jälleenvakuutuksesta ja 
neuvoston direktiivien 73/239/ETY ja 
92/49/ETY sekä direktiivien 98/78/EY ja 
2002/83/EY muuttamisesta 16 päivänä 
marraskuuta 2005 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
2005/68/EY4, jotta varmistetaan 
seuraavien periaatteiden noudattaminen: 
sijoitustoimintaa harjoittaviin yleisen 
edun mukaisiin laitoksiin sovelletaan 
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samanlaisia asianmukaista huolellisuutta 
koskevia vaatimuksia kuin vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiin, ja luodaan 
tällaisia sijoituksia koskeva aiheellinen 
kehys (erityisesti pääomavaatimusten ja 
varantoja koskevien vaatimusten 
muodossa).
____________
1 EUVL L 235, 23.9.2003, s. 10.
2 EYVL L 228, 16.8.1973, s. 3.
3 EYVL L 345, 19.12.2002, s. 1.
4 EUVL L 323, 9.12.2005, s. 1.

Or. en

Tarkistus 180
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Tässä direktiivissä olisi säädettävä 
kunkin tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osalta yhdestä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajasta, jonka olisi 
vastattava tämän direktiivin vaatimusten 
noudattamisesta. Vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa voidaan hoitaa 
ulkopuolelta tai sisältä käsin oikeudellista 
muotoa vastaavasti. Vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoidon katsotaan 
tapahtuvan sisältä käsin, kun 
hoitotoimenpiteistä huolehtii 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hallintoelin tai muu sen sisäinen toimija.
Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
oikeudellinen muoto sallii sisältä käsin 
tapahtuvan rahaston hoitamisen ja jos 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hallintoelin päättää olla nimittämättä 
ulkopuolista vaihtoehtoisen 
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sijoitusrahaston hoitajaa, vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto on samalla vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja. Siinä 
tapauksessa vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto on myös vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja, ja sen on siten 
noudatettava kaikkia vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle tässä 
direktiivissä asetettuja vaatimuksia ja sillä 
on oltava sellaisen toimilupa.
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan, 
joka on sisältä käsin hoidettu 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto, ei pitäisi 
kuitenkaan voida saada lupaa toimia 
yhden tai useamman muun 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajana.
Vaihtoehtoista sijoitusrahastoa olisi 
pidettävä ulkopuolelta hoidettuna, kun 
ulkopuolinen oikeushenkilö on nimitetty 
sijoitusrahaston tai sijoitusrahaston tilin 
hoitajaksi (nimitetty vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja), joka tämän 
nimityksen kautta on vastuussa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston salkun 
hoitamisesta. Kummassakin tapauksessa 
ainoastaan sisältä käsin hoidetun 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tai 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
ulkopuolisen hoitajan olisi voitava 
delegoida salkunhoito- tai 
riskienhallintatehtäviä muille toimijoille 
18 artiklan mukaisesti. Kun tiettyyn 
vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon liittyviä 
hoitotehtäviä hoitamaan on nimitetty 
ulkopuolinen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja, sen ei pitäisi 
katsoa tarjoavan salkunhoitopalveluja 
sellaisina kuin ne on määritelty 
rahoitusvälineiden markkinoista sekä 
neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 
93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2000/12/EY 
muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 
93/22/ETY kumoamisesta 21 päivänä 
huhtikuuta 2004 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/3910 4 artiklan 1 kohdan 
9 alakohdassa, vaan sen olisi katsottava 
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tarjoavan tämän direktiivin mukaista 
yhteistä salkunhoitoa. 

Or. en

Perustelu

Katso puheenjohtajavaltion 15. joulukuuta 2009 esittämän tarkistetun 
kompromissiehdotuksen johdanto-osan 5 a kappale.

Tarkistus 181
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Tässä direktiivissä olisi säädettävä 
kunkin tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osalta yhdestä vaihtoehtoisen
sijoitusrahaston hoitajasta, jonka olisi 
vastattava tämän direktiivin vaatimusten 
noudattamisesta.

Or. en

Perustelu

Tässä direktiivissä olisi sallittava vain yksi vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa kohden.

Tarkistus 182
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Tässä direktiivissä olisi säädettävä 
kunkin tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osalta yhdestä vaihtoehtoisen 
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sijoitusrahaston hoitajasta, jonka olisi 
vastattava tämän direktiivin vaatimusten 
noudattamisesta.

Or. en

Perustelu

Tässä direktiivissä olisi sallittava vain yksi vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa kohden. 

Tarkistus 183
Hans-Peter Martin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta vaatimukset eivät olisi liiallisia 
tai kohtuuttomia, tässä direktiivissä 
säädetään poikkeuksesta, joka koskee 
sellaisia vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajia, joiden hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen varojen yhteismäärä on 
alle 100 miljoonaa euroa. Kyseisen 
hoitajan toiminnalla ei todennäköisesti 
ole merkittävää vaikutusta 
rahoitusjärjestelmän vakauteen tai 
markkinoiden tehokkuuteen. Sellaisiin 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajiin, jotka hoitavat yksinomaan 
vivuttamattomia vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja, joissa sijoittajilla ei ole 
oikeutta käyttää lunastusoikeutta viiteen 
vuoteen, sovelletaan erityistä 500 
miljoonan euron raja-arvoa. Tämän 
erityisen raja-arvon käyttö on perusteltua, 
koska pitkäaikaisiin sijoituksiin 
erikoistuneisiin vivuttamattomien 
rahastojen hoitajiin liittyy vielä pienempi 
todennäköisyys, että ne aiheuttaisivat 
järjestelmäriskejä. Lisäksi sijoittajille 
asetettava viiden vuoden myyntikielto 
poistaa maksuvalmiusriskit. Tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 

Poistetaan.
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jätettyihin vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiin olisi kuitenkin 
edelleen sovellettava niitä koskevaa 
kansallista lainsäädäntöä. Niitä olisi 
kuitenkin oltava mahdollista kohdella 
tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvina vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajina tässä 
direktiivissä säädettyä 
sisällyttämismenettelyä noudattaen.

Or. de

Tarkistus 184
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta vaatimukset eivät olisi liiallisia 
tai kohtuuttomia, tässä direktiivissä 
säädetään poikkeuksesta, joka koskee 
sellaisia vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajia, joiden hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen varojen yhteismäärä on 
alle 100 miljoonaa euroa. Kyseisen 
hoitajan toiminnalla ei todennäköisesti 
ole merkittävää vaikutusta 
rahoitusjärjestelmän vakauteen tai 
markkinoiden tehokkuuteen. Sellaisiin 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajiin, jotka hoitavat yksinomaan 
vivuttamattomia vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja, joissa sijoittajilla ei ole 
oikeutta käyttää lunastusoikeutta viiteen 
vuoteen, sovelletaan erityistä 500 
miljoonan euron raja-arvoa. Tämän 
erityisen raja-arvon käyttö on perusteltua, 
koska pitkäaikaisiin sijoituksiin 
erikoistuneisiin vivuttamattomien 
rahastojen hoitajiin liittyy vielä pienempi 
todennäköisyys, että ne aiheuttaisivat 
järjestelmäriskejä. Lisäksi sijoittajille 
asetettava viiden vuoden myyntikielto 

Poistetaan.
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poistaa maksuvalmiusriskit. Tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 
jätettyihin vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiin olisi kuitenkin 
edelleen sovellettava niitä koskevaa 
kansallista lainsäädäntöä. Niitä olisi 
kuitenkin oltava mahdollista kohdella 
tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvina vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajina tässä 
direktiivissä säädettyä 
sisällyttämismenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Olisi katettava kaikki vaihtoehtoiset sijoitusrahastot ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, jotta markkinoille ei luoda porsaanreikiä.

Tarkistus 185
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta vaatimukset eivät olisi liiallisia 
tai kohtuuttomia, tässä direktiivissä 
säädetään poikkeuksesta, joka koskee 
sellaisia vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajia, joiden hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen varojen yhteismäärä on 
alle 100 miljoonaa euroa. Kyseisen 
hoitajan toiminnalla ei todennäköisesti 
ole merkittävää vaikutusta 
rahoitusjärjestelmän vakauteen tai 
markkinoiden tehokkuuteen. Sellaisiin 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajiin, jotka hoitavat yksinomaan 
vivuttamattomia vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja, joissa sijoittajilla ei ole 
oikeutta käyttää lunastusoikeutta viiteen 
vuoteen, sovelletaan erityistä 500 
miljoonan euron raja-arvoa. Tämän 

Poistetaan.
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erityisen raja-arvon käyttö on perusteltua, 
koska pitkäaikaisiin sijoituksiin 
erikoistuneisiin vivuttamattomien 
rahastojen hoitajiin liittyy vielä pienempi 
todennäköisyys, että ne aiheuttaisivat 
järjestelmäriskejä. Lisäksi sijoittajille 
asetettava viiden vuoden myyntikielto 
poistaa maksuvalmiusriskit. Tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 
jätettyihin vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiin olisi kuitenkin 
edelleen sovellettava niitä koskevaa 
kansallista lainsäädäntöä. Niitä olisi 
kuitenkin oltava mahdollista kohdella 
tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvina vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajina tässä 
direktiivissä säädettyä 
sisällyttämismenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Direktiiviä on voitava soveltaa kaikkiin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin ilman 
hoidettavien varojen määrään perustuvia poikkeuksia. Muussa tapauksessa rahastojen 
hoitajia kannustetaan perustamaan rahastoja, jotka juuri ja juuri alittavat kynnyksen, sekä 
etsimään tapoja delegoida mahdollisimman suuri osa toiminnoistaan ulkoisille 
palveluntarjoajille ja "neuvonantajille". Tämä olisi vastoin direktiivin tarkoitusta, jonka 
mukaan tulisi kattaa kaikki rahoitusalan toimijat. 

Tarkistus 186
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta vaatimukset eivät olisi liiallisia tai 
kohtuuttomia, tässä direktiivissä säädetään
poikkeuksesta, joka koskee sellaisia
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia, 
joiden hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen varojen yhteismäärä on 
alle 100 miljoonaa euroa. Kyseisen 

(6) Jotta vaatimukset eivät olisi liiallisia tai 
kohtuuttomia, tässä direktiivissä säädetään
kevennetystä menettelystä sellaisten 
järjestelmän kannalta ei-merkityksellisten
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
osalta, joiden hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen varojen yhteismäärä on 
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hoitajan toiminnalla ei todennäköisesti ole 
merkittävää vaikutusta rahoitusjärjestelmän 
vakauteen tai markkinoiden tehokkuuteen.
Sellaisiin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajiin, jotka hoitavat yksinomaan 
vivuttamattomia vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja, joissa sijoittajilla ei ole 
oikeutta käyttää lunastusoikeutta viiteen 
vuoteen, sovelletaan erityistä 500 
miljoonan euron raja-arvoa. Tämän
erityisen raja-arvon käyttö on perusteltua, 
koska pitkäaikaisiin sijoituksiin 
erikoistuneisiin vivuttamattomien 
rahastojen hoitajiin liittyy vielä pienempi 
todennäköisyys, että ne aiheuttaisivat 
järjestelmäriskejä. Lisäksi sijoittajille 
asetettava viiden vuoden myyntikielto 
poistaa maksuvalmiusriskit. Tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 
jätettyihin vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiin olisi kuitenkin 
edelleen sovellettava niitä koskevaa 
kansallista lainsäädäntöä. Niitä olisi 
kuitenkin oltava mahdollista kohdella 
tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvina vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajina tässä 
direktiivissä säädettyä 
sisällyttämismenettelyä noudattaen.

alle 250 miljoonaa euroa. Kyseisen 
hoitajan toiminnalla ei todennäköisesti ole 
merkittävää vaikutusta rahoitusjärjestelmän 
vakauteen tai markkinoiden tehokkuuteen.
Sellaisiin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajiin, jotka hoitavat yksinomaan 
vivuttamattomia vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja, joissa sijoittajilla ei ole 
oikeutta käyttää lunastusoikeutta viiteen 
vuoteen, sovelletaan erityistä 500 
miljoonan euron raja-arvoa. Tämän 
erityisen raja-arvon käyttö on perusteltua, 
koska pitkäaikaisiin sijoituksiin 
erikoistuneisiin vivuttamattomien 
rahastojen hoitajiin liittyy vielä pienempi 
todennäköisyys, että ne aiheuttaisivat 
järjestelmäriskejä. Lisäksi sijoittajille 
asetettava viiden vuoden myyntikielto 
poistaa maksuvalmiusriskit. Kevennetyn 
menettelyn piiriin kuuluvien 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien on kirjauduttava asianomaisen 
toimivaltaisen viranomaisen rekisteriin, ja 
niiden on noudatettava tämän direktiivin
mukaisia avoimuusvaatimuksia. Niitä 
olisi kuitenkin oltava mahdollista kohdella 
tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvina vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajina tässä 
direktiivissä säädettyä 
sisällyttämismenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tämän direktiivin keskeisenä painopisteenä on järjestelmäriskien poistaminen. Jotta 
vältytään "yhden koon" ratkaisun aiheuttamilta oheisvahingoilta, pienten vaihtoehtoisten 
sijoitusyhtiöiden olisi ainoastaan rekisteröidyttävä ja noudatettava 19–21 artiklan 
avoimuusvelvoitteita. 
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Tarkistus 187
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta vaatimukset eivät olisi liiallisia tai 
kohtuuttomia, tässä direktiivissä säädetään 
poikkeuksesta, joka koskee sellaisia 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia, 
joiden hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen varojen yhteismäärä on 
alle 100 miljoonaa euroa. Kyseisen 
hoitajan toiminnalla ei todennäköisesti ole 
merkittävää vaikutusta rahoitusjärjestelmän 
vakauteen tai markkinoiden tehokkuuteen.
Sellaisiin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajiin, jotka hoitavat yksinomaan 
vivuttamattomia vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja, joissa sijoittajilla ei ole 
oikeutta käyttää lunastusoikeutta viiteen 
vuoteen, sovelletaan erityistä 500 
miljoonan euron raja-arvoa. Tämän 
erityisen raja-arvon käyttö on perusteltua, 
koska pitkäaikaisiin sijoituksiin 
erikoistuneisiin vivuttamattomien 
rahastojen hoitajiin liittyy vielä pienempi 
todennäköisyys, että ne aiheuttaisivat 
järjestelmäriskejä. Lisäksi sijoittajille 
asetettava viiden vuoden myyntikielto 
poistaa maksuvalmiusriskit. Tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 
jätettyihin vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiin olisi kuitenkin 
edelleen sovellettava niitä koskevaa 
kansallista lainsäädäntöä. Niitä olisi 
kuitenkin oltava mahdollista kohdella 
tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvina vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajina tässä 
direktiivissä säädettyä 
sisällyttämismenettelyä noudattaen.

(6) Jotta vaatimukset eivät olisi liiallisia tai 
kohtuuttomia, tässä direktiivissä säädetään 
poikkeuksesta, joka koskee sellaisia 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia, 
joiden hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen varojen yhteismäärä on 
alle 100 miljoonaa euroa. Kyseisen 
hoitajan toiminnalla ei todennäköisesti ole 
merkittävää vaikutusta rahoitusjärjestelmän 
vakauteen tai markkinoiden tehokkuuteen.
Sellaisiin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajiin, jotka hoitavat yksinomaan 
vivuttamattomia vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja, joissa sijoittajilla ei ole 
oikeutta käyttää lunastusoikeutta viiteen 
vuoteen, sovelletaan erityistä 500 
miljoonan euron raja-arvoa. Tämän 
erityisen raja-arvon käyttö on perusteltua, 
koska pitkäaikaisiin sijoituksiin 
erikoistuneisiin vivuttamattomien 
rahastojen hoitajiin liittyy vielä pienempi 
todennäköisyys, että ne aiheuttaisivat 
järjestelmäriskejä. Lisäksi sijoittajille 
asetettava viiden vuoden myyntikielto 
poistaa maksuvalmiusriskit. Tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 
jätettyihin vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiin olisi kuitenkin 
edelleen sovellettava niitä koskevaa 
kansallista lainsäädäntöä, ja ne olisi 
ainakin rekisteröitävä niiden 
kotijäsenvaltioissa. Niitä olisi kuitenkin 
oltava mahdollista kohdella tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvina 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajina 
tässä direktiivissä säädettyä 
sisällyttämismenettelyä noudattaen.

Or. en
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Tarkistus 188
Enikő Győri, Sławomir Witold Nitras

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta vaatimukset eivät olisi liiallisia tai 
kohtuuttomia, tässä direktiivissä säädetään 
poikkeuksesta, joka koskee sellaisia 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia, 
joiden hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen varojen yhteismäärä on 
alle 100 miljoonaa euroa. Kyseisen 
hoitajan toiminnalla ei todennäköisesti ole 
merkittävää vaikutusta rahoitusjärjestelmän 
vakauteen tai markkinoiden tehokkuuteen.
Sellaisiin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajiin, jotka hoitavat yksinomaan 
vivuttamattomia vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja, joissa sijoittajilla ei ole 
oikeutta käyttää lunastusoikeutta viiteen 
vuoteen, sovelletaan erityistä 500 
miljoonan euron raja-arvoa. Tämän 
erityisen raja-arvon käyttö on perusteltua, 
koska pitkäaikaisiin sijoituksiin 
erikoistuneisiin vivuttamattomien 
rahastojen hoitajiin liittyy vielä pienempi 
todennäköisyys, että ne aiheuttaisivat 
järjestelmäriskejä. Lisäksi sijoittajille 
asetettava viiden vuoden myyntikielto 
poistaa maksuvalmiusriskit. Tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 
jätettyihin vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiin olisi kuitenkin 
edelleen sovellettava niitä koskevaa 
kansallista lainsäädäntöä. Niitä olisi 
kuitenkin oltava mahdollista kohdella 
tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvina vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajina tässä 
direktiivissä säädettyä 
sisällyttämismenettelyä noudattaen.

(6) Jotta pieniä ja keskikokoisia 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja koskevat
vaatimukset eivät olisi liiallisia tai 
kohtuuttomia ja jotta estettäisiin 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia 
asettautumasta kolmansiin maihin 
lainsäädännön katvealueiden 
hyväksikäyttöä varten, tässä direktiivissä 
säädetään poikkeuksesta, joka koskee 
sellaisia vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajia, joiden hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen varojen yhteismäärä on 
alle 100 miljoonaa euroa. Kyseisen 
hoitajan toiminnalla ei todennäköisesti ole 
merkittävää vaikutusta rahoitusjärjestelmän 
vakauteen tai markkinoiden tehokkuuteen.
Sellaisiin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajiin, jotka hoitavat yksinomaan 
vivuttamattomia vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja, joissa sijoittajilla ei ole 
oikeutta käyttää lunastusoikeutta viiteen 
vuoteen, sovelletaan erityistä 500 
miljoonan euron raja-arvoa. Tämän 
erityisen raja-arvon käyttö on perusteltua, 
koska pitkäaikaisiin sijoituksiin 
erikoistuneisiin vivuttamattomien 
rahastojen hoitajiin liittyy vielä pienempi 
todennäköisyys, että ne aiheuttaisivat 
järjestelmäriskejä. Lisäksi sijoittajille 
asetettava viiden vuoden myyntikielto 
poistaa maksuvalmiusriskit. Tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 
jätettyihin vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiin olisi kuitenkin 
edelleen sovellettava niitä koskevaa 
kansallista lainsäädäntöä. Niitä olisi 
kuitenkin oltava mahdollista kohdella 
tämän direktiivin soveltamisalaan 
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kuuluvina vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajina tässä 
direktiivissä säädettyä 
sisällyttämismenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

On tärkeää vapauttaa pienet ja keskisuuret vaihtoehtoiset sijoitusrahastot tarpeettomasta 
taakasta, jonka direktiivin yleinen soveltaminen aiheuttaa, koska tietyillä vaihtoehtoisilla 
sijoitusrahastoilla (pääomarahastot) on keskeinen asema pk-yritysten rahoituksessa. 
Kynnysarvon asettamista koskeva komission ehdotus olisi säilytettävä, koska sen poistaminen 
voisi saada pienten ja keskisuurten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat asettautumaan 
suuressa mittakaavassa kolmansiin maihin samalla, kun näitä rahastoja voitaisiin edelleen 
ostaa koko EU:ssa passiivisen markkinoinnin kautta. Raja-arvon poistaminen olisi vastoin 
asetuksen perusperiaatetta, jonka mukaan alan toiminnan avoimuutta pyritään lisäämään 
keräämällä tietoja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien suorittamista toimista.

Tarkistus 189
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta vaatimukset eivät olisi liiallisia tai 
kohtuuttomia, tässä direktiivissä säädetään 
poikkeuksesta, joka koskee sellaisia 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia, 
joiden hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen varojen yhteismäärä on 
alle 100 miljoonaa euroa. Kyseisen 
hoitajan toiminnalla ei todennäköisesti ole 
merkittävää vaikutusta rahoitusjärjestelmän 
vakauteen tai markkinoiden tehokkuuteen.
Sellaisiin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajiin, jotka hoitavat yksinomaan 
vivuttamattomia vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja, joissa sijoittajilla ei ole 
oikeutta käyttää lunastusoikeutta viiteen 
vuoteen, sovelletaan erityistä 500 
miljoonan euron raja-arvoa. Tämän 
erityisen raja-arvon käyttö on perusteltua, 
koska pitkäaikaisiin sijoituksiin 

(6) Jotta vaatimukset eivät olisi liiallisia tai 
kohtuuttomia, tässä direktiivissä säädetään 
poikkeuksesta, joka koskee sellaisia 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia, 
joiden hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen varojen yhteismäärä on 
alle 1 miljardi euroa. Kyseisen hoitajan 
toiminnalla ei todennäköisesti ole 
merkittävää vaikutusta rahoitusjärjestelmän 
vakauteen tai markkinoiden tehokkuuteen.
Sellaisiin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajiin, jotka hoitavat yksinomaan 
vivuttamattomia vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja, joissa sijoittajilla ei ole 
oikeutta käyttää lunastusoikeutta viiteen 
vuoteen, sovelletaan erityistä 1,5 miljardin
euron raja-arvoa. Tämän erityisen raja-
arvon käyttö on perusteltua, koska 
pitkäaikaisiin sijoituksiin erikoistuneisiin 
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erikoistuneisiin vivuttamattomien 
rahastojen hoitajiin liittyy vielä pienempi 
todennäköisyys, että ne aiheuttaisivat 
järjestelmäriskejä. Lisäksi sijoittajille 
asetettava viiden vuoden myyntikielto 
poistaa maksuvalmiusriskit. Tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 
jätettyihin vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiin olisi kuitenkin 
edelleen sovellettava niitä koskevaa 
kansallista lainsäädäntöä. Niitä olisi 
kuitenkin oltava mahdollista kohdella 
tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvina vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajina tässä 
direktiivissä säädettyä 
sisällyttämismenettelyä noudattaen.

vivuttamattomien rahastojen hoitajiin 
liittyy vielä pienempi todennäköisyys, että 
ne aiheuttaisivat järjestelmäriskejä. Lisäksi 
sijoittajille asetettava viiden vuoden 
myyntikielto poistaa maksuvalmiusriskit.
Tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle jätettyihin vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiin olisi kuitenkin 
edelleen sovellettava niitä koskevaa 
kansallista lainsäädäntöä. Niitä olisi 
kuitenkin oltava mahdollista kohdella 
tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvina vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajina tässä 
direktiivissä säädettyä 
sisällyttämismenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Kannatetaan direktiivin kynnyksen nostamista niin, että järjestelmäriskejä aiheuttamattomien 
pienten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille ei aiheudu liiallista kuormitusta.

Tarkistus 190
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta vaatimukset eivät olisi liiallisia tai 
kohtuuttomia, tässä direktiivissä säädetään 
poikkeuksesta, joka koskee sellaisia 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia, 
joiden hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen varojen yhteismäärä on 
alle 100 miljoonaa euroa. Kyseisen 
hoitajan toiminnalla ei todennäköisesti ole 
merkittävää vaikutusta rahoitusjärjestelmän 
vakauteen tai markkinoiden tehokkuuteen.
Sellaisiin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajiin, jotka hoitavat yksinomaan 
vivuttamattomia vaihtoehtoisia 

(6) Jotta vaatimukset eivät olisi liiallisia tai 
kohtuuttomia, tässä direktiivissä säädetään 
poikkeuksesta, joka koskee sellaisia 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia, 
joiden hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen varojen yhteismäärä on 
alle 500 miljoonaa euroa. Kyseisen 
hoitajan toiminnalla ei todennäköisesti ole 
merkittävää vaikutusta rahoitusjärjestelmän 
vakauteen tai markkinoiden tehokkuuteen.
Sellaisiin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajiin, jotka hoitavat yksinomaan 
vivuttamattomia vaihtoehtoisia 
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sijoitusrahastoja, joissa sijoittajilla ei ole 
oikeutta käyttää lunastusoikeutta viiteen 
vuoteen, sovelletaan erityistä 500
miljoonan euron raja-arvoa. Tämän 
erityisen raja-arvon käyttö on perusteltua, 
koska pitkäaikaisiin sijoituksiin 
erikoistuneisiin vivuttamattomien 
rahastojen hoitajiin liittyy vielä pienempi 
todennäköisyys, että ne aiheuttaisivat 
järjestelmäriskejä. Lisäksi sijoittajille 
asetettava viiden vuoden myyntikielto 
poistaa maksuvalmiusriskit. Tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 
jätettyihin vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiin olisi kuitenkin 
edelleen sovellettava niitä koskevaa 
kansallista lainsäädäntöä. Niitä olisi 
kuitenkin oltava mahdollista kohdella 
tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvina vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajina tässä 
direktiivissä säädettyä 
sisällyttämismenettelyä noudattaen.

sijoitusrahastoja, joissa sijoittajilla ei ole 
oikeutta käyttää lunastusoikeutta viiteen 
vuoteen, sovelletaan erityistä miljardin 
euron raja-arvoa. Tämän erityisen raja-
arvon käyttö on perusteltua, koska 
pitkäaikaisiin sijoituksiin erikoistuneisiin 
vivuttamattomien rahastojen hoitajiin 
liittyy vielä pienempi todennäköisyys, että 
ne aiheuttaisivat järjestelmäriskejä. Lisäksi 
sijoittajille asetettava viiden vuoden 
myyntikielto poistaa maksuvalmiusriskit.
Tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle jätettyihin vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiin olisi kuitenkin 
edelleen sovellettava niitä koskevaa 
kansallista lainsäädäntöä. Niitä olisi 
kuitenkin oltava mahdollista kohdella 
tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvina vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajina tässä 
direktiivissä säädettyä 
sisällyttämismenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Soveltamisala on rajoitettava järjestelmäriskin aiheuttavien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajiin, tai muussa tapauksessa on vaikea harjoittaa aiottua valvontaa asianmukaisella 
tavalla. Pienten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat eivät aiheuta järjestelmäriskiä, ja 
heidän sisällyttämisensä soveltamisalaan on suhteetonta. Direktiivin noudattaminen aiheuttaa 
kustannuksia, jotka ovat erityisen raskas taakka pienten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille, jotka hyötyvät kaikkein epätodennäköisimmin toimilupaoikeuksien käyttöönotosta. 
Korkeammilla kynnyksillä taataan, että soveltamisalan ulkopuolelle voidaan jättää pienet 
rahastot, jotka eivät vaikuta järjestelmäriskiin.

Tarkistus 191
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta vaatimukset eivät olisi liiallisia tai (6) Jotta vaatimukset eivät olisi liiallisia tai 
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kohtuuttomia, tässä direktiivissä säädetään 
poikkeuksesta, joka koskee sellaisia 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia, 
joiden hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen varojen yhteismäärä on 
alle 100 miljoonaa euroa. Kyseisen 
hoitajan toiminnalla ei todennäköisesti ole 
merkittävää vaikutusta rahoitusjärjestelmän 
vakauteen tai markkinoiden tehokkuuteen.
Sellaisiin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajiin, jotka hoitavat yksinomaan 
vivuttamattomia vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja, joissa sijoittajilla ei ole 
oikeutta käyttää lunastusoikeutta viiteen 
vuoteen, sovelletaan erityistä 500
miljoonan euron raja-arvoa. Tämän 
erityisen raja-arvon käyttö on perusteltua, 
koska pitkäaikaisiin sijoituksiin 
erikoistuneisiin vivuttamattomien 
rahastojen hoitajiin liittyy vielä pienempi 
todennäköisyys, että ne aiheuttaisivat 
järjestelmäriskejä. Lisäksi sijoittajille 
asetettava viiden vuoden myyntikielto 
poistaa maksuvalmiusriskit. Tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 
jätettyihin vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiin olisi kuitenkin 
edelleen sovellettava niitä koskevaa 
kansallista lainsäädäntöä. Niitä olisi 
kuitenkin oltava mahdollista kohdella 
tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvina vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajina tässä 
direktiivissä säädettyä 
sisällyttämismenettelyä noudattaen.

kohtuuttomia, tässä direktiivissä säädetään 
poikkeuksesta, joka koskee sellaisia 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia, 
joiden hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen varojen yhteismäärä on 
alle 500 miljoonaa euroa. Kyseisen 
hoitajan toiminnalla ei todennäköisesti ole 
merkittävää vaikutusta rahoitusjärjestelmän 
vakauteen tai markkinoiden tehokkuuteen.
Sellaisiin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajiin, jotka hoitavat yksinomaan 
vivuttamattomia vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja, joissa sijoittajilla ei ole 
oikeutta käyttää lunastusoikeutta viiteen 
vuoteen, sovelletaan erityistä miljardin 
euron raja-arvoa. Tämän erityisen raja-
arvon käyttö on perusteltua, koska 
pitkäaikaisiin sijoituksiin erikoistuneisiin 
vivuttamattomien rahastojen hoitajiin 
liittyy vielä pienempi todennäköisyys, että 
ne aiheuttaisivat järjestelmäriskejä. Lisäksi 
sijoittajille asetettava viiden vuoden 
myyntikielto poistaa maksuvalmiusriskit.
Tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle jätettyihin vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiin olisi kuitenkin 
edelleen sovellettava niitä koskevaa 
kansallista lainsäädäntöä. Niitä olisi 
kuitenkin oltava mahdollista kohdella 
tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvina vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajina tässä 
direktiivissä säädettyä 
sisällyttämismenettelyä noudattaen.

Or. en
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Tarkistus 192
Marta Andreasen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta vaatimukset eivät olisi liiallisia tai 
kohtuuttomia, tässä direktiivissä säädetään 
poikkeuksesta, joka koskee sellaisia 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia, 
joiden hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen varojen yhteismäärä on 
alle 100 miljoonaa euroa. Kyseisen 
hoitajan toiminnalla ei todennäköisesti ole 
merkittävää vaikutusta rahoitusjärjestelmän 
vakauteen tai markkinoiden tehokkuuteen.
Sellaisiin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajiin, jotka hoitavat yksinomaan 
vivuttamattomia vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja, joissa sijoittajilla ei ole 
oikeutta käyttää lunastusoikeutta viiteen 
vuoteen, sovelletaan erityistä 500 
miljoonan euron raja-arvoa. Tämän 
erityisen raja-arvon käyttö on perusteltua, 
koska pitkäaikaisiin sijoituksiin 
erikoistuneisiin vivuttamattomien 
rahastojen hoitajiin liittyy vielä pienempi 
todennäköisyys, että ne aiheuttaisivat 
järjestelmäriskejä. Lisäksi sijoittajille 
asetettava viiden vuoden myyntikielto 
poistaa maksuvalmiusriskit. Tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 
jätettyihin vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiin olisi kuitenkin 
edelleen sovellettava niitä koskevaa 
kansallista lainsäädäntöä. Niitä olisi 
kuitenkin oltava mahdollista kohdella 
tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvina vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajina tässä 
direktiivissä säädettyä 
sisällyttämismenettelyä noudattaen.

(6) Jotta vaatimukset eivät olisi liiallisia tai 
kohtuuttomia, tässä direktiivissä säädetään 
poikkeuksesta, joka koskee sellaisia 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia, 
joiden hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen varojen yhteismäärä on 
alle 200 miljoonaa euroa. Kyseisen 
hoitajan toiminnalla ei todennäköisesti ole 
merkittävää vaikutusta rahoitusjärjestelmän 
vakauteen tai markkinoiden tehokkuuteen.
Sellaisiin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajiin, jotka hoitavat yksinomaan 
vivuttamattomia vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja, joissa sijoittajilla ei ole 
oikeutta käyttää lunastusoikeutta viiteen 
vuoteen, sovelletaan erityistä 1 miljardin
euron raja-arvoa. Tämän erityisen raja-
arvon käyttö on perusteltua, koska 
pitkäaikaisiin sijoituksiin erikoistuneisiin 
vivuttamattomien rahastojen hoitajiin 
liittyy vielä pienempi todennäköisyys, että 
ne aiheuttaisivat järjestelmäriskejä. Lisäksi 
sijoittajille asetettava viiden vuoden 
myyntikielto poistaa maksuvalmiusriskit.
Tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle jätettyihin vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiin olisi kuitenkin 
edelleen sovellettava niitä koskevaa 
kansallista lainsäädäntöä. Niitä olisi 
kuitenkin oltava mahdollista kohdella 
tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvina vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajina tässä 
direktiivissä säädettyä 
sisällyttämismenettelyä noudattaen.

Or. en
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Perustelu

Pienempi kynnys ei juuri vaikuta järjestelmäriskiin, jota direktiivillä pyritään käsittelemään, 
mutta se aiheuttaa kuitenkin sääntelyllisen taakan pienille rahastoille, joilla on vähiten varaa 
siihen.

Tarkistus 193
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Jotta voidaan välttää mahdollinen 
yrityksen varojen tyhjentäminen, 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston valvoman 
kohdeyhtiön nettovarojen olisi vastattava 
omien varojen riittävyyttä koskevia 
säännöksiä toisen yhtiöoikeusdirektiivin 
mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

Takeiden yhteensovittamisesta 13. joulukuuta 1976 annetun neuvoston toisen direktiivin 
77/91/ETY 15 artiklan 1 kohdan a säännökset sekä neuvoston direktiivin 77/91/ETY 
muuttamisesta julkisten osakeyhtiöiden perustamisen sekä niiden pääoman säilyttämisen ja 
muuttamisen osalta 6. syyskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2006/68/EY 1 artiklan 4 kohdan b alakohdan säännökset sellaisina kuin osakeyhtiöt 
soveltavat niitä, voivat auttaa estämään yrityksen varojen tyhjentämisen vain hankintavelan 
lyhentämiseksi, ja ne voivat samalla antaa riittävästi liikkumatilaa legitiimejä strategisia 
rakennemuutoksia varten. 

Tarkistus 194
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Jotta voidaan välttää mahdollinen 
yrityksen varojen tyhjentäminen 
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kohdeyhtiöissä, joihin vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan hoitama 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto on 
sijoittanut, vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan olisi 
varmistettava, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston kohdeyhtiöön tekemään 
sijoitukseen sovelletaan kolmen vuoden 
myyntikieltoa.

Or. en

Perustelu

Suljettujen rahastojen, jotka saavat määräysvallan kohdeyhtiössä, on sidottava sijoituksensa 
kolmeksi vuodeksi, jotta voidaan välttää yhtiön varojen tyhjentäminen.

Tarkistus 195
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tällä direktiivillä pyritään luomaan 
yhdenmukaistetut ja tiukat puitteet 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
toiminnan sääntelylle ja valvonnalle. 
Tämän direktiivin mukaisen toimiluvan 
olisi katettava vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoito- ja 
hallinnointipalvelut kaikkialla yhteisössä.
Lisäksi toimiluvan saaneiden 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien olisi ilmoitusmenettelyä 
noudattaen oltava oikeutettuja 
markkinoimaan vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja yhteisössä 
ammattimaisille sijoittajille.

(7) Tällä direktiivillä pyritään luomaan 
yhdenmukaistetut ja tiukat puitteet 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
toiminnan sääntelylle ja valvonnalle. 
Tämän direktiivin mukaisen toimiluvan 
olisi katettava vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoito- ja 
hallinnointipalvelut kaikkialla unionissa. 

Or. en

Perustelu

EU:n ulkopuolisia vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja käsitellään yksityiskohtaisemmin 
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seuraavissa tarkistuksissa.

Tarkistus 196
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tällä direktiivillä pyritään luomaan 
yhdenmukaistetut ja tiukat puitteet 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
toiminnan sääntelylle ja valvonnalle.
Tämän direktiivin mukaisen toimiluvan 
olisi katettava vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoito- ja 
hallinnointipalvelut kaikkialla yhteisössä.
Lisäksi toimiluvan saaneiden 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
olisi ilmoitusmenettelyä noudattaen oltava 
oikeutettuja markkinoimaan vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja yhteisössä
ammattimaisille sijoittajille.

(7) Tällä direktiivillä pyritään luomaan 
yhdenmukaistetut ja tiukat puitteet 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
toiminnan sääntelylle ja valvonnalle.
Tämän direktiivin mukaisen toimiluvan 
olisi katettava vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen rajat ylittävä hoito
kaikkialla unionissa. Lisäksi toimiluvan 
saaneiden vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien olisi 
ilmoitusmenettelyä noudattaen oltava 
oikeutettuja markkinoimaan unionissa 
kotipaikkaansa pitäviä vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja kaikkialla unionissa
ammattimaisille sijoittajille. Jäsenvaltiot 
voivat myöntää luvan tai jatkaa lupaa, 
jonka avulla vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja voi markkinoida 
myös muita vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja kuin tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvia rahastoja 
ammattimaisille sijoittajille näiden 
alueella kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tämän direktiivin 
soveltamista. Jäsenvaltiot voivat myös 
myöntää luvan tai jatkaa lupaa, jonka 
avulla ammattimaiset sijoittajat voivat 
niiden alueella etsiä toisessa 
jäsenvaltiossa tai kolmansissa maissa 
kotipaikkaansa pitäviä vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja ja sijoittaa niihin omalla 
vastuullaan.

Or. en
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Perustelu

Mukautetaan sana "hoito" vastaamaan yhteissijoitusyrityksiä koskevaa direktiiviä. 
Eurooppalainen lupa annetaan vain yhteisössä kotipaikkaansa pitäville vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajille samalla, kun jäsenvaltioille myönnetään oikeus sallia yksityiset 
sijoitukset ja markkinointi ammattimaisille sijoittajille niiden alueella sekä oikeus ostaa 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja ilman eurooppalaista lupaa ammattimaisten sijoittajien 
aloitteesta.

Tarkistus 197
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tällä direktiivillä pyritään luomaan 
yhdenmukaistetut ja tiukat puitteet 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
toiminnan sääntelylle ja valvonnalle.
Tämän direktiivin mukaisen toimiluvan 
olisi katettava vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoito- ja 
hallinnointipalvelut kaikkialla yhteisössä.
Lisäksi toimiluvan saaneiden 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
olisi ilmoitusmenettelyä noudattaen oltava 
oikeutettuja markkinoimaan vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja yhteisössä
ammattimaisille sijoittajille.

(7) Tällä direktiivillä pyritään luomaan 
yhdenmukaistetut ja tiukat puitteet 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
toiminnan sääntelylle ja valvonnalle.
Tämän direktiivin mukaisen toimiluvan 
olisi katettava vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitopalvelut kaikkialla 
unionissa. Lisäksi unioniin 
sijoittautuneiden ja toimiluvan saaneiden 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
olisi ilmoitusmenettelyä noudattaen oltava 
oikeutettuja markkinoimaan yhteisöön 
sijoittautuneita vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja kaikkialla unionissa
ammattimaisille sijoittajille. Jäsenvaltiot 
voivat sallia vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan markkinoivan
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, joka 
toimii jossakin kolmannessa maassa tai 
joka ei kuulu tämän direktiivin 
soveltamisalaan, ammattimaisille 
sijoittajille näiden alueella kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. Jäsenvaltiot 
voivat lisäksi sallia alueellaan
ammattimaisten sijoittajien omalla 
vastuullaan sijoittavan kolmansiin maihin 
sijoittautuneisiin vaihtoehtoisiin 
sijoitusrahastoihin.
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Or. en

Perustelu

Yksityisiä sijoituksia koskevien kansallisten menettelyjen tulisi olla olemassa rinnakkain luvan 
kanssa niin, että kolmansien maiden rahastoja voidaan markkinoida jäsenvaltioissa 
sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

Tarkistus 198
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tällä direktiivillä pyritään luomaan 
yhdenmukaistetut ja tiukat puitteet 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
toiminnan sääntelylle ja valvonnalle.
Tämän direktiivin mukaisen toimiluvan 
olisi katettava vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoito- ja 
hallinnointipalvelut kaikkialla yhteisössä.
Lisäksi toimiluvan saaneiden 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien
olisi ilmoitusmenettelyä noudattaen oltava
oikeutettuja markkinoimaan 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja yhteisössä
ammattimaisille sijoittajille.

(7) Tällä direktiivillä pyritään luomaan 
yhdenmukaistetut ja tiukat puitteet 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen sekä 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen
hoitajien toiminnan sääntelylle ja 
valvonnalle. Tämän direktiivin mukaisen
toimiluvan olisi katettava kaikki 
vaihtoehtoiset sijoitusrahastot, jotka ovat 
Euroopan unionin sijoittajien saatavissa 
tai jotka toimivat rahoitusmarkkinoilla
unionissa. Lisäksi toimiluvan saaneiden 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen olisi 
ilmoitusmenettelyä noudattaen oltava
markkinoitavissa unionissa
ammattimaisille sijoittajille.

Or. en

Perustelu

Sijoittajien suoja edellyttää direktiivin vaatimusten ulottamista kaikkiin vaihtoehtoisiin 
sijoitusrahastoihin, jotka vastaanottavat varoja unionin sijoittajilta. Euroopan markkinoiden 
vakauden suojelu edellyttää unionin rahoitusmarkkinoille sijoittavien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen valvontaa.
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Tarkistus 199
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tällä direktiivillä pyritään luomaan 
yhdenmukaistetut ja tiukat puitteet 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
toiminnan sääntelylle ja valvonnalle.
Tämän direktiivin mukaisen toimiluvan 
olisi katettava vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoito- ja 
hallinnointipalvelut kaikkialla yhteisössä.
Lisäksi toimiluvan saaneiden 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
olisi ilmoitusmenettelyä noudattaen oltava 
oikeutettuja markkinoimaan vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja yhteisössä
ammattimaisille sijoittajille.

(7) Tällä direktiivillä pyritään luomaan 
yhdenmukaistetut ja tiukat puitteet 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
toiminnan sääntelylle ja valvonnalle.
Tämän direktiivin mukaisen toimiluvan 
olisi katettava vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen kaikkialla unionissa.
Lisäksi toimiluvan saaneiden 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
olisi ilmoitusmenettelyä noudattaen oltava 
oikeutettuja markkinoimaan vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja unionissa sijoittajille.

Or. en

Perustelu

On tärkeää myöntää, että tietyissä olosuhteissa ja erityisesti, kun kyseessä on kolmannessa 
maassa kotipaikkaansa pitävä vaihtoehtoinen sijoitusrahasto, vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja voi toteuttaa näitä tehtäviä vain vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitamisen 
yhteydessä. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitamisen yhteydessä toteutetut tehtävät voidaan 
suorittaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tai vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
nimittämien kolmansien osapuolten toimesta. On myös tärkeää sallia tiettyjen vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen markkinointi yhteisön yksityissijoittajille soveltaen kansallisten 
valvontaelinten mahdollisesti asettamia lisävaatimuksia.

Tarkistus 200
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tällä direktiivillä ei säännellä 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja, joten se ei 
estä jäsenvaltioita asettamasta 

Poistetaan.
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lisävaatimuksia tai jatkamasta niiden 
soveltamista alueelleen sijoittautuneisiin 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin. Sen, 
että jäsenvaltio voi asettaa 
lisävaatimuksia alueellaan 
kotipaikkaansa pitäville vaihtoehtoisille 
sijoitusrahastoille, ei pitäisi estää toisessa 
jäsenvaltiossa toimiluvan saaneita 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia 
käyttämästä tämän direktiivin mukaisia 
oikeuksiaan markkinoida ammattimaisille 
sijoittajille vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja, joiden kotipaikka on sen 
jäsenvaltion ulkopuolella, joka on 
asettanut lisävaatimuksia, ja joihin ei 
tästä syystä sovelleta ja joiden ei tarvitse 
noudattaa mainittuja vaatimuksia. 

Or. en

Perustelu

Direktiivillä on säänneltävä tuotteita (vaihtoehtoiset sijoitusrahastot), ei niiden hoitajia.

Tarkistus 201
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tällä direktiivillä ei säännellä
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja, joten se ei
estä jäsenvaltioita asettamasta 
lisävaatimuksia tai jatkamasta niiden 
soveltamista alueelleen sijoittautuneisiin 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin. Sen, että 
jäsenvaltio voi asettaa lisävaatimuksia
alueellaan kotipaikkaansa pitäville
vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille, ei pitäisi 
estää toisessa jäsenvaltiossa toimiluvan 
saaneita vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajia käyttämästä tämän direktiivin 
mukaisia oikeuksiaan markkinoida 
ammattimaisille sijoittajille vaihtoehtoisia 

(8) Tällä direktiivillä ei säännellä 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja. Siksi
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja voidaan 
edelleen säännellä ja valvoa kansallisella 
tasolla, eikä tämä direktiivi estä 
jäsenvaltioita asettamasta kansallisia 
vaatimuksia tai jatkamasta niiden 
soveltamista alueelleen sijoittautuneisiin 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin. Sen, että 
jäsenvaltio voi asettaa muissa 
jäsenvaltioissa sovellettaviin vaatimuksiin 
nähden lisävaatimuksia alueelleen 
sijoittautuneille vaihtoehtoisille 
sijoitusrahastoille, ei pitäisi estää muissa
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sijoitusrahastoja, joiden kotipaikka on sen 
jäsenvaltion ulkopuolella, joka on 
asettanut lisävaatimuksia, ja joihin ei tästä 
syystä sovelleta ja joiden ei tarvitse 
noudattaa mainittuja vaatimuksia.

jäsenvaltiossa toimiluvan saaneita 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia 
käyttämästä tämän direktiivin mukaisia 
oikeuksiaan markkinoida ammattimaisille 
sijoittajille vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja, 
joiden kotipaikka on jossakin toisessa 
jäsenvaltioissa kuin lisävaatimuksia
asettaneessa jäsenvaltiossa ja joihin ei 
tästä syystä sovelleta ja joiden ei tarvitse 
noudattaa mainittuja vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden tulisi edelleen voida myöntää lupa niiden oikeudenkäyttöalueella 
kotipaikkaansa pitäville vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille ja valvoa niitä sekä asettaa 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja koskevia lisävaatimuksia etenkin, kun niitä markkinoidaan 
yksityissijoittajille. Omassa jäsenvaltiossa kotipaikkaansa pitävän vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston markkinointiin yksityissijoittajille ei kuitenkaan pitäisi soveltaa tiukempia 
vaatimuksia kuin vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin, joiden kotipaikka on muissa 
jäsenvaltioissa ja joita markkinoidaan rajat ylittävästi.

Tarkistus 202
Peter Skinner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tällä direktiivillä ei säännellä 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja, joten se ei 
estä jäsenvaltioita asettamasta 
lisävaatimuksia tai jatkamasta niiden 
soveltamista alueelleen sijoittautuneisiin 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin. Sen, että 
jäsenvaltio voi asettaa lisävaatimuksia 
alueellaan kotipaikkaansa pitäville 
vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille, ei pitäisi 
estää toisessa jäsenvaltiossa toimiluvan 
saaneita vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajia käyttämästä tämän direktiivin 
mukaisia oikeuksiaan markkinoida 
ammattimaisille sijoittajille vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja, joiden kotipaikka on sen 

(8) Tällä direktiivillä ei säännellä 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja, joten se ei 
estä jäsenvaltioita asettamasta 
lisävaatimuksia tai jatkamasta niiden 
soveltamista alueelleen sijoittautuneisiin 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin. Kun 
kuitenkin otetaan huomioon 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin 
sovellettava monenlaiset oikeudelliset ja 
hallinnolliset menettelyt, vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto voi olla vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja, kun 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto vastaa itse 
omasta hoidostaan. Sen, että jäsenvaltio 
voi asettaa lisävaatimuksia alueellaan 
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jäsenvaltion ulkopuolella, joka on asettanut 
lisävaatimuksia, ja joihin ei tästä syystä 
sovelleta ja joiden ei tarvitse noudattaa 
mainittuja vaatimuksia. 

kotipaikkaansa pitäville vaihtoehtoisille 
sijoitusrahastoille, ei pitäisi estää toisessa 
jäsenvaltiossa toimiluvan saaneita 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia 
käyttämästä tämän direktiivin mukaisia 
oikeuksiaan markkinoida ammattimaisille 
sijoittajille vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja, 
joiden kotipaikka on sen jäsenvaltion 
ulkopuolella, joka on asettanut 
lisävaatimuksia, ja joihin ei tästä syystä 
sovelleta ja joiden ei tarvitse noudattaa 
mainittuja vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Otetaan käyttöön periaate, jonka mukaan vaihtoehtoiset sijoitusrahastot voidaan tarvittaessa 
hyväksyä itse vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiksi. 

Tarkistus 203
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Tällä direktiivillä olisi myös 
asetettava korkeita vaatimuksia 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajalle, mutta se ei saisi estää 
jäsenvaltioita asettamasta lisävaatimuksia 
niiden alueelle sijoittautuneelle 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle 
esimerkiksi sijoittajien suojelun 
turvaamiseksi. Paikallisesti 
sijoittautuneelle vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle asetettaviin 
lisävaatimuksiin ei saisi voida vedota 
tavalla, joka estää sellaisten oikeuksien 
toteuttamisen, jotka tämä direktiivi antaa 
jossakin toisessa jäsenvaltiossa tämän 
direktiivin mukaisesti hyväksytylle 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle.
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Or. en

Perustelu

On asianmukaista, että direktiivi vastaa yhdenmukaistamisen vähimmäistasoa, jotta 
jäsenvaltiot voivat asettaa alueelleen sijoittautuneille vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille lisävaatimuksia esimerkiksi esiin tulevien kysymysten käsittelemiseksi nopeasti 
tilanteissa, jotka muuten voisivat uhata sijoittajien suojaa tai rahoitusvakautta.

Tarkistus 204
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Jos unioniin sijoittautunutta 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa hoitaa 
kolmanteen maahan sijoittautunut 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja, 
joka täyttää vastaavat 39 artiklan 
vaatimukset, vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston ei tarvitse täyttää tämän 
direktiivin vaatimuksia, eikä sitä katsota 
itse itseään hoitavaksi vaihtoehtoiseksi 
sijoitusrahastoksi. Tällainen 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto ei hyödy 
tällä direktiivillä luodusta luvasta, mutta 
jäsenvaltiot voivat sallia alueelleen 
sijoittautuneiden ammattimaisten 
sijoittajien investoivan tällaiseen 
vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon omasta 
aloitteestaan.

Or. en

Perustelu

Vastaavuusvaatimusten asettaminen yhteisöön ja toisaalta sen ulkopuolelle sijoittautuneiden 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajien välille on riittävä toimi yhtäläisten 
toimintaedellytysten luomiseksi. Ei vaikuta tarpeelliselta asettaa lisävaatimuksia 
vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle, joka on sijoittautunut yhteisöön ja jota hoitaa kolmanteen 
maahan sijoittautunut vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja tämän direktiivin 
vastaavuusvaatimukset täyttäen.
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Tarkistus 205
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jäsenvaltiot voivat asettaa 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille 
tiukempia vaatimuksia silloin, kun ne 
markkinoivat rahastojaan yksinomaan 
yksityissijoittajille tai kun ne markkinoivat 
samaa rahastoa sekä ammattimaisille 
sijoittajille että yksityissijoittajille 
riippumatta siitä, markkinoidaanko 
mainitun rahaston osakkeita tai osuuksia 
kansallisella vai rajatylittävällä tasolla, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisön
oikeuden muiden välineiden soveltamista. 
Näiden kahden poikkeuksen avulla 
jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
tarpeellisina pitämiään ylimääräisiä 
suojatoimenpiteitä yksityissijoittajien 
suojelemiseksi. Tässä huomioidaan se, että 
vaihtoehtoisilla sijoitusrahastoilla on usein 
heikko maksuvalmius ja niihin kohdistuu 
suuri huomattavien pääomamenetysten 
riski. Vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin 
liittyviä sijoitusstrategioita ei yleensä ole 
sovitettu yksityissijoittajien 
sijoittajaprofiiliin tai tarpeisiin. Ne 
soveltuvat paremmin ammattimaisille 
sijoittajille ja sellaisille sijoittajille, joilla 
on riittävän suuri sijoitussalkku, jotta ne 
pystyvät kantamaan näihin sijoituksiin 
liittyvät suuremmat tappioriskit. 
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
hoitamien tietyntyppisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen markkinoinnin 
yksityissijoittajille alueellaan. 
Jäsenvaltioiden olisi direktiivin 
2004/39/EY 19 artiklan 4 ja 5 kohdan 
mukaisesti edelleen varmistettava, että 
mikäli ne sallivat vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen markkinoinnin 
yksityisasiakkaille, siitä säädetään 

(9) Jäsenvaltiot voivat asettaa 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille 
tiukempia vaatimuksia silloin, kun ne 
markkinoivat rahastojaan yksinomaan 
yksityissijoittajille tai kun ne markkinoivat 
samaa rahastoa sekä ammattimaisille 
sijoittajille että yksityissijoittajille 
riippumatta siitä, markkinoidaanko 
mainitun rahaston osakkeita tai osuuksia 
kansallisella vai rajatylittävällä tasolla, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin
oikeuden muiden välineiden soveltamista. 
Näiden kahden poikkeuksen avulla 
jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
tarpeellisina pitämiään ylimääräisiä 
suojatoimenpiteitä yksityissijoittajien 
suojelemiseksi. Tässä huomioidaan se, että 
vaihtoehtoisilla sijoitusrahastoilla on usein 
heikko maksuvalmius ja niihin kohdistuu 
suuri huomattavien pääomamenetysten 
riski. Vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin 
liittyviä sijoitusstrategioita ei yleensä ole 
sovitettu yksityissijoittajien 
sijoittajaprofiiliin tai tarpeisiin. Ne 
soveltuvat paremmin ammattimaisille 
sijoittajille ja sellaisille sijoittajille, joilla 
on riittävän suuri sijoitussalkku, jotta ne 
pystyvät kantamaan näihin sijoituksiin 
liittyvät suuremmat tappioriskit. 
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
hoitamien tietyntyppisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen markkinoinnin 
yksityissijoittajille alueellaan. EU:n 
toimielinten ja erityisesti komission olisi 
kuitenkin mietittävä, tulisiko esittää 
erityistä EU:n kehystä yhteisten sääntöjen 
määrittämiseksi vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen tarjoamiselle EU:n 
yksityissijoittajille. Jäsenvaltioiden olisi 
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asianmukaisesti. Direktiivin 2004/39/EY 
mukaisen toimiluvan saaneiden 
sijoitusyhtiöiden, jotka tarjoavat 
sijoituspalveluja yksityisasiakkaille, on 
otettava huomioon nämä ylimääräiset 
suojatoimenpiteet arvioidessaan, 
soveltuuko tietty vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto tietylle yksityisasiakkaalle. 
Jos jäsenvaltio sallii vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen markkinoinnin 
yksityissijoittajille alueella, tämä 
mahdollisuus olisi annettava riippumatta 
siitä, mihin jäsenvaltioon vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja on sijoittautunut, ja 
mahdollisia lisäsäännöksiä olisi 
sovellettava syrjimättömästi.

direktiivin 2004/39/EY 19 artiklan 4 ja 5 
kohdan mukaisesti edelleen varmistettava, 
että mikäli ne sallivat vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen markkinoinnin 
yksityisasiakkaille, siitä säädetään 
asianmukaisesti. Direktiivin 2004/39/EY 
mukaisen toimiluvan saaneiden 
sijoitusyhtiöiden, jotka tarjoavat 
sijoituspalveluja yksityisasiakkaille, on 
otettava huomioon nämä ylimääräiset 
suojatoimenpiteet arvioidessaan, 
soveltuuko tietty vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto tietylle yksityisasiakkaalle. 
Jos jäsenvaltio sallii vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen markkinoinnin 
yksityissijoittajille alueella, tämä 
mahdollisuus olisi annettava riippumatta 
siitä, mihin jäsenvaltioon vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja on sijoittautunut, ja 
mahdollisia lisäsäännöksiä olisi 
sovellettava syrjimättömästi.

Or. en

Tarkistus 206
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Tällä direktiivillä ei estetä tai 
rajoiteta sijoittajia myymästä hallussaan 
olevia vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osuuksia tai osakkeita 
pääomamarkkinoilla. Tällaiset sijoittajat 
tai heidän välittäjänsä voivat tarjota tai 
siirtää tällaisia osakkeita tai osuuksia 
sijoittajille jäsenvaltiossa asianomaisen 
jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä 
noudattaen. Jos tarjoaminen tai siirto 
kuitenkin tapahtuu tällaista vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa hoitavan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan toimesta, 
tarjousta tai siirtämistä pidetään tämän 
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direktiivin tarkoittamana tällaisen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
suorittamana markkinointina. 

Or. en

Perustelu

Jälkimarkkinoilla myyjänä on sijoittaja eikä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja, ja 
sijoittaja pyrkii myymään osuuden mahdollisille ostajille. Ehdotettu direktiivi näyttäisi 
kuitenkin sallivan rahaston osuuksien markkinoinnin vain vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajalle. Ehdotetun direktiivin vaikutuksena myyjää estettäisiin markkinoimasta 
jälkikaupassa EU:n sijoittajille rahasto-osuuksia, joita myyjä haluaa myydä. Tämän 
seurauksena unionin osakkeisiin sijoittavien tahojen, kuten eläkerahastojen, sijoitustuotto ja 
likviditeetti pienenevät. Siksi sijoittajien täytyy voida myydä sijoituksensa muille unionin 
sijoittajille jälkimarkkinoilla vapaasti. On myös keskeistä, että direktiivissä säilytetään 
suhteellisuus eikä se kuormita liikaa pieniä eurooppalaisia rahastoja. Direktiivin 
soveltamisalaa tulisi supistaa, kun otetaan huomioon sellaisten institutionaalisten sijoittajien 
sijoitusvalinnat, jotka edustavat unionin kansalaisia heidän eläkkeidensä kautta.

Tarkistus 207
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta direktiivissä 2004/39/EY 
tarkoitettujen sijoitusyhtiöiden asiakkaille 
voitaisiin taata korkeatasoinen suoja, 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja ei saisi 
pitää kyseisessä direktiivissä 
tarkoitettuina yksinkertaisina 
rahoitusvälineinä. Näin ollen kyseistä 
direktiiviä olisi muutettava tarvittavalla 
tavalla.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon tehdyn sijoituksen luokittelun yksinkertaiseksi tai 
monimutkaiseksi rahoitusvälineeksi tulisi edelleenkin olla riippuvainen rahoitusvälineiden 
markkinoista annetun direktiivin täytäntöönpanodirektiivin 38 artiklan vaatimusten 
täyttämisestä.
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Tarkistus 208
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta direktiivissä 2004/39/EY 
tarkoitettujen sijoitusyhtiöiden asiakkaille 
voitaisiin taata korkeatasoinen suoja, 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja ei saisi 
pitää kyseisessä direktiivissä 
tarkoitettuina yksinkertaisina 
rahoitusvälineinä. Näin ollen kyseistä 
direktiiviä olisi muutettava tarvittavalla 
tavalla.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kuten puheenjohtajavaltio Ruotsin kompromissiehdotuksessa todettiin, tämän direktiivin 
kannalta ei ole asianmukaista, että vaihtoehtoinen sijoitusrahasto katsottaisiin 
automaattisesti monimutkaiseksi rahoitusvälineeksi.

Tarkistus 209
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta direktiivissä 2004/39/EY 
tarkoitettujen sijoitusyhtiöiden asiakkaille 
voitaisiin taata korkeatasoinen suoja, 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja ei saisi 
pitää kyseisessä direktiivissä 
tarkoitettuina yksinkertaisina 
rahoitusvälineinä. Näin ollen kyseistä 
direktiiviä olisi muutettava tarvittavalla 
tavalla.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Jos kaikki direktiivin kattamat vaihtoehtoiset sijoitusrahastot luokitellaan monimutkaisiksi 
rahoitusvälineiksi, jätetään huomiotta se, että direktiivin soveltamisalaan kuuluu 
rakenteeltaan, riskiltään ja strategialtaan mitä erilaisimpia rahastoja sekä erittäin pitkälti 
standardoituja rahastoja, joiden sääntely perustuu yhteissijoitusyritysten sääntöjen kaltaisiin 
sääntöihin. Siksi tässä suhteessa ei olisi tarkoituksenmukaista soveltaa "yhden koon" 
menettelyä. 

Tarkistus 210
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta direktiivissä 2004/39/EY 
tarkoitettujen sijoitusyhtiöiden asiakkaille 
voitaisiin taata korkeatasoinen suoja, 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja ei saisi 
pitää kyseisessä direktiivissä 
tarkoitettuina yksinkertaisina 
rahoitusvälineinä. Näin ollen kyseistä 
direktiiviä olisi muutettava tarvittavalla 
tavalla.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon tehdyn sijoituksen luokittelun yksinkertaiseksi tai 
monimutkaiseksi rahoitusvälineeksi tulisi edelleenkin olla riippuvainen rahoitusvälineiden 
markkinoista annetun direktiivin täytäntöönpanodirektiivin 38 artiklan vaatimusten 
täyttämisestä.
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Tarkistus 211
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta direktiivissä 2004/39/EY 
tarkoitettujen sijoitusyhtiöiden asiakkaille 
voitaisiin taata korkeatasoinen suoja, 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja ei saisi 
pitää kyseisessä direktiivissä 
tarkoitettuina yksinkertaisina 
rahoitusvälineinä. Näin ollen kyseistä 
direktiiviä olisi muutettava tarvittavalla 
tavalla.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jos kaikki direktiivin kattamat vaihtoehtoiset sijoitusrahastot luokitellaan monimutkaisiksi 
rahoitusvälineiksi, jätetään huomiotta se, että direktiivin soveltamisalaan kuuluu 
rakenteeltaan, riskiltään ja strategialtaan mitä erilaisimpia rahastoja sekä erittäin pitkälti 
standardoituja rahastoja, joiden sääntely perustuu yhteissijoitusyritysten sääntöjen kaltaisiin 
sääntöihin. Siksi tässä suhteessa ei olisi tarkoituksenmukaista soveltaa "yhden koon" 
menettelyä. 

Tarkistus 212
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta direktiivissä 2004/39/EY 
tarkoitettujen sijoitusyhtiöiden asiakkaille 
voitaisiin taata korkeatasoinen suoja, 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja ei saisi 
pitää kyseisessä direktiivissä 
tarkoitettuina yksinkertaisina 
rahoitusvälineinä. Näin ollen kyseistä 
direktiiviä olisi muutettava tarvittavalla 
tavalla.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Johdanto-osan 10 kappaleen mukaan vaihtoehtoiset sijoitusrahastot katsotaan yleisesti 
monimutkaisiksi rahoitusvälineiksi. Tämä on ristiriidassa rahoitusvälineiden markkinoista 
annetun direktiivin täytäntöönpanodirektiivin 38 artiklan kanssa, jonka mukaan avointen 
säänneltyjen rahastojen osuuksia ei periaatteessa katsota monimutkaisiksi välineiksi. 
Mainitun direktiivin säännökset tarjoavat luotettavat kriteerit rahoitusvälineiden luokittelulle 
monimutkaisiksi tai yksinkertaisiksi.

Tarkistus 213
Peter Skinner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
ja ottaen huomioon, että direktiivissä 
2009/65/EY ja tässä direktiivissä 
säädettyjen toimilupavaatimusten välillä 
on huomattavia päällekkäisyyksiä, 
jommankumman direktiivin mukaisesti 
toimiluvan saaneella hoitajalla olisi 
oltava oikeus saada toimilupa toisen 
direktiivin mukaisesti, jos vain uutta 
toimilupaa koskevat mahdolliset 
lisävaatimukset täyttyvät. Tältä osin 
asiakirjoja koskevien ristiviittausten olisi 
oltava mahdollisia edellyttäen, että 
kyseisiin asiakirjoihin sisältyvät tiedot 
ovat pysyneet ennallaan. Direktiiviä 
2009/65/EY olisi muutettava saman 
tuloksen saavuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

On pantava merkille yhtäläisyydet yhteissijoitusyritysten hoitajiin sovellettavien tiettyjen 
sääntelyllisten vaatimusten ja tämän direktiivin mukaisten vaatimusten välillä. 
Yhteissijoitusyrityksiä koskeva direktiivi sallii jo yhteissijoitusyritysten hoitajien hoitavan 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa yhteissijoitusyritysdirektiivin mukaisesti saamansa luvan 
perusteella. Jotta voidaan välttää vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille ja valvojille 
aiheutuvat suhteettomat kulut, on tärkeää antaa yrityksille, jotka jo hoitavat 



PE439.111v02-00 76/181 AM\804881FI.doc

FI

yhteissijoitusyritystä tai vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, mahdollisuus anoa lupaa kummankin 
rahastotyypin hoitamiseen vain osoittamalla, että ne täyttävät tätä lisätoimintoa koskevien 
direktiivien mukaiset lisävaatimukset, sen sijaan, että heidän pitäisi hakea kokonaan uutta 
lupaa.

Tarkistus 214
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta voidaan varmistaa 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
tarjoamien hoitopalvelujen jatkuvuus ja 
sääntöjenmukaisuus, on säädettävä tietyistä 
vähimmäispääomavaatimuksista. 
Toimintapääomavaatimusten olisi katettava 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
kaiken toiminnan ammatilliset vastuut, 
myös siirron tai toimeksiannon perusteella 
tarjottuihin hoitopalveluihin liittyvät 
vastuut.

(11) Jotta voidaan varmistaa 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
tarjoamien hoitopalvelujen jatkuvuus ja 
sääntöjenmukaisuus, on säädettävä tietyistä 
vähimmäispääomavaatimuksista. 
Toimintapääomavaatimusten olisi katettava 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
kaiken toiminnan ammatilliset vastuut, 
myös siirron tai toimeksiannon perusteella 
tarjottuihin hoitopalveluihin liittyvät 
vastuut. Omat varat olisi sijoitettava 
likvideihin varoihin tai lyhyellä 
aikavälillä helposti rahaksi muunnettaviin 
varoihin, eivätkä ne saisi sisältää 
spekulatiivisia omaisuuseriä.

Or. en

Perustelu

Tämä on tarpeen pääomavaatimuksen täyden vaikutuksen takaamiseksi.

Tarkistus 215
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) On tarpeen varmistaa, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 

(12) On tarpeen varmistaa, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
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toimivat niiden hallintoon kohdistuvan 
asianmukaisen valvonnan alaisina.
Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin 
liittyvissä johtamis- ja 
organisaatiojärjestelyissä olisi minimoitava 
eturistiriidat. Viimeaikaiset tapahtumat 
ovat korostaneet tarvetta erottaa toisistaan 
varojen säilytys- ja hoitotehtävät sekä pitää 
sijoittajien varat erillään hoitajan varoista.
Tätä varten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien on nimettävä 
säilytysyhteisö ja annettava sen tehtäväksi 
kirjata sijoittajien rahat erilliselle tilille,
säilyttää rahoitusvälineitä ja tarkastaa, 
että vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla tai 
kyseisen rahaston lukuun toimivalla 
vaihtoehtoisella sijoitusrahaston hoitajalla 
on omistusoikeus kaikkiin muihin varoihin.

toimivat niiden hallintoon kohdistuvan 
asianmukaisen valvonnan alaisina.
Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin 
liittyvissä johtamis- ja 
organisaatiojärjestelyissä olisi minimoitava 
eturistiriidat. Viimeaikaiset tapahtumat 
ovat korostaneet tarvetta erottaa toisistaan 
varojen säilytys- ja hoitotehtävät sekä pitää 
sijoittajien varat erillään hoitajan varoista.
Tätä varten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien on
varmistettava, että säilytysyhteisön 
tehtävät, kuten sijoittajien rahojen 
kirjaaminen erilliselle tilille,
rahoitusvälineiden säilyttäminen ja sen 
tarkastaminen, että vaihtoehtoisella 
sijoitusrahastolla tai kyseisen rahaston 
lukuun toimivalla vaihtoehtoisella 
sijoitusrahaston hoitajalla on omistusoikeus 
kaikkiin muihin varoihin, toteutetaan 
riippumattomasti ja yksinomaan 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoittajien 
etujen mukaisesti. Nämä toimet voi 
toteuttaa säilytysyhteisö.

Or. en

Perustelu

Sen sijaan, että säilytysyhteisön malli istutettaisiin väkisin rakenteeltaan erilaisiin 
rahastoihin, säilytysyhteisön toiminnot ja tehtävät on määriteltävä selvästi, ja ne voidaan 
antaa säilytysyhteisölle tai jollekin toiselle laitokselle, joka takaa riippumattoman toteutuksen 
sijoittajien etujen mukaisesti. 

Tarkistus 216
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) On tarpeen varmistaa, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
toimivat niiden hallintoon kohdistuvan 
asianmukaisen valvonnan alaisina.

(12) On tarpeen varmistaa, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
toimivat niiden hallintoon kohdistuvan 
asianmukaisen valvonnan alaisina.
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Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin 
liittyvissä johtamis- ja 
organisaatiojärjestelyissä olisi minimoitava 
eturistiriidat. Viimeaikaiset tapahtumat 
ovat korostaneet tarvetta erottaa toisistaan 
varojen säilytys- ja hoitotehtävät sekä pitää 
sijoittajien varat erillään hoitajan varoista.
Tätä varten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien on nimettävä 
säilytysyhteisö ja annettava sen tehtäväksi 
kirjata sijoittajien rahat erilliselle tilille, 
säilyttää rahoitusvälineitä ja tarkastaa, että 
vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla tai 
kyseisen rahaston lukuun toimivalla 
vaihtoehtoisella sijoitusrahaston hoitajalla 
on omistusoikeus kaikkiin muihin varoihin.

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin 
liittyvissä johtamis- ja 
organisaatiojärjestelyissä olisi minimoitava 
eturistiriidat. Viimeaikaiset tapahtumat 
ovat korostaneet tarvetta erottaa toisistaan 
varojen säilytys- ja hoitotehtävät sekä pitää 
sijoittajien varat erillään hoitajan varoista.
Tätä varten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien on taattava 
säilytysyhteisön nimeäminen ja annettava 
sen tehtäväksi kirjata sijoittajien rahat 
erilliselle tilille, säilyttää rahoitusvälineitä 
ja tarkastaa, että vaihtoehtoisella 
sijoitusrahastolla tai kyseisen rahaston 
lukuun toimivalla vaihtoehtoisella 
sijoitusrahaston hoitajalla on omistusoikeus 
kaikkiin muihin varoihin.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on taattava, että säilytysyhteisön nimittää 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto, ei hoitaja itse.

Tarkistus 217
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) On tarpeen varmistaa, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
toimivat niiden hallintoon kohdistuvan 
asianmukaisen valvonnan alaisina.
Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin 
liittyvissä johtamis- ja 
organisaatiojärjestelyissä olisi minimoitava 
eturistiriidat. Viimeaikaiset tapahtumat 
ovat korostaneet tarvetta erottaa toisistaan 
varojen säilytys- ja hoitotehtävät sekä pitää 
sijoittajien varat erillään hoitajan varoista.
Tätä varten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien on nimettävä 

(12) On tarpeen varmistaa, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
toimivat niiden hallintoon kohdistuvan 
asianmukaisen valvonnan alaisina.
Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin 
liittyvissä johtamis- ja 
organisaatiojärjestelyissä olisi minimoitava 
eturistiriidat. Viimeaikaiset tapahtumat 
ovat korostaneet tarvetta erottaa toisistaan 
varojen säilytys- ja hoitotehtävät sekä pitää 
sijoittajien varat erillään hoitajan varoista.
Tätä varten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien on taattava 
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säilytysyhteisö ja annettava sen tehtäväksi 
kirjata sijoittajien rahat erilliselle tilille, 
säilyttää rahoitusvälineitä ja tarkastaa, että 
vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla tai 
kyseisen rahaston lukuun toimivalla 
vaihtoehtoisella sijoitusrahaston hoitajalla 
on omistusoikeus kaikkiin muihin varoihin.

säilytysyhteisön nimeäminen ja annettava 
sen tehtäväksi kirjata sijoittajien rahat 
erilliselle tilille, säilyttää rahoitusvälineitä 
ja tarkastaa, että vaihtoehtoisella 
sijoitusrahastolla tai kyseisen rahaston 
lukuun toimivalla vaihtoehtoisella 
sijoitusrahaston hoitajalla on omistusoikeus 
kaikkiin muihin varoihin.

Or. en

Tarkistus 218
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) On tarpeen varmistaa, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
toimivat niiden hallintoon kohdistuvan 
asianmukaisen valvonnan alaisina.
Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin 
liittyvissä johtamis- ja 
organisaatiojärjestelyissä olisi minimoitava 
eturistiriidat. Viimeaikaiset tapahtumat 
ovat korostaneet tarvetta erottaa toisistaan 
varojen säilytys- ja hoitotehtävät sekä pitää 
sijoittajien varat erillään hoitajan varoista.
Tätä varten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien on nimettävä
säilytysyhteisö ja annettava sen tehtäväksi 
kirjata sijoittajien rahat erilliselle tilille,
säilyttää rahoitusvälineitä ja tarkastaa,
että vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla tai 
kyseisen rahaston lukuun toimivalla
vaihtoehtoisella sijoitusrahaston hoitajalla 
on omistusoikeus kaikkiin muihin varoihin.

(12) On tarpeen varmistaa, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
toimivat niiden hallintoon kohdistuvan 
asianmukaisen valvonnan alaisina.
Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin 
liittyvissä johtamis- ja 
organisaatiojärjestelyissä olisi minimoitava 
eturistiriidat. Viimeaikaiset tapahtumat 
ovat korostaneet tarvetta erottaa toisistaan 
varojen säilytys- ja hoitotehtävät sekä pitää 
sijoittajien varat erillään hoitajan varoista.
Vaikka vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat hoitavat vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja, joilla on erilaisia 
yritysmalleja ja menettelyjä esimerkiksi 
varojen säilytystä varten, on tärkeää, että 
nimitetään vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajasta erillään 
oleva säilytysyhteisö, joka vastaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
säilytystehtävistä. Säilytysyhteisö vastaa 
sijoittajien rahojen kirjaamisesta erillisille 
tileille, rahoitusvälineiden säilyttämisestä 
mukaan lukien sellaisten 
rahoitusvälineiden säilyttäminen, joita 
voidaan pitää hallussa, ja sen 
tarkastamisesta, että vaihtoehtoisella
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sijoitusrahastolla tai kyseisen rahaston 
lukuun toimivalla vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalla on 
omistusoikeus kaikkiin muihin varoihin.
Säilytysyhteisö voi ylläpitää yhteistä 
eriytettyä tiliä usealle vaihtoehtoiselle 
sijoitusrahastolle.

Or. en

Perustelu

Vastaavat muutokset on tehtävä 17 artiklan lopulliseen versioon.

Tarkistus 219
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) On tarpeen varmistaa, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
toimivat niiden hallintoon kohdistuvan 
asianmukaisen valvonnan alaisina.
Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin
liittyvissä johtamis- ja 
organisaatiojärjestelyissä olisi minimoitava 
eturistiriidat. Viimeaikaiset tapahtumat 
ovat korostaneet tarvetta erottaa toisistaan 
varojen säilytys- ja hoitotehtävät sekä pitää 
sijoittajien varat erillään hoitajan varoista.
Tätä varten vaihtoehtoisten
sijoitusrahastojen hoitajien on nimettävä 
säilytysyhteisö ja annettava sen tehtäväksi
kirjata sijoittajien rahat erilliselle tilille,
säilyttää rahoitusvälineitä ja tarkastaa,
että vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla tai 
kyseisen rahaston lukuun toimivalla 
vaihtoehtoisella sijoitusrahaston hoitajalla 
on omistusoikeus kaikkiin muihin 
varoihin.

(12) On tarpeen varmistaa, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
toimivat niiden hallintoon kohdistuvan 
asianmukaisen valvonnan alaisina.
Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin 
liittyvissä johtamis- ja 
organisaatiojärjestelyissä olisi minimoitava 
eturistiriidat. Viimeaikaiset tapahtumat 
ovat korostaneet tarvetta erottaa toisistaan 
varojen säilytys- ja hoitotehtävät sekä pitää 
sijoittajien varat erillään hoitajan varoista.
Tätä varten vaihtoehtoisten
sijoitusrahaston hoitajien on nimettävä 
säilytysyhteisö ja annettava sen tehtäväksi
sen varmistaminen, että vaihtoehtoisen
sijoitusrahaston käteisvarat talletetaan 
yhteen tai useampaan hyväksyttyyn 
luottolaitokseen, rahoitusvälineiden ja 
oikeuksien säilyttäminen niissä sekä sen 
tarkistaminen, että ylläpidetään tietoja, 
jotka osoittavat vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston omistuksen luonteen ja 
tavan samoin kuin sen varojen sijainnin.
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Or. en

Perustelu

Muutokset ovat tarpeen, jotta voitaisiin ottaa huomioon tuonnempana 17 artiklaan esitetyt 
ehdotukset.

Tarkistus 220
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) On tarpeen varmistaa, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
toimivat niiden hallintoon kohdistuvan 
asianmukaisen valvonnan alaisina. 
Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin 
liittyvissä johtamis- ja 
organisaatiojärjestelyissä olisi minimoitava 
eturistiriidat. Viimeaikaiset tapahtumat 
ovat korostaneet tarvetta erottaa toisistaan 
varojen säilytys- ja hoitotehtävät sekä pitää 
sijoittajien varat erillään hoitajan varoista. 
Tätä varten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien on nimettävä 
säilytysyhteisö ja annettava sen tehtäväksi 
kirjata sijoittajien rahat erilliselle tilille, 
säilyttää rahoitusvälineitä ja tarkastaa, että 
vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla tai 
kyseisen rahaston lukuun toimivalla 
vaihtoehtoisella sijoitusrahaston hoitajalla 
on omistusoikeus kaikkiin muihin varoihin.

(12) On tarpeen varmistaa, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
toimivat niiden hallintoon kohdistuvan 
asianmukaisen valvonnan alaisina. 
Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin 
liittyvissä johtamis- ja 
organisaatiojärjestelyissä olisi minimoitava 
eturistiriidat. Viimeaikaiset tapahtumat 
ovat korostaneet tarvetta erottaa toisistaan 
varojen säilytys- ja hoitotehtävät sekä pitää 
sijoittajien varat erillään hoitajan varoista. 
Tätä varten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien on nimettävä 
säilytysyhteisö ja annettava sen tehtäväksi 
kirjata sijoittajien rahat erilliselle tilille, 
säilyttää rahoitusvälineitä ja tarkastaa, että 
vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla tai 
kyseisen rahaston lukuun toimivalla 
vaihtoehtoisella sijoitusrahaston hoitajalla 
on omistusoikeus kaikkiin muihin varoihin, 
ja hoitaja valvoo vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa sen sijoittajien etujen 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 221
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Komission olisi voitava hyväksyä 
siirrettyjä säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 
artiklan mukaisesti, jotta voidaan 
määrittää ja pitää yllä sitovia 
suuntaviivoja vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien 
moitteettomasta palkka- ja 
palkkiopolitiikasta. On tärkeää taata 
asianmukainen vastaavuus 
vaihtoehtoisten sijoitusrahaston hoitajien 
moitteettomia palkkoja ja palkkioita ja 
toisaalta luottolaitoksissa ja 
sijoitusyhtiöissä maksettavia palkkoja ja 
palkkioita koskevien säännösten välillä. 
Tällaisten sitovien suuntaviivojen olisi 
siksi taattava, että direktiivin 2006/48/EY 
liitteen V säännöksiä noudatetaan 
soveltuvin osin. Tällaisten siirrettyjen 
säännösten laatimisessa komission olisi 
tukeuduttava Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
antamiin neuvoihin.

Or. en

Perustelu

G20 kannatti rahoitusmarkkinoiden vakauden valvontaryhmän esittämiä moitteetonta palkka-
ja palkkiopolitiikkaa koskevia periaatteita. Tätä koskevat EU:n säännöt pannaan toimeen 
muuttamalla direktiiviä 2006/48/EY, osaa pääomavaatimusdirektiivistä. Jotta voidaan taata 
EU:n rahoitusalan palkka- ja palkkiopolitiikan johdonmukaisuus, vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien palkka- ja palkkiopolitiikkaa koskevat sitovat ohjeet tulisi 
perustaa suoraan kaikkiin direktiivissä 2006/48/EY säädettyihin soveltuviin osiin. 
Parlamentin ja neuvoston suorittaman asianmukaisen valvonnan takaamiseksi tällaiset ohjeet 
tulisi määrittää delegoidun säädöksen avulla.
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Tarkistus 222
Diogo Feio

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Pittsburghissa 24 ja 25 päivänä 
syyskuuta 2009 järjestetyn G20-ryhmän 
huippukokouksen päätteeksi annetussa 
johtajien lausumassa vahvistettiin 
kansainvälinen yksimielisyys pankkien ja 
muiden järjestelmän kannalta tärkeiden 
rahoituspalveluyritysten henkilöstön 
palkoista ja palkkioista. Näitä periaatteita 
olisi sovellettava tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluviin systeemisesti 
tärkeisiin vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiin 
asianmukaisella henkilöstötasolla. 
Komission olisi laadittava tähän liittyviä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä ja taattava, 
että toimet ovat suhteellisia ja niitä 
toteutetaan tasapuolisesti ottaen 
huomioon EU:hun sijoittautuneiden 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien kilpailukyky.

Or. en

Perustelu

Mahdollisuudesta käsitellä palkkoja ja palkkioita voidaan olla eri mieltä, mutta jos 
tarkoituksena on julkistaa palkkoja ja palkkioita jossain määrin, toimivaltaisten 
viranomaisten tulisi käsitellä palkkioita koskevia tietoja vain liittyen systeemisesti tärkeiden 
vaihtoehtoisten rahastojen hoitajien asianomaiseen henkilöstöön, jotta voidaan valvoa 
rahoitusmarkkinoiden vakauden valvontaryhmän ja komission periaatteiden toteutusta. 
Yhtäläinen palkka- ja palkkiopolitiikka ei hyödyttäisi vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
sijoittajia, jos sijoitusrahastolla ei ole oikeutta maksaa takaisin mitään vaadittuja summia.
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Tarkistus 223
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Pittsburghissa 24 ja 25 päivänä 
syyskuuta 2009 järjestetyn G20-ryhmän 
huippukokouksen päätteeksi annetussa 
johtajien lausumassa vahvistettiin 
kansainvälinen yksimielisyys pankkien ja 
muiden järjestelmän kannalta tärkeiden 
rahoituspalveluyritysten henkilöstön 
palkoista ja palkkioista. Kyseisiä 
periaatteita olisi sovellettava suhteellisella 
tavalla tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluviin vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiin. Palkka- ja 
palkkiopolitiikkaa koskevissa periaatteissa 
olisi tunnustettava se, että vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat voivat soveltaa 
periaatteita eri tavalla niiden koosta ja 
niiden hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen koosta riippuen ja 
niiden sisäisen organisaation sekä niiden 
toimien luonteen, laajuuden ja 
monimutkaisuuden perusteella. Samalla 
myönnetään, että vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien palkka- ja 
palkkiopolitiikkaa koskevia periaatteita 
voidaan toteuttaa eri tavalla kuin 
luottolaitosten käyttöön ottamia 
periaatteita niiden erilaisten 
liiketoimintamallien vuoksi.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien palkkoja ja palkkioita koskevien säännösten tulisi 
vastata G20:n periaatteita ja Gauzen mietinnön tarkistusta 7, jolla johdanto-osan 12 a 
kappaleeseen lisätään uutta tekstiä. Tämä pitäisi tehdä suhteellisuusperiaatetta noudattaen. 
On hyvin tärkeää, että periaatteissa tai täytäntöönpanotoimissa tunnustetaan, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat ja varainhoitajat yleensä harjoittavat hyvin 
erilaista toimintaa ja soveltavat erilaisia palkka- ja palkkiomalleja pankkeihin ja 
luottolaitoksiin nähden. 
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Tarkistus 224
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Sen estämiseksi, että huonosti 
suunnitellut palkka- ja palkkiorakenteet 
mahdollisesti vaikuttavat haitallisesti 
moitteettomaan riskienhallintaan ja 
yksittäisten henkilöiden riskinoton 
valvontaan, vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat olisi 
nimenomaisesti velvoitettava luomaan 
sellaisia henkilöstöryhmiä varten, joiden 
ammatillisella toiminnalla on olennainen 
vaikutus niiden hoitaman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston riskiprofiileihin, palkka-
ja palkkiopolitiikka ja -käytännöt, jotka 
ovat sopusoinnussa asianmukaisen ja 
tehokkaan riskienhallinnan kanssa, sekä 
pitämään niitä yllä. Ainakin ylimmän 
johdon, riskinottoa edellyttäviä tehtäviä 
hoitavien ja valvontatoiminnoista 
vastaavien henkilöiden olisi kuuluttava 
näihin henkilöstöryhmiin. Jotta 
edistettäisiin valvontatoimien 
lähentymistä palkka- ja 
palkkiopolitiikkojen arvioinnissa, 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi 
varmistettava, että vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien alan 
moitteettomasta palkka- ja 
palkkiopolitiikasta on olemassa 
suuntaviivat. 

Or. en

Perustelu

Palkka- ja palkkiorakenteita on säänneltävä, koska ne ovat osa asianmukaista riskinhallintaa.
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Tarkistus 225
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Sen estämiseksi, että huonosti 
suunnitellut palkka- ja palkkiorakenteet 
mahdollisesti vaikuttavat haitallisesti 
moitteettomaan riskienhallintaan ja 
yksittäisten henkilöiden riskinoton 
valvontaan, vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat olisi 
nimenomaisesti velvoitettava luomaan 
sellaisia henkilöstöryhmiä varten, joiden 
ammatillisella toiminnalla on olennainen 
vaikutus niiden omaan riskiprofiiliin tai 
niiden hoitaman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston riskiprofiileihin, palkka-
ja palkkiopolitiikka ja -käytännöt, jotka 
ovat sopusoinnussa tehokkaan 
riskienhallinnan kanssa, sekä pitämään 
niitä yllä. Ainakin ylimmän johdon, 
riskinottoa edellyttäviä tehtäviä hoitavien 
ja valvontatoiminnoista vastaavien 
henkilöiden olisi kuuluttava näihin 
henkilöstöryhmiin.

Or. en

Tarkistus 226
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Jotta voidaan välttää liiallinen 
riskinotto ja sovittaa edut paremmin 
yhteen, rahastojen hoitajien olisi 
sijoitettava hoitamiinsa rahastoihin myös 
omia varojaan.
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Or. en

Tarkistus 227
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Komission olisi esitettävä 
asianmukainen horisontaalinen 
lainsäädäntöaloite, joka selventää 
säilytysyhteisön velvollisuuksia ja 
vastuita. Tätä direktiiviä olisi tarkistettava 
tarvittaessa.

Or. en

Perustelu

Todellisten yhtäläisten toimintaedellytysten aikaansaamiseksi komission tulisi esittää 
horisontaalista säädöstä säilytysyhteisön velvollisuuksien ja vastuiden määrittämiseksi. 
Samoja vaatimuksia on sovellettava EU:n kaikkiin säilytysyhteisöihin.

Tarkistus 228
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Varojen arvon luotettava ja 
puolueeton määrittäminen on olennaisen 
tärkeää sijoittajien etujen turvaamisen 
kannalta. Eri vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat käyttävät varojen 
arvonmääritykseen erilaisia menetelmiä ja 
järjestelmiä riippuen niiden pääasiallisista 
omaisuuslajeista ja 
sijoituskohdemarkkinoista. On aiheellista 
tunnustaa nämä erot, mutta edellyttää 
kuitenkin, että varojen arvonmäärityksen 
suorittaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 

(13) Varojen arvon luotettava ja 
puolueeton määrittäminen on olennaisen 
tärkeää sijoittajien etujen turvaamisen 
kannalta. Eri vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat käyttävät varojen 
arvonmääritykseen erilaisia menetelmiä ja 
järjestelmiä riippuen niiden pääasiallisista 
omaisuuslajeista ja 
sijoituskohdemarkkinoista. On aiheellista 
tunnustaa nämä erot. Varojen 
arvonmääritystä ja nettoarvon laskemista 
koskevan prosessin olisi oltava 
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hoitajasta riippumaton yhteisö. toiminnallisesti riippumaton 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
hoitotehtävistä. Vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan olisi tarvittaessa 
voitava delegoida tai siirtää varojen arvon 
määritys ja nettoarvon laskeminen 
kolmannelle osapuolelle.

Or. en

Tarkistus 229
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Varojen arvon luotettava ja 
puolueeton määrittäminen on olennaisen 
tärkeää sijoittajien etujen turvaamisen 
kannalta. Eri vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat käyttävät varojen 
arvonmääritykseen erilaisia menetelmiä ja 
järjestelmiä riippuen niiden pääasiallisista 
omaisuuslajeista ja 
sijoituskohdemarkkinoista. On aiheellista 
tunnustaa nämä erot, mutta edellyttää 
kuitenkin, että varojen arvonmäärityksen 
suorittaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajasta riippumaton yhteisö.

(13) Varojen arvon luotettava ja 
puolueeton määrittäminen on olennaisen 
tärkeää sijoittajien etujen turvaamisen 
kannalta. Eri vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat käyttävät varojen 
arvonmääritykseen erilaisia menetelmiä ja 
järjestelmiä riippuen niiden pääasiallisista 
omaisuuslajeista ja 
sijoituskohdemarkkinoista. On aiheellista 
tunnustaa nämä erot. Varojen 
arvonmääritystä ja nettoarvon laskemista 
koskevan prosessin olisi oltava 
toiminnallisesti riippumaton 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
harjoittamista sijoitusten hoitotehtävistä. 
Tarvittaessa olisi voitava delegoida tai 
siirtää varojen arvonmääritys ja 
nettoarvon laskemisen kolmannelle 
osapuolelle kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Mukautus yhteissijoitusdirektiiviin ja kansalliseen lainsäädäntöön. Arvonmäärityksen olisi 
oltava riippumaton vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien suorittamista sijoitusten 
hoitotehtävistä. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi delegoida arvonmäärityksen, tai 
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se voidaan antaa asiaan erikoistuneelle kolmannelle osapuolelle kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti.

Tarkistus 230
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Varojen arvon luotettava ja 
puolueeton määrittäminen on olennaisen 
tärkeää sijoittajien etujen turvaamisen 
kannalta. Eri vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat käyttävät varojen 
arvonmääritykseen erilaisia menetelmiä ja 
järjestelmiä riippuen niiden pääasiallisista 
omaisuuslajeista ja 
sijoituskohdemarkkinoista. On aiheellista 
tunnustaa nämä erot, mutta edellyttää 
kuitenkin, että varojen arvonmäärityksen 
suorittaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajasta riippumaton yhteisö.

(13) Varojen arvon luotettava ja 
puolueeton määrittäminen on olennaisen 
tärkeää sijoittajien etujen turvaamisen 
kannalta. Eri vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat käyttävät varojen 
arvonmääritykseen erilaisia menetelmiä ja 
järjestelmiä riippuen niiden pääasiallisista 
omaisuuslajeista ja 
sijoituskohdemarkkinoista. On aiheellista 
tunnustaa nämä erot. Varojen 
arvonmäärityksen ja nettoarvon 
laskemisen olisi oltava toiminnallisesti 
riippumaton vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan hoitotehtävistä. 
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
olisi tarvittaessa voitava delegoida tai 
siirtää varojen arvon määritys ja 
nettoarvon laskeminen kolmannelle 
osapuolelle.

Or. en

Perustelu

Katso 16 artiklaan esitettyjen tarkistusten perustelua.



PE439.111v02-00 90/181 AM\804881FI.doc

FI

Tarkistus 231
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Varojen arvon luotettava ja 
puolueeton määrittäminen on olennaisen 
tärkeää sijoittajien etujen turvaamisen 
kannalta. Eri vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat käyttävät varojen 
arvonmääritykseen erilaisia menetelmiä ja 
järjestelmiä riippuen niiden pääasiallisista 
omaisuuslajeista ja 
sijoituskohdemarkkinoista. On aiheellista 
tunnustaa nämä erot, mutta edellyttää
kuitenkin, että varojen arvonmäärityksen 
suorittaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajasta riippumaton yhteisö.

(13) Varojen arvon luotettava ja 
puolueeton määrittäminen on olennaisen 
tärkeää sijoittajien etujen turvaamisen 
kannalta. Eri vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat käyttävät varojen 
arvonmääritykseen erilaisia menetelmiä ja 
järjestelmiä riippuen niiden pääasiallisista 
omaisuuslajeista ja 
sijoituskohdemarkkinoista. On aiheellista 
tunnustaa nämä erot ja edellyttää, että 
varojen arvonmääritys on toiminnallisesti 
itsenäistä. Arvonmääritys ja nettoarvon 
laskeminen olisi voitava delegoida 
kolmannelle osapuolelle. On tärkeää, että 
noudatettavat menettelyt ovat 
asianmukaisia ja ymmärrettäviä. Siksi ne 
olisi julkistettava.

Or. en

Perustelu

Ulkoista arvonmäärittäjää ei tarvitse nimittää, kunhan arvonmääritys on toiminnallisesti 
erotettu salkunhoidosta. Arvonmäärittäjän roolia tärkeämpää on noudatettavien menettelyjen 
asianmukaisuus, minkä vuoksi ne on julkistettava erityisesti silloin, kun varojen 
arvonmääritys on vaikeaa.

Tarkistus 232
Marta Andreasen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Varojen arvon luotettava ja 
puolueeton määrittäminen on olennaisen 
tärkeää sijoittajien etujen turvaamisen 
kannalta. Eri vaihtoehtoisten 

(13) Varojen arvon luotettava ja 
puolueeton määrittäminen on olennaisen 
tärkeää sijoittajien etujen turvaamisen 
kannalta. Eri vaihtoehtoisten 
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sijoitusrahastojen hoitajat käyttävät varojen 
arvonmääritykseen erilaisia menetelmiä ja 
järjestelmiä riippuen niiden pääasiallisista 
omaisuuslajeista ja 
sijoituskohdemarkkinoista. On aiheellista 
tunnustaa nämä erot, mutta edellyttää 
kuitenkin, että varojen arvonmäärityksen 
suorittaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajasta riippumaton yhteisö.

sijoitusrahastojen hoitajat käyttävät varojen 
arvonmääritykseen erilaisia menetelmiä ja 
järjestelmiä riippuen niiden pääasiallisista 
omaisuuslajeista ja 
sijoituskohdemarkkinoista. On aiheellista 
tunnustaa nämä erot. Vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien olisi voitava 
delegoida varojen arvonmääritys ja 
nettoarvon laskeminen kolmannelle 
osapuolelle.

Or. en

Perustelu

Riippumattomat asiantuntijat vastaavat jo tarvittaessa arvonmäärityksestä, kun olosuhteet 
sitä edellyttävät. Kaikki varat eivät edellytä riippumatonta arviointia, mutta sataprosenttisesti 
riippumattoman arvioinnin vaatimus lisää rahastojen kustannuksia ja heikentää sijoittajien 
saamaa tuottoa.

Tarkistus 233
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Varojen arvon luotettava ja 
puolueeton määrittäminen on olennaisen 
tärkeää sijoittajien etujen turvaamisen 
kannalta. Eri vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat käyttävät varojen 
arvonmääritykseen erilaisia menetelmiä ja 
järjestelmiä riippuen niiden pääasiallisista 
omaisuuslajeista ja 
sijoituskohdemarkkinoista. On aiheellista 
tunnustaa nämä erot, mutta edellyttää 
kuitenkin, että varojen arvonmäärityksen 
suorittaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston
hoitajasta riippumaton yhteisö.

(13) Varojen arvon luotettava ja 
puolueeton määrittäminen on olennaisen 
tärkeää sijoittajien etujen turvaamisen 
kannalta. Eri vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat käyttävät varojen 
arvonmääritykseen erilaisia menetelmiä ja 
järjestelmiä riippuen niiden pääasiallisista 
omaisuuslajeista ja 
sijoituskohdemarkkinoista. On aiheellista 
tunnustaa nämä erot, mutta edellyttää 
kuitenkin, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja suorittaa
arvonmääritysmenettelyjä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston varojen asianmukaisen 
arvonmäärityksen varmistamiseksi, jotta 
saadaan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeiden tai osuuksien oikea nettoarvo.
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Or. en

Perustelu

Velvoite nimittää ulkopuolinen arvonmäärittäjä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeille tai 
osuuksille tai vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hallussa oleville varoille on tarpeeton, kun 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeet tai osuudet tai sen varat ovat julkisen 
kaupankäynnin kohteina, jolloin markkinat määrittävät niiden arvon.

Tarkistus 234
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Koska huomattavaa vivutusta 
sijoitusstrategioissaan hyödyntävät
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
saattavat tietyissä olosuhteissa 
myötävaikuttaa järjestelmäriskien tai 
markkinahäiriöiden syntymiseen, olisi 
asetettava erityisvaatimuksia sellaisille
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille, jotka käyttävät erityisen 
merkittäviä riskejä mahdollistavia 
tekniikoita. Yhteisössä ei ole 
johdonmukaisesti kerätty tarvittavaa tieto, 
jotta kyseiset riskit voitaisiin huomata, 
niiden kehittymistä voitaisiin seurata ja 
niihin voitaisiin reagoida; tätä tietoa ei 
myöskään ole jaettu jäsenvaltioiden 
kesken, jotta yhteisön
rahoitusmarkkinoiden vakautta 
mahdollisesti uhkaavat riskit huomattaisiin 
ajoissa. Tilanteen korjaamiseksi olisi 
asetettava erityisvaatimuksia sellaisille
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille, jotka jatkuvasti käyttävät 
voimakasta vivutusta 
sijoitusstrategioissaan. Tällaiset
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat
olisi velvoitettava antamaan tietoja 
käyttämistään vivutuksen lähteistä. Nämä 
tiedot olisi koottava yhteen ja jaettava 
muiden jäsenvaltioiden viranomaisten 

(15) Koska vivutusta sijoitusstrategioissaan 
hyödyntävät vaihtoehtoiset 
sijoitusrahastot hoitajat saattavat tietyissä 
olosuhteissa myötävaikuttaa 
järjestelmäriskien tai markkinahäiriöiden 
syntymiseen, olisi asetettava 
erityisvaatimuksia sellaisille
vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille, jotka 
käyttävät erityisen merkittäviä riskejä 
mahdollistavia tekniikoita. Unionissa ei ole 
johdonmukaisesti kerätty tarvittavaa tietoa, 
jotta kyseiset riskit voitaisiin huomata, 
niiden kehittymistä voitaisiin seurata ja 
niihin voitaisiin reagoida; tätä tietoa ei 
myöskään ole jaettu jäsenvaltioiden 
kesken, jotta unionin rahoitusmarkkinoiden 
vakautta mahdollisesti uhkaavat riskit 
huomattaisiin ajoissa. Tilanteen 
korjaamiseksi olisi asetettava 
erityisvaatimuksia sellaisille
vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille, jotka 
jatkuvasti käyttävät voimakasta vivutusta 
sijoitusstrategioissaan. Tällaiset
vaihtoehtoiset sijoitusrahastot olisi 
velvoitettava antamaan tietoja 
käyttämistään vivutuksen lähteistä. Nämä 
tiedot olisi koottava yhteen ja jaettava
unionin muiden viranomaisten kanssa, jotta 
voitaisiin helpommin laatia yhteisiä 
analyysejä kyseisten vaihtoehtoisten 
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kanssa, jotta voitaisiin helpommin laatia 
yhteisiä analyysejä kyseisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien
käyttämän vivutuksen vaikutuksista
yhteisön rahoitusjärjestelmään, sekä sopia 
yhteisistä toimenpiteistä.

sijoitusrahastojen käyttämän vivutuksen 
vaikutuksista unionin
rahoitusjärjestelmään, sekä sopia yhteisistä 
toimenpiteistä. Euroopan 
järjestelmäriskikomitea ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen 
vastaavat vaihtoehtoisen 
sijoitusrahastojen luomien 
järjestelmäriskien valvonnasta.

Or. en

Perustelu

Koska liiallinen vivutus lisää järjestelmäriskiä, Euroopan valvontaviranomaisen olisi 
rahoitusvakauden takaamiseksi voitava rajoittaa vivutuksen käyttöä vaihtoehtoisissa 
sijoitusrahastoissa.

Tarkistus 235
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Koska huomattavaa vivutusta 
sijoitusstrategioissaan hyödyntävät 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
saattavat tietyissä olosuhteissa 
myötävaikuttaa järjestelmäriskien tai 
markkinahäiriöiden syntymiseen, olisi 
asetettava erityisvaatimuksia sellaisille 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille, 
jotka käyttävät erityisen merkittäviä 
riskejä mahdollistavia tekniikoita.
Yhteisössä ei ole johdonmukaisesti kerätty 
tarvittavaa tieto, jotta kyseiset riskit 
voitaisiin huomata, niiden kehittymistä 
voitaisiin seurata ja niihin voitaisiin 
reagoida; tätä tietoa ei myöskään ole jaettu 
jäsenvaltioiden kesken, jotta yhteisön
rahoitusmarkkinoiden vakautta 
mahdollisesti uhkaavat riskit huomattaisiin 
ajoissa. Tilanteen korjaamiseksi olisi 
asetettava erityisvaatimuksia sellaisille 

(15) Koska huomattavaa vivutusta 
sijoitusstrategioissaan hyödyntävät 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
saattavat tietyissä olosuhteissa 
myötävaikuttaa järjestelmäriskien tai 
markkinahäiriöiden syntymiseen, olisi 
asetettava erityisiä raportointia koskevia 
vaatimuksia sellaisille vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajille, jotka käyttävät
vivutusta. Unionissa ei ole 
johdonmukaisesti kerätty tarvittavaa tietoa, 
jotta kyseiset riskit voitaisiin huomata, 
niiden kehittymistä voitaisiin seurata ja 
niihin voitaisiin reagoida; tätä tietoa ei 
myöskään ole jaettu jäsenvaltioiden 
kesken, jotta unionin rahoitusmarkkinoiden 
vakautta mahdollisesti uhkaavat riskit 
huomattaisiin ajoissa. Tilanteen 
korjaamiseksi olisi asetettava erityisiä 
raportointia koskevia vaatimuksia
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vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille, 
jotka jatkuvasti käyttävät voimakasta 
vivutusta sijoitusstrategioissaan. Tällaiset 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
olisi velvoitettava antamaan tietoja 
käyttämistään vivutuksen lähteistä. Nämä 
tiedot olisi koottava yhteen ja jaettava 
muiden jäsenvaltioiden viranomaisten 
kanssa, jotta voitaisiin helpommin laatia 
yhteisiä analyysejä kyseisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
käyttämän vivutuksen vaikutuksista
yhteisön rahoitusjärjestelmään, sekä sopia 
yhteisistä toimenpiteistä.

sellaisille vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille, jotka käyttävät voimakasta 
vivutusta sijoitusstrategioissaan. Tällaiset 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
olisi velvoitettava antamaan tietoja 
käyttämistään vivutuksen lähteistä. Nämä 
tiedot olisi koottava keskitettyyn 
rekisteriin, joka toimii asetuksella 
2009/.../EY perustetun Euroopan 
järjestelmäriskikomitean alaisuudessa, ja
ne olisi jaettava unionin muiden 
jäsenvaltioiden viranomaisten, asetuksella 
2009/.../EY perustetun Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen ja 
tarvittaessa kolmansien maiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa, jotta 
voitaisiin helpommin laatia yhteisiä 
analyysejä kyseisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien käyttämän 
vivutuksen vaikutuksista unionin
rahoitusjärjestelmään sekä sopia yhteisistä 
toimenpiteistä. Direktiiveissä 2006/48/EY 
ja 2006/49/EY olisi myös perustettava 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen alainen 
keskitetty rekisteri pankeille, jotka 
tarjoavat vaihtoehtoisille 
sijoitusrahastoille rahaston vastapuolen 
palveluja.

Or. en

Perustelu

Mahdollisen järjestelmäriskin käsittelemiseksi kansallisella tasolla kerätyt tiedot olisi 
kerättävä Euroopan järjestelmäriskikomitean alaiseen keskitettyyn rekisteriin. Samalla 
vakavaraisuusdirektiiveissä olisi luotava rekisteri rahaston vastapuolen palveluille.
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Tarkistus 236
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Koska huomattavaa vivutusta
sijoitusstrategioissaan hyödyntävät 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat
saattavat tietyissä olosuhteissa 
myötävaikuttaa järjestelmäriskien tai 
markkinahäiriöiden syntymiseen, olisi 
asetettava erityisvaatimuksia sellaisille 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille, 
jotka käyttävät erityisen merkittäviä 
riskejä mahdollistavia tekniikoita.
Yhteisössä ei ole johdonmukaisesti kerätty 
tarvittavaa tieto, jotta kyseiset riskit 
voitaisiin huomata, niiden kehittymistä 
voitaisiin seurata ja niihin voitaisiin 
reagoida; tätä tietoa ei myöskään ole jaettu 
jäsenvaltioiden kesken, jotta yhteisön
rahoitusmarkkinoiden vakautta 
mahdollisesti uhkaavat riskit huomattaisiin 
ajoissa. Tilanteen korjaamiseksi olisi 
asetettava erityisvaatimuksia sellaisille 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille, 
jotka jatkuvasti käyttävät voimakasta
vivutusta sijoitusstrategioissaan. Tällaiset 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
olisi velvoitettava antamaan tietoja
käyttämistään vivutuksen lähteistä. Nämä 
tiedot olisi koottava yhteen ja jaettava 
muiden jäsenvaltioiden viranomaisten 
kanssa, jotta voitaisiin helpommin laatia 
yhteisiä analyysejä kyseisten
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien
käyttämän vivutuksen vaikutuksista
yhteisön rahoitusjärjestelmään, sekä sopia 
yhteisistä toimenpiteistä.

(15) Koska vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat voivat käyttää
vivutusta vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
tasolla ja koska hoitajat saattavat tietyissä 
olosuhteissa myötävaikuttaa 
järjestelmäriskien tai markkinahäiriöiden 
syntymiseen, olisi asetettava 
erityisvaatimuksia sellaisille 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille, 
jotka käyttävät systeemisesti merkittävää 
vivutusta. Unionissa ei ole 
johdonmukaisesti kerätty tarvittavaa tietoa, 
jotta kyseiset riskit voitaisiin huomata, 
niiden kehittymistä voitaisiin seurata ja 
niihin voitaisiin reagoida; tätä tietoa ei 
myöskään ole jaettu jäsenvaltioiden 
kesken, jotta unionin rahoitusmarkkinoiden 
vakautta mahdollisesti uhkaavat riskit 
huomattaisiin ajoissa. Tilanteen 
korjaamiseksi olisi asetettava 
erityisvaatimuksia sellaisille 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille, 
jotka käyttävät vaihtoehtoisessa 
sijoitusrahastossa vivutusta systeemisesti 
merkittävällä tavalla. Tällaiset 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
olisi velvoitettava antamaan tietoja 
vivutuksen käytöstä ja lähteistä. Nämä 
tiedot olisi koottava yhteen ja jaettava
unionin muiden viranomaisten kanssa, 
jotta voitaisiin helpommin laatia yhteisiä 
analyysejä vaihtoehtoisten
sijoitusrahastojen hoitajien hoitamissa 
vaihtoehtoisissa sijoitusrahastoissa 
käytetyn vivutuksen vaikutuksista unionin
rahoitusjärjestelmään sekä sopia yhteisistä 
toimenpiteistä. Toimivaltaisten 
viranomaisten olisi annettava tällaiset 
tiedot asetuksen (EY) N:o .../2009 
(Euroopan järjestelmäriskikomiteasta 
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annettu asetus) nojalla perustetulle 
Euroopan järjestelmäriskikomitealle ja 
asetuksen (EY) N:o .../2009 (Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisesta 
annettu asetus) nojalla perustetulle 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jotta 
nämä tahot voivat käyttää tietoja 
tehtäviensä hoitamisessa.

Or. en

Tarkistus 237
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Koska huomattavaa vivutusta
sijoitusstrategioissaan hyödyntävät 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat
saattavat tietyissä olosuhteissa 
myötävaikuttaa järjestelmäriskien tai 
markkinahäiriöiden syntymiseen, olisi 
asetettava erityisvaatimuksia sellaisille 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille, 
jotka käyttävät erityisen merkittäviä 
riskejä mahdollistavia tekniikoita.
Yhteisössä ei ole johdonmukaisesti kerätty 
tarvittavaa tieto, jotta kyseiset riskit 
voitaisiin huomata, niiden kehittymistä 
voitaisiin seurata ja niihin voitaisiin 
reagoida; tätä tietoa ei myöskään ole jaettu 
jäsenvaltioiden kesken, jotta yhteisön
rahoitusmarkkinoiden vakautta 
mahdollisesti uhkaavat riskit huomattaisiin 
ajoissa. Tilanteen korjaamiseksi olisi 
asetettava erityisvaatimuksia sellaisille 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille, 
jotka jatkuvasti käyttävät voimakasta
vivutusta sijoitusstrategioissaan. Tällaiset 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
olisi velvoitettava antamaan tietoja
käyttämistään vivutuksen lähteistä. Nämä

(15) Koska vaihtoehtoisten rahastojen 
hoitajat voivat käyttää vivutusta
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tasolla ja 
koska hoitajat saattavat tietyissä 
olosuhteissa myötävaikuttaa 
järjestelmäriskien tai markkinahäiriöiden 
syntymiseen, olisi asetettava 
erityisvaatimuksia sellaisille 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille, 
jotka käyttävät systeemisesti merkittävää 
vivutusta. Unionissa ei ole 
johdonmukaisesti kerätty tarvittavaa tietoa, 
jotta kyseiset riskit voitaisiin huomata, 
niiden kehittymistä voitaisiin seurata ja 
niihin voitaisiin reagoida; tätä tietoa ei 
myöskään ole jaettu jäsenvaltioiden 
kesken, jotta unionin rahoitusmarkkinoiden 
vakautta mahdollisesti uhkaavat riskit 
huomattaisiin ajoissa. Tilanteen 
korjaamiseksi olisi asetettava 
erityisvaatimuksia sellaisille 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille, 
jotka käyttävät vaihtoehtoisessa 
sijoitusrahastossa vivutusta systeemisesti 
merkittävällä tavalla. Tällaiset 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
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tiedot olisi koottava yhteen ja jaettava 
muiden jäsenvaltioiden viranomaisten 
kanssa, jotta voitaisiin helpommin laatia 
yhteisiä analyysejä kyseisten
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien
käyttämän vivutuksen vaikutuksista
yhteisön rahoitusjärjestelmään, sekä sopia 
yhteisistä toimenpiteistä.

olisi velvoitettava antamaan tietoja 
vivutuksen käytöstä ja lähteistä
hoitamissaan vaihtoehtoisissa 
sijoitusrahastoissa. Toimivaltaisten 
viranomaisten keräämät tiedot olisi 
koottava yhteen ja jaettava unionin muiden 
viranomaisten kanssa, jotta voitaisiin 
helpommin laatia yhteisiä analyysejä 
vaihtoehtoisten sijoitusrahaston hoitajien
hoitamissa vaihtoehtoisissa 
sijoitusrahastoissa käytetyn vivutuksen 
vaikutuksista unionin rahoitusjärjestelmään 
sekä sopia yhteisistä toimenpiteistä.

Or. en

Perustelu

Vivutuksen rajat olisi määritettävä systeemisesti merkittävälle tasolle.

Tarkistus 238
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Koska huomattavaa vivutusta
sijoitusstrategioissaan hyödyntävät 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat
saattavat tietyissä olosuhteissa 
myötävaikuttaa järjestelmäriskien tai 
markkinahäiriöiden syntymiseen, olisi 
asetettava erityisvaatimuksia sellaisille 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille, 
jotka käyttävät erityisen merkittäviä 
riskejä mahdollistavia tekniikoita.
Yhteisössä ei ole johdonmukaisesti kerätty 
tarvittavaa tieto, jotta kyseiset riskit 
voitaisiin huomata, niiden kehittymistä 
voitaisiin seurata ja niihin voitaisiin 
reagoida; tätä tietoa ei myöskään ole jaettu 
jäsenvaltioiden kesken, jotta yhteisön
rahoitusmarkkinoiden vakautta 
mahdollisesti uhkaavat riskit huomattaisiin 

(15) Koska vaihtoehtoisten rahastojen 
hoitajat voivat käyttää vivutusta
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tasolla ja 
koska hoitajat saattavat tietyissä 
olosuhteissa myötävaikuttaa 
järjestelmäriskien tai markkinahäiriöiden 
syntymiseen, olisi asetettava 
erityisvaatimuksia sellaisille 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille, 
jotka käyttävät systeemisesti merkittävää 
vivutusta. Unionissa ei ole 
johdonmukaisesti kerätty tarvittavaa tietoa, 
jotta kyseiset riskit voitaisiin huomata, 
niiden kehittymistä voitaisiin seurata ja 
niihin voitaisiin reagoida; tätä tietoa ei 
myöskään ole jaettu jäsenvaltioiden 
kesken, jotta unionin rahoitusmarkkinoiden 
vakautta mahdollisesti uhkaavat riskit 
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ajoissa. Tilanteen korjaamiseksi olisi 
asetettava erityisvaatimuksia sellaisille 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille, 
jotka jatkuvasti käyttävät voimakasta
vivutusta sijoitusstrategioissaan. Tällaiset 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
olisi velvoitettava antamaan tietoja
käyttämistään vivutuksen lähteistä. Nämä
tiedot olisi koottava yhteen ja jaettava 
muiden jäsenvaltioiden viranomaisten 
kanssa, jotta voitaisiin helpommin laatia 
yhteisiä analyysejä kyseisten
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien
käyttämän vivutuksen vaikutuksista
yhteisön rahoitusjärjestelmään, sekä sopia 
yhteisistä toimenpiteistä.

huomattaisiin ajoissa. Tilanteen 
korjaamiseksi olisi asetettava 
erityisvaatimuksia sellaisille 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille, 
jotka käyttävät vaihtoehtoisessa 
sijoitusrahastossa vivutusta systeemisesti 
merkittävällä tavalla. Tällaiset 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
olisi velvoitettava antamaan tietoja 
vivutuksen käytöstä ja lähteistä
hoitamissaan vaihtoehtoisissa 
sijoitusrahastoissa. Toimivaltaisten 
viranomaisten keräämät tiedot olisi 
koottava yhteen ja jaettava unionin muiden 
viranomaisten kanssa, jotta voitaisiin 
helpommin laatia yhteisiä analyysejä 
vaihtoehtoisten sijoitusrahaston hoitajien
hoitamissa vaihtoehtoisissa 
sijoitusrahastoissa käytetyn vivutuksen 
vaikutuksista unionin rahoitusjärjestelmään 
sekä sopia yhteisistä toimenpiteistä.

Or. en

Tarkistus 239
Gay Mitchell

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Koska huomattavaa vivutusta
sijoitusstrategioissaan hyödyntävät 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat
saattavat tietyissä olosuhteissa 
myötävaikuttaa järjestelmäriskien tai 
markkinahäiriöiden syntymiseen, olisi 
asetettava erityisvaatimuksia sellaisille 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille, 
jotka käyttävät erityisen merkittäviä 
riskejä mahdollistavia tekniikoita.
Yhteisössä ei ole johdonmukaisesti kerätty 
tarvittavaa tieto, jotta kyseiset riskit 
voitaisiin huomata, niiden kehittymistä 
voitaisiin seurata ja niihin voitaisiin 

(15) Koska vaihtoehtoisten rahastojen 
hoitajat voivat käyttää vivutusta
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tasolla ja 
koska hoitajat saattavat tietyissä 
olosuhteissa myötävaikuttaa 
järjestelmäriskien tai markkinahäiriöiden 
syntymiseen, olisi asetettava 
erityisvaatimuksia sellaisille 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille, 
jotka käyttävät systeemisesti merkittävää 
vivutusta. Unionissa ei ole 
johdonmukaisesti kerätty tarvittavaa tietoa, 
jotta kyseiset riskit voitaisiin huomata, 
niiden kehittymistä voitaisiin seurata ja 
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reagoida; tätä tietoa ei myöskään ole jaettu 
jäsenvaltioiden kesken, jotta yhteisön
rahoitusmarkkinoiden vakautta 
mahdollisesti uhkaavat riskit huomattaisiin 
ajoissa. Tilanteen korjaamiseksi olisi 
asetettava erityisvaatimuksia sellaisille 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille, 
jotka jatkuvasti käyttävät voimakasta
vivutusta sijoitusstrategioissaan. Tällaiset 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
olisi velvoitettava antamaan tietoja
käyttämistään vivutuksen lähteistä. Nämä
tiedot olisi koottava yhteen ja jaettava 
muiden jäsenvaltioiden viranomaisten 
kanssa, jotta voitaisiin helpommin laatia 
yhteisiä analyysejä kyseisten
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien
käyttämän vivutuksen vaikutuksista
yhteisön rahoitusjärjestelmään, sekä sopia 
yhteisistä toimenpiteistä.

niihin voitaisiin reagoida; tätä tietoa ei 
myöskään ole jaettu jäsenvaltioiden 
kesken, jotta unionin rahoitusmarkkinoiden 
vakautta mahdollisesti uhkaavat riskit 
huomattaisiin ajoissa. Tilanteen 
korjaamiseksi olisi asetettava 
erityisvaatimuksia sellaisille 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille, 
jotka käyttävät vaihtoehtoisessa 
sijoitusrahastossa vivutusta systeemisesti 
merkittävällä tavalla. Tällaiset 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
olisi velvoitettava antamaan tietoja 
vivutuksen käytöstä ja lähteistä
hoitamissaan vaihtoehtoisissa 
sijoitusrahastoissa. Toimivaltaisten 
viranomaisten keräämät tiedot olisi 
koottava yhteen ja jaettava unionin muiden 
viranomaisten kanssa, jotta voitaisiin 
helpommin laatia yhteisiä analyysejä 
vaihtoehtoisten sijoitusrahaston hoitajien
hoitamissa vaihtoehtoisissa
sijoitusrahastoissa käytetyn vivutuksen 
vaikutuksista unionin rahoitusjärjestelmään 
sekä sopia yhteisistä toimenpiteistä.

Or. en

Perustelu

Mielestäni direktiivissä ei tulisi edellyttää, että vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
määrittävät tietyt vivutuksen tasot, kuten Gauzèsin mietinnössä ehdotetaan (tarkistus 11). 
Tarkistus seuraa yleisesti puheenjohtajavaltio Ruotsin kompromissiehdotusta.

Tarkistus 240
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Kun otetaan huomioon 
rahoitusvakauden ja järjestelmäriskien 
hallinnan yleinen tavoite, olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
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rahoituslaitoksiin, kuten luottolaitoksiin 
ja rahastojen vastapuoliin, jotka ovat 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
tärkeimpiä kumppaneita ja jotka toimivat 
aktiivisesti riskin 
muodostumisprosessissa. Näiden laitosten 
on täytettävä vaatimukset tietojen 
ilmoittamisesta toimivaltaisille 
viranomaisille, mutta niihin olisi niiden 
aiheuttama riski huomioon ottaen myös 
kohdistettava erityisiä 
pääomavaatimuksia, jotka ovat 
riippuvaisia niiden yhteyksistä 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin. 
Lisäksi eturistiriitaa, joka syntyy tällaisten 
laitosten hoitaessa itse vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja samalla, kun ne 
tarjoavat palveluita asiakkailleen, olisi 
käsiteltävä asianmukaisilla säädöksillä 
mahdollisimman pian.

Or. en

Tarkistus 241
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Olisi valvottava tarkasti sellaisille 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajille 
annettavaa rahoitusta, jotka käyttävät 
sijoitusstrategioissaan järjestelmällisesti 
voimakasta vivutusta. Siksi olisi 
toteutettava erityistä koordinointia 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen ja 
Euroopan pankkiviranomaisen välillä, 
jotta voidaan seurata tällaiseen 
toimintaan osallistuvien rahoituslaitosten 
antamaa rahoitusta tällaisille 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille.
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Or. en

Tarkistus 242
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Olisi valvottava tarkasti sellaisille 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajille 
annettavaa rahoitusta, jotka käyttävät 
sijoitusstrategioissaan järjestelmällisesti 
voimakasta vivutusta. Siksi olisi 
toteutettava erityistä koordinointia 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen ja 
Euroopan pankkiviranomaisen välillä, 
jotta voidaan seurata tällaiseen 
toimintaan osallistuvien rahoituslaitosten 
antamaa rahoitusta tällaisille 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille.

Or. en

Tarkistus 243
Enikő Győri

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Tiettyjen merkittävää vivutusta 
sijoitusstrategioissaan käyttävien 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
aiheuttamat likviditeettiongelmat sekä 
niiden seurannaisvaikutukset ovat 
johtaneet rahoitukseen liittyvän 
järjestelmäriskin muodostumiseen. Huoli 
on erityisen merkittävä avoimissa 
sijoitusrahastoissa, joissa mahdollinen 
sijoittajien joukkopako voi helposti 
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heijastua kielteisesti tietyn alan muihin 
markkinatoimijoihin.

Or. en

Perustelu

Likviditeettiriski muodostaa suuren osan järjestelmäriskiä avoimissa rahastoissa, koska on 
olemassa suuri joukkokäyttäytymisen vaara, jolloin markkinahinnat kehittyvät yhteen 
suuntaan. Siksi komissiota kehotetaan painokkaasti esittämään täytäntöönpanotoimia, joilla 
käsitellään myös vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen toiminnan esiin tuomia likviditeettiin 
liittyviä ongelmia.

Tarkistus 244
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen
hoitajien sellainen toiminta, joka perustuu 
vivutuksen huomattavaan käyttöön, voisi 
haitata rahoitusmarkkinoiden vakautta ja 
tehokasta toimintaa. On tarpeellista antaa
komissiolle lupa asettaa rajoja 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien
käyttämälle vivutukselle erityisesti silloin, 
kun kyseiset hoitajat käyttävät 
huomattavaa vivutusta järjestelmällisesti.
Vivutuksen enimmäismäärälle asetettavissa 
rajoissa olisi otettava huomioon vivutuksen 
lähteet ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston
hoitajan noudattamat strategiat. Niissä
olisi myös otettava huomioon se, että 
useimmat huomattavaa vivutusta 
käyttävistä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajista hoitavat 
vivutusta erittäin dynaamisella tavalla.
Tämän vuoksi vivutukselle asetettavat 
rajoitukset voisivat muodostua esimerkiksi 
raja-arvosta, jota ei saisi ylittää missään 
vaiheessa, tai rajoituksesta, joka koskisi 
tiettynä ajanjaksona (esim. kuukauden tai 
vuosineljänneksen aikana) keskimäärin 

(16) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
sellainen toiminta, joka perustuu 
vivutuksen käyttöön, voisi haitata 
rahoitusmarkkinoiden vakautta ja tehokasta 
toimintaa. On tarpeellista antaa Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle lupa 
asettaa rajoja vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen käyttämälle vivutukselle.
Vivutuksen enimmäismäärälle asetettavissa 
rajoissa olisi otettava huomioon vivutuksen 
lähteet ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
noudattamat strategiat. Niissä olisi myös 
otettava huomioon se, että useimmat 
vivutusta käyttävistä vaihtoehtoisista 
sijoitusrahastoista hoitavat vivutusta 
erittäin dynaamisella tavalla. Tämän vuoksi 
vivutukselle asetettavat rajoitukset voisivat 
muodostua esimerkiksi raja-arvosta, jota ei 
saisi ylittää missään vaiheessa, tai 
rajoituksesta, joka koskisi tiettynä 
ajanjaksona (esim. kuukauden tai
vuosineljänneksen aikana) keskimäärin 
käytettyä vivutusta. Komission olisi 
varmistettava, että vivutusta käyttäville 
sijoitusrahastoille tässä direktiivissä 
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käytettyä vivutusta. asetettuja vaatimuksia sovelletaan 
kaikkiin rahastoihin ja myös 
yhteissijoitusyritysten rahastoihin, jotka 
käyttävät vivutusta investoidessaan 
unionin rahoitusmarkkinoille.

Or. en

Perustelu

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen tulisi voida asettaa rajoja vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien käyttämälle vivutukselle.

Tarkistus 245
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien sellainen toiminta, joka perustuu 
vivutuksen huomattavaan käyttöön, voisi 
haitata rahoitusmarkkinoiden vakautta ja 
tehokasta toimintaa. On tarpeellista antaa 
komissiolle lupa asettaa rajoja 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
käyttämälle vivutukselle erityisesti silloin, 
kun kyseiset hoitajat käyttävät 
huomattavaa vivutusta järjestelmällisesti.
Vivutuksen enimmäismäärälle 
asetettavissa rajoissa olisi otettava 
huomioon vivutuksen lähteet ja 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
noudattamat strategiat. Niissä olisi myös 
otettava huomioon se, että useimmat 
huomattavaa vivutusta käyttävistä 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajista hoitavat vivutusta erittäin 
dynaamisella tavalla. Tämän vuoksi 
vivutukselle asetettavat rajoitukset voisivat 
muodostua esimerkiksi raja-arvosta, jota 
ei saisi ylittää missään vaiheessa, tai 
rajoituksesta, joka koskisi tiettynä 
ajanjaksona (esim. kuukauden tai 

(16) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien sellainen toiminta, joka perustuu 
vivutuksen huomattavaan käyttöön, voisi 
haitata rahoitusmarkkinoiden vakautta ja 
tehokasta toimintaa. Vivutus on käsite, 
jonka määrittely on vaikeaa. 
Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien kotijäsenvaltion viranomaisten 
olisi kuitenkin voitava asettaa rajoja 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
käyttämälle vivutukselle äärimmäisten 
markkinahäiriöiden yhteydessä.
Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava 
tällaisista toimista Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle sekä 
komissiolle. 
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vuosineljänneksen aikana) keskimäärin 
käytettyä vivutusta.

Or. en

Tarkistus 246
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien sellainen toiminta, joka 
perustuu vivutuksen huomattavaan 
käyttöön, voisi haitata 
rahoitusmarkkinoiden vakautta ja 
tehokasta toimintaa. On tarpeellista antaa
komissiolle lupa asettaa rajoja 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien käyttämälle vivutukselle
erityisesti silloin, kun kyseiset hoitajat 
käyttävät huomattavaa vivutusta 
järjestelmällisesti. Vivutuksen 
enimmäismäärälle asetettavissa rajoissa 
olisi otettava huomioon vivutuksen lähteet 
ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan noudattamat strategiat. Niissä 
olisi myös otettava huomioon se, että 
useimmat huomattavaa vivutusta 
käyttävistä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajista hoitavat 
vivutusta erittäin dynaamisella tavalla.
Tämän vuoksi vivutukselle asetettavat 
rajoitukset voisivat muodostua esimerkiksi 
raja-arvosta, jota ei saisi ylittää missään 
vaiheessa, tai rajoituksesta, joka koskisi 
tiettynä ajanjaksona (esim. kuukauden tai 
vuosineljänneksen aikana) keskimäärin 
käytettyä vivutusta.

(16) On tarpeellista antaa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille lupa asettaa
rajoja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan vaihtoehtoisessa 
sijoitusrahastossa käyttämälle 
vivutukselle, kun rahoitusjärjestelmän 
vakaus ja eheys voivat olla uhattuina.
Rajoissa olisi otettava huomioon
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
käyttämät vivutuksen lähteet ja strategiat
sekä markkinatilanne, jossa 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto toimii.
Niissä olisi myös otettava huomioon se, 
että useimmat huomattavaa vivutusta
hoitamissaan vaihtoehtoisissa 
sijoitusrahastoissa käyttävistä 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista 
hoitavat vivutusta erittäin dynaamisella 
tavalla, ja huomioon on otettava myös 
mahdolliset suhdannetta vahvistavat 
vaikutukset.

Or. en
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Perustelu

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 
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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 247
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien sellainen toiminta, joka 
perustuu vivutuksen huomattavaan 
käyttöön, voisi haitata 
rahoitusmarkkinoiden vakautta ja 
tehokasta toimintaa. On tarpeellista antaa
komissiolle lupa asettaa rajoja 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien käyttämälle vivutukselle
erityisesti silloin, kun kyseiset hoitajat 
käyttävät huomattavaa vivutusta 
järjestelmällisesti. Vivutuksen 
enimmäismäärälle asetettavissa rajoissa 
olisi otettava huomioon vivutuksen lähteet 
ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan noudattamat strategiat. Niissä 
olisi myös otettava huomioon se, että 
useimmat huomattavaa vivutusta 
käyttävistä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajista hoitavat 

(16) On tarpeellista antaa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille lupa asettaa
rajoja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan vaihtoehtoisessa 
sijoitusrahastossa käyttämälle 
vivutukselle, kun rahoitusjärjestelmän 
vakaus ja eheys voivat olla uhattuina.
Rajoissa olisi otettava huomioon
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
käyttämät vivutuksen lähteet ja strategiat
sekä markkinatilanne, jossa 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto toimii.
Niissä olisi myös otettava huomioon se, 
että useimmat huomattavaa vivutusta
hoitamissaan vaihtoehtoisissa 
sijoitusrahastoissa käyttävistä 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista 
hoitavat vivutusta erittäin dynaamisella 
tavalla, ja huomioon on otettava myös 
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vivutusta erittäin dynaamisella tavalla.
Tämän vuoksi vivutukselle asetettavat 
rajoitukset voisivat muodostua esimerkiksi 
raja-arvosta, jota ei saisi ylittää missään 
vaiheessa, tai rajoituksesta, joka koskisi 
tiettynä ajanjaksona (esim. kuukauden tai 
vuosineljänneksen aikana) keskimäärin 
käytettyä vivutusta. 

mahdolliset suhdannetta vahvistavat 
vaikutukset.

Or. en

Tarkistus 248
Gay Mitchell

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien sellainen toiminta, joka 
perustuu vivutuksen huomattavaan 
käyttöön, voisi haitata 
rahoitusmarkkinoiden vakautta ja 
tehokasta toimintaa. On tarpeellista antaa
komissiolle lupa asettaa rajoja 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien käyttämälle vivutukselle
erityisesti silloin, kun kyseiset hoitajat 
käyttävät huomattavaa vivutusta 
järjestelmällisesti. Vivutuksen 
enimmäismäärälle asetettavissa rajoissa 
olisi otettava huomioon vivutuksen lähteet 
ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan noudattamat strategiat. Niissä 
olisi myös otettava huomioon se, että 
useimmat huomattavaa vivutusta 
käyttävistä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajista hoitavat 
vivutusta erittäin dynaamisella tavalla.
Tämän vuoksi vivutukselle asetettavat 
rajoitukset voisivat muodostua 
esimerkiksi raja-arvosta, jota ei saisi 
ylittää missään vaiheessa, tai 
rajoituksesta, joka koskisi tiettynä 
ajanjaksona (esim. kuukauden tai 

(16) On tarpeellista antaa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille lupa asettaa
rajoja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan vaihtoehtoisessa 
sijoitusrahastossa käyttämälle 
vivutukselle, kun rahoitusjärjestelmän 
vakaus ja eheys voivat olla uhattuina.
Rajoissa olisi otettava huomioon
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
käyttämät vivutuksen lähteet ja strategiat
sekä markkinatilanne, jossa 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto toimii.
Niissä olisi myös otettava huomioon se, 
että useimmat huomattavaa vivutusta
hoitamissaan vaihtoehtoisissa 
sijoitusrahastoissa käyttävistä 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista 
hoitavat vivutusta erittäin dynaamisella 
tavalla, ja huomioon on otettava myös 
mahdolliset suhdannetta vahvistavat 
vaikutukset.
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vuosineljänneksen aikana) keskimäärin 
käytettyä vivutusta.

Or. en

Perustelu

Komissiolta ei voida odottaa kapasiteettia näiden rajojen määrittämiseen, ja tällainen valta 
vaikuttaisi kielteisesti markkinoiden luottamukseen ja voisi edistää epävakautta voimakkaiden 
vaihteluiden aikoina. Tarkistus seuraa yleisesti puheenjohtajavaltio Ruotsin 
kompromissiehdotusta.

Tarkistus 249
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Lyhyeksi myynti on yleinen 
markkinatoimi, jota vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat ja muut 
markkinatoimijat käyttävät laajalti. 
Vaikka siitä joskus voikin olla hyötyä 
markkinoiden likviidiyden 
ylläpitämisessä, se myös lisää 
markkinoiden volatiliteettia ja osaltaan 
lisää niiden epävakautta suhdannetta 
vahvistavien vaikutustensa vuoksi. 
Lyhyeksi myynnin aiheuttama kurssien 
laskua nopeuttava vaikutus 
rahoitusmarkkinoiden kriisien yhteydessä 
on havaittu jo kauan sitten. Lisäksi 
lyhyeksi myynti voi kannustaa väärien 
huhujen levittämiseen tarkoituksena 
voiton tekeminen laskevilla markkinoilla. 
Koska markkinoiden asianmukainen 
toiminta ja eheys ovat olennaisia tekijöitä 
talouden rahoittamisen kannalta 
keskeisessä asemassa olevien 
pitkäaikaissijoittajien luottamuksen 
palauttamisessa ja koska 
rahoitusmarkkinoiden eheys edellyttää 
Euroopan unionissa yhteisiä toimia, jotta
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voitaisiin välttää suotuisimman sääntelyn 
etsintä, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston 28 päivänä tammikuuta 2003 
sisäpiirikaupoista ja markkinoiden 
manipuloinnista (markkinoiden 
väärinkäyttö) antamaa direktiiviä 
2003/6/EY olisi muutettava niin, että 
saadaan lyhyeksi myyntiä koskeva 
sääntelykehys, ja katteeton lyhyeksi 
myynti olisi kiellettävä kokonaan. 
Komission olisi otettava sääntöjä 
laatiessaan ja niitä myöhemmin 
muuttaessaan huomioon Yhdysvalloissa 
sovellettavat säännöt, jotta saataisiin 
aikaan yhteiset normit molemmin puolin 
Atlanttia, mikä helpottaisi maailman 
rahoitusmarkkinoiden sujuvaa toimintaa.

Or. en

Perustelu

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. 

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 250
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) On tärkeää taata, että kaikkiin 
lyhyeksi myyntiä harjoittaviin 
markkinatoimijoihin sovelletaan 
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samanlaisia vaatimuksia. Siksi komission 
olisi ehdotettava horisontaalista 
toimenpidettä, jolla taataan yhtäläiset 
toimintaedellytykset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajille ja muille 
lyhyeksi myyntiä harjoittaville tahoille.

Or. en

Perustelu

Joissakin yritysten harjoittamissa hyväksytyissä hedging-toimissa voidaan joskus käyttää 
lyhyeksi myyntiä ilman varsinaista omistusta. Kaikki toimet on toteutettava horisontaalisesti, 
jotta voidaan taata yhtäläiset toimintaedellytykset ja välttää suotuisimman sääntelyn etsintä.

Tarkistus 251
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) On tärkeää ottaa käyttöön unionin 
tasolla horisontaalinen toimi, jolla 
unionissa kielletään katteeton lyhyeksi 
myynti ja jonka avulla käsitellään yleisesti 
lyhyeksi myyntiä rahoitusmarkkinoilla.

Or. en

Perustelu

Ilman omistusta tapahtuvaa lyhyeksi myyntiä ei pitäisi sallia koskaan ja lyhyeksi myyntiä on 
käsiteltävä horisontaalisesti, jotta voidaan suojella yhtäläisiä toimintaedellytyksiä yhteisössä.



PE439.111v02-00 110/181 AM\804881FI.doc

FI

Tarkistus 252
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Lyhyeksi myynnillä on tärkeä 
tehtävä rahoitusmarkkinoiden 
toiminnassa, ja se on laillinen 
sijoitustekniikka. On kuitenkin olemassa 
vaara, että lyhyeksi myynti voi varsinkin 
äärimmäisessä markkinatilanteessa lisätä 
markkinahäiriöitä. Lyhyeksi myynnin 
olisi sen vuoksi toteuduttava 
yhdenmukaistetussa sääntelykehyksessä, 
jotta voidaan vähentää sen aiheuttamia 
mahdollisia epävakauttavia vaikutuksia. 
Komission olisi siksi hyväksyttävä 
horisontaalinen väline, jotta voidaan 
välttää epäyhtenäisyys ja toteuttaa 
yhtäläiset toimintaedellytykset kaikkialla 
unionin lainsäädännössä.

Or. en

Tarkistus 253
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Lyhyeksi myynnillä on tärkeä 
tehtävä rahoitusmarkkinoiden 
toiminnassa, ja se on laillinen 
sijoitustekniikka. On kuitenkin olemassa 
vaara, että lyhyeksi myynti voi varsinkin 
äärimmäisessä markkinatilanteessa lisätä 
markkinahäiriöitä. Lyhyeksi myynnin 
olisi sen vuoksi toteuduttava 
yhdenmukaistetussa sääntelykehyksessä, 
jotta voidaan vähentää sen aiheuttamia 
mahdollisia epävakauttavia vaikutuksia.
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Or. en

Perustelu

CESR:n tavoitetta ja sen jo tekemää työtä vastaavasti on toteutettava lyhyeksi myynnistä 
ilmoittamista koskeva yhdenmukainen sääntelykehys erillisellä lainsäädännöllä, jota 
sovelletaan kaikkiin asianomaisiin rahoitusmarkkinoilla kauppaa käyviin tahoihin.

Tarkistus 254
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 b) Euroopan keskuspankki ja 
rahoitusvalvontaa käsittelevä korkean 
tason työryhmä, jonka puheenjohtajana 
on Jacques De Larosière, ovat 
ehdottaneet maailmanlaajuisen 
luottorekisterin perustamista. 
Maailmanlaajuisen luottorekisterin 
perustaminen kaikista kauppapositioista 
auttaisi tunnistamaan kaikki riskit, jotka 
aiheutuvat luotto- ja 
vastapuolialtistuksista sekä 
joukkokäyttäytymisestä ja niiden 
heijastumisesta rahoitusmarkkinoihin. 
CESR:n olisi siis perustettava rekisteri, 
johon tallennettaisiin kaikki 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen
hoitajien vivutuksesta kerätyt tiedot.

Or. en
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Tarkistus 255
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 c) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien mutta myös muiden 
markkinatoimijoiden epäasianmukainen 
toiminta tietyillä menetelmillä, kuten 
salaa suoritettujen ostojen ja ilman 
varsinaista omistamista tapahtuvan 
yhtiökokouksessa äänestämisen avulla, 
voi heikentää unionin markkinoiden 
vakautta. Salaa tehtyjen ostojen 
estämiseksi asianmukaisen 
tiedotusjärjestelmän olisi käsitettävä sekä 
osakkeiden normaaliin omistukseen 
liittyvä suora äänioikeus että epäsuora 
äänioikeus, joka saadaan 
johdannaiskaupoilla tai 
rahoitusvälineillä, jotka antavat oikeuden 
vasta liikkeeseenlaskettuihin osakkeisiin. 
Äänestäminen ilman varsinaista 
omistusta olisi kiellettävä, koska se 
vaikuttaa kielteisesti yrityksiin ja 
markkinoihin. Tässä yhteydessä 
komission olisi tarkasteltava uudelleen 
säännellyillä markkinoilla 
kaupankäynnin kohteeksi otettavien 
arvopaperien liikkeeseenlaskijoita 
koskeviin tietoihin liittyvien 
avoimuusvaatimusten 
yhdenmukaistamisesta 15 päivänä 
joulukuuta 2004 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
2004/109/EY 1, säännellyillä markkinoilla 
kaupankäynnin kohteeksi otettavien 
arvopaperien liikkeeseenlaskijoita 
koskeviin tietoihin liittyvien 
avoimuusvaatimusten 
yhdenmukaistamisesta annetun 
direktiivin 2004/109/EY tiettyjen 
säännösten täytäntöönpanoa koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä 8 päivänä 
maaliskuuta 2007 annettua komission 
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direktiiviä 2007/14/EY2 ja 
osakkeidenomistajien eräiden oikeuksien 
käyttämisestä julkisesti noteeratuissa 
yhtiöissä 11 päivänä heinäkuuta 2007 
annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä 2007/36/EY3.
____________
1 EUVL L 390, 31.12.2004, s. 38.
2 EUVL L 69, 9.3.2007, s. 27.
3 EUVL L 184, 11.7.2007, s. 17.

Or. en

Tarkistus 256
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 b) Komission olisi harkittava unionin 
sääntelykehystä yksityiselle sijoittamiselle.

Or. en

Tarkistus 257
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) On tarpeen varmistaa, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
antavat kaikille niille yhtiöille, joissa sillä 
on määräysvalta, tarvittavat tiedot, jotta 
yhtiöt voivat arvioida, miten määräysvalta 
vaikuttaa lyhyellä ja keskipitkällä 
aikavälillä yhtiön taloudelliseen ja 
yhteiskunnalliseen asemaan. Tätä varten 
olisi asetettava erityisvaatimuksia 
sellaisille vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 

(17) On tarpeen varmistaa, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
antavat kaikille niille yhtiöille, joissa sillä 
on määräysvalta, tarvittavat tiedot, jotta 
yhtiöt voivat arvioida, miten määräysvalta 
vaikuttaa lyhyellä ja keskipitkällä 
aikavälillä yhtiön taloudelliseen ja 
yhteiskunnalliseen asemaan. Tätä varten 
olisi asetettava erityisvaatimuksia 
sellaisille vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
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hoitajille, jotka hoitavat rahastoja, joilla on 
määräysvalta listatussa tai
listaamattomassa yhtiössä, jotta ne 
erityisesti ilmoittaisivat tällaisen 
määräysvallan olemassaolosta ja 
antaisivat kyseiselle yhtiölle ja kaikille sen 
muille osakkeenomistajille tietoja 
suunnitelmistaan, jotka liittyvät 
määräysvallassa olevan yhtiön 
liiketoiminnan tulevaan kehitykseen ja 
muihin kaavailtuihin muutoksiin. Jotta 
toiminta määräysvallan alaisen yhtiön 
suhteen olisi avointa, tarvittaisiin myös 
tiukempia raportointivaatimuksia.
Asianomaisen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston vuosikertomusta olisi 
täydennettävä tiedoilla, jotka koskevat 
nimenomaan kyseistä sijoituslajia ja 
määräysvallan alaista yhtiötä.

hoitajille, jotka hoitavat rahastoja, joilla on 
määräysvalta listaamattomassa yhtiössä.
Jotta toiminta määräysvallan alaisen yhtiön 
suhteen olisi avointa, tarvittaisiin myös 
tiukempia raportointivaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Ehdotetut avoimuusvaatimukset ovat liiallisia, ja niiden tulisi olla järkevämpiä ja 
tasapainoisempia.

Tarkistus 258
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

On tarpeen varmistaa, että vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat antavat kaikille 
niille yhtiöille, joissa sillä on määräysvalta, 
tarvittavat tiedot, jotta yhtiöt voivat 
arvioida, miten määräysvalta vaikuttaa 
lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä yhtiön 
taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen 
asemaan. Tätä varten olisi asetettava 
erityisvaatimuksia sellaisille
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille, jotka hoitavat rahastoja, joilla 

On tarpeen varmistaa, että vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat antavat kaikille 
niille yhtiöille, joissa sillä on määräysvalta, 
tarvittavat tiedot, jotta yhtiöt voivat 
arvioida, miten määräysvalta vaikuttaa 
lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä yhtiön 
taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen 
asemaan. Tätä varten olisi asetettava 
erityisvaatimuksia sellaisille
vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille, joilla 
on määräysvalta listatussa tai 
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on määräysvalta listatussa tai 
listaamattomassa yhtiössä, jotta ne 
erityisesti ilmoittaisivat tällaisen 
määräysvallan olemassaolosta ja antaisivat 
kyseiselle yhtiölle ja kaikille sen muille 
osakkeenomistajille tietoja
suunnitelmistaan, jotka liittyvät 
määräysvallassa olevan yhtiön 
liiketoiminnan tulevaan kehitykseen ja 
muihin kaavailtuihin muutoksiin. Jotta 
toiminta määräysvallan alaisen yhtiön 
suhteen olisi avointa, tarvittaisiin myös 
tiukempia raportointivaatimuksia.
Asianomaisen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston vuosikertomusta olisi 
täydennettävä tiedoilla, jotka koskevat 
nimenomaan kyseistä sijoituslajia ja 
määräysvallan alaista yhtiötä.

listaamattomassa yhtiössä, jotta ne 
erityisesti ilmoittaisivat tällaisen 
määräysvallan olemassaolosta ja antaisivat 
kyseiselle yhtiölle ja kaikille sen muille 
osakkeenomistajille tietoja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston suunnitelmista, jotka 
liittyvät määräysvallassa olevan yhtiön 
liiketoiminnan tulevaan kehitykseen ja 
muihin kaavailtuihin muutoksiin. Jotta 
toiminta määräysvallan alaisen yhtiön 
suhteen olisi avointa, tarvittaisiin myös 
tiukempia raportointivaatimuksia.
Asianomaisen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston vuosikertomusta olisi 
täydennettävä tiedoilla, jotka koskevat 
nimenomaan kyseistä sijoituslajia ja 
määräysvallan alaista yhtiötä. Komission 
olisi taattava, että tämän direktiivin 
mukaisia vaatimuksia, jotka koskevat 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja, joilla on 
määräysvalta unioniin asettautuneissa 
yhtiöissä, sovelletaan kaikkiin 
rahastoihin, yhteissijoitusyritysten 
rahastot mukaan lukien, kun rahastoilla 
on tällainen määräysvalta unioniin 
asettautuneissa yhtiöissä.

Or. en

Perustelu

Vaatimusten tulisi olla samat kaikille (unionin sekä unionin ulkopuolisille) rahastoille, joilla 
on määräysvalta eurooppalaisissa yhtiöissä.

Tarkistus 259
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) On tarpeen varmistaa, ettei 
sijoituskohteena oleviin yhtiöihin 
sovelleta tiukempia vaatimuksia kuin 
muihin listaamattomiin yhtiöihin, jotka 
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saavat muita yksityisiä sijoituksia kuin 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
tarjoamat sijoitukset. Komission olisi tätä 
varten toteutettava yhtiöoikeuden alalla 
annetun lainsäädännön ja asiaa 
koskevien rahoitusalan direktiivien 
uudelleentarkastelu mahdollisimman pian 
ja joka tapauksessa ...* mennessä ja 
tehtävä niihin tarvittavat muutokset 
lainsäädännön muutoksina, joilla olisi 
varmistettava tällaiset tasapuoliset 
toimintaedellytykset sijoituskohteena 
olevien ja muiden yhtiöiden välillä.
____________
*EUVL: lisätään tämän direktiivin 
voimaantulopäivä.

Or. en

Perustelu

Tulisi taata yhtäläiset toimintaedellytykset vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille samoin 
kuin muille sijoittajille, jotka saavat määräysvallan listaamattomissa yhtiöissä.

Tarkistus 260
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) On tarpeen varmistaa, ettei 
sijoituskohteena oleviin yhtiöihin 
sovelleta tiukempia vaatimuksia kuin 
muihin liikkeeseenlaskijoihin tai 
listaamattomiin yhtiöihin, jotka saavat 
muita yksityisiä sijoituksia kuin 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
tarjoamat sijoitukset. Komission olisi tätä 
varten toteutettava yhtiöoikeuden alalla 
annetun lainsäädännön ja asiaa 
koskevien rahoitusalan direktiivien 
uudelleentarkastelu ...* mennessä ja 
tehtävä niihin tarvittavat muutokset 
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lainsäädännön muutoksina, joilla olisi 
varmistettava tällaiset tasapuoliset 
toimintaedellytykset sijoituskohteena 
olevien ja muiden yhtiöiden välillä.
____________
* EUVL: lisätään tämän direktiivin 
voimaantulopäivä.

Or. en

Tarkistus 261
Peter Skinner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Tämän direktiivin ei pitäisi 
aiheuttaa kohtuutonta taakkaa etenkään 
pienille ja keskisuurille vaihtoehtoisille 
sijoitusrahastoille, jotka eivät aiheuta 
systeemistä riskiä eivätkä vaaranna 
markkinoiden eheyttä. 
Suhteellisuusperiaatteen asianmukainen 
soveltaminen on yksi tapa saavuttaa tämä 
tavoite. Kyseistä periaatetta olisi 
sovellettava yleisesti sekä 
valvontavaltuuksien käyttöön että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille, vaihtoehtoisille 
sijoitusrahastoille, säilytysyhteisöille ja 
arvonmäärittäjille asetettuihin 
vaatimuksiin. Kaikissa tämän direktiivin 
toimenpiteissä, mukaan luettuina 
delegoidut säädökset, olisi siksi otettava 
asianmukaisella tavalla huomioon 
erityyppisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen ja vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien luonne, 
mittakaava ja monimutkaisuus. 
Direktiiviä ei kuitenkaan pitäisi kiertää 
tapauksissa, joihin liittyy esimerkiksi 
saman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan hoitamien rahastojen 
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keinotekoista jakamista.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan välittää kohtuuttomien vaatimusten asettaminen sellaisille vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajille, joiden toimet eivät aiheuta merkittäviä systeemisiä riskejä, ja 
jotta voidaan ottaa huomioon erot erityyppisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen välillä sekä 
niiden toimiin liittyvät sääntelylliset ongelmat, direktiivin säännöksiin on sovellettava 
suhteellisuuden ja eriyttämisen periaatetta.

Tarkistus 262
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Tämä direktiivi ei saisi kuormittaa 
liikaa pieniä vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja, jotka eivät aiheuta 
järjestelmäriskejä eivätkä vaaranna 
markkinoiden eheyttä. 
Suhteellisuusperiaatteen asianmukainen 
soveltaminen on yksi tapa saavuttaa tämä 
tavoite. Kyseistä periaatetta olisi 
sovellettava sekä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajille, 
vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille, 
säilytysyhteisöille ja arvonmäärittäjille 
asetettuihin vaatimuksiin että 
valvontavaltuuksien käyttöön. Kaikkiin 
tämän direktiivin toimenpiteisiin, 
delegoidut säädökset mukaan luettuina, 
olisi sen vuoksi sisällyttävä 
suhteellisuusperiaate, jotta voidaan ottaa 
huomioon niiden liiketoiminnan luonne, 
laajuus ja monitahoisuus, esimerkkinä 
mikrorahoituksen alan sijoitusrahastojen 
hoitajat, joihin olisi sovellettava 
mukautettua arvoa ja 
ilmoitusvaatimuksia.

Or. en
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Perustelu

Suhteellisuusperiaatteen pitäisi taata asianmukainen sääntely, joka mukautetaan 
tietyntyyppisten rahastojen erityispiirteisiin, esimerkkeinä mikrorahoitusrahastot, 
vapauttamatta niitä tämän direktiivin soveltamisalasta. Niitä tulisi käsitellä seuraavassa 
viidennessä yhteissijoitusyritysdirektiivissä.

Tarkistus 263
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajista ei ole standardoiduista tiedoista 
koostuvaa unionin laajuista tietokantaa. 
Niinpä vallitsee tiedonpuute, jota ala itse 
ei voi korjata tyydyttävästi. Sen vuoksi on 
hyvin tärkeää luoda tilastollinen 
tietokanta, johon kootaan tietoja 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajista. Komission olisi perustettava 
tällainen tietokanta ja ylläpidettävä sitä.

Or. en

Tarkistus 264
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 b) Olisi valvottava asianmukaisella 
tavalla vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajaa, jonka valvoma yritys haluaa 
myydä varojaan maksaakseen takaisin 
osan hankintavelasta. Jos 
pääomarahaston valvonnassa oleva yritys 
haluaa myydä yrityksen varoja 
huomattavassa määrin, sekä kohdeyhtiön 
että hankkivien tahojen johdon olisi 



PE439.111v02-00 120/181 AM\804881FI.doc

FI

esitettävä selvitys siitä, miksi myynti 
suoritetaan, ja todistettava, että ehdotettu 
myynti on kohdeyhtiön etujen mukainen. 
Jos ehdotettu myynti liittyy hankintavelan 
takaisinmaksuun, kohdeyhtiön 
työntekijöille on tiedotettava asiasta ja 
heitä on kuultava. Jos yhtiöstä tulee 
maksukyvytön varojen ryöväämisen 
jälkeen, pääomarahastoyhtiötä on 
pidettävä vastuullisena. Yleisemmin 
vipurahoituksella toteutettavien 
yritysostojen kohteina olevien yhtiöiden 
johdon on esitettävä selvitys siitä, että 
pääoman virtaaminen ulos ja maksetut 
maksut ovat yhtiön pitkän aikavälin edun 
mukaisia, ja samalla on otettava 
huomioon yhtiön pitkän aikavälin kasvu 
sekä tutkimus- ja kehitystarpeet.

Or. en

Tarkistus 265
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Jos vaihtoehtoinen sijoitusrahasto 
käyttää liiallista vivutusta saadakseen 
määräysvallan listaamattomissa yhtiöissä, 
se voi vaikuttaa kielteisesti tällaisten 
yhtiöiden kehitykseen ja investointiin 
erityisesti taloudellisen taantuman 
aikana. On tarpeen rajoittaa vivutuksen 
määrää, jota vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto voi käyttää yritysostoissa.

Or. en

Perustelu

Yritysostoissa käytettävää vivutusta on rajoitettava, koska liiallinen velkaantuneisuus 
aiheuttaa riskejä tällaisin varoin ostetuille yrityksille.
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Tarkistus 266
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 b) On taattava, että vaihtoehtoiset 
sijoitusrahastot, jotka pyrkivät 
vaikuttamaan listautuneiden yhtiöiden 
strategioihin, ovat sitoutuneita yhtiöihin 
pitkällä aikavälillä, jotta voidaan välttää 
lyhyeen perspektiiviin perustuvat 
strategiat.

Or. en

Perustelu

Lyhytaikaiset sijoittajat eivät saa vaikuttaa listattujen yhtiöiden pitkän aikavälin strategiaan.

Tarkistus 267
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Nykyään monet vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat hoitavat
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja, joiden 
kotipaikka on kolmannessa maassa.
Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien olisi voitava hoitaa kolmannessa 
maassa kotipaikkaansa pitäviä 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja, kunhan 
niihin sovelletaan asianmukaisia 
järjestelyjä, joilla varmistetaan kyseisten
rahastojen moitteeton hallinnointi ja 
yhteisön sijoittajien varojen tehokas 
säilytys.

(18) Monia unionin sijoittajille tarjottavia
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja hoidetaan 
nykyään kolmansissa maissa ja/tai monet 
niistä pitävät kotipaikkaansa kolmansissa 
maissa. On asianmukaista sallia se, että 
unioniin asettautuneet sijoittajat voivat 
sijoittaa vaihtoehtoisiin 
sijoitusrahastoihin, joita hoidetaan tai 
jotka pitävät kotipaikkaansa kolmansissa 
maissa, kunhan niihin sovelletaan 
asianmukaisia järjestelyjä, joilla 
varmistetaan, että sijoittajien suojaa ja 
näiden vaihtoehtoisten rahastojen
moitteetonta hallinnointia koskevat tämän 
direktiivin vaatimukset toteutetaan 
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tehokkaasti. Unioniin asettautuneiden
sijoittajien ei pitäisi sallia sijoittavan 
kolmansiin maihin sijoittautuneisiin 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin, jos 
asianomaiset kolmannet maat eivät halua 
tehdä yhteistyötä verotukseen ja 
vakavaraisuuteen liittyvissä kysymyksissä. 
Kolmannen maan yhteistyöhalukkuuden 
arvioinnista vastaa komissio.

Or. en

Perustelu

Unionin sijoittajille tarjottavien kaikkien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen tulisi täyttää 
sijoittajien suojaa koskeva vaatimus riippumatta siitä, missä rahastojen kotipaikka on tai 
missä niitä hoidetaan.

Tarkistus 268
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Nykyään monet vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat hoitavat 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja, joiden 
kotipaikka on kolmannessa maassa.
Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien
olisi voitava hoitaa kolmannessa maassa
kotipaikkaansa pitäviä vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja, kunhan niihin 
sovelletaan asianmukaisia järjestelyjä, 
joilla varmistetaan kyseisten rahastojen 
moitteeton hallinnointi ja yhteisön 
sijoittajien varojen tehokas säilytys.

(18) Nykyään monet vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat hoitavat 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja, joiden 
kotipaikka on kolmannessa maassa. Luvan 
saaneiden vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien voidaan sallia 
hoitavan kolmansissa maissa
kotipaikkaansa pitäviä vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja.

Or. en

Perustelu

Yksityisiä sijoituksia koskevien kansallisten menettelyjen tulisi olla olemassa rinnakkain luvan 
kanssa niin, että kolmansien maiden rahastoja voidaan hoitaa ja markkinoida jäsenvaltioissa 
sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
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Tarkistus 269
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Jotta voitaisiin kehittää 
sisämarkkinoita entisestään ja parantaa 
tuotevalikoimaa sekä unioniin 
asettautuneille sijoittajille tarjottavien 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
tehokkuutta ja jotta voitaisiin vahvistaa 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen alaa 
unionissa, direktiivin avulla olisi 
mahdollisuuksien mukaan kannustettava 
toimiin, joilla edistetään unioniin 
sijoittautuneiden vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja hoitavien yritysten 
perustamista ja laajentamista ja 
jäsenvaltioihin sijoittautuneiden 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
perustamista. Komission olisi delegoitujen 
säädösten laatimisen yhteydessä taattava 
yhtäläiset toimintaedellytykset sekä se, 
että jäsenvaltiot eivät salli kolmansiin 
maihin sijoittautuneiden vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen ja vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien hyötyvän 
toiminnassaan ja tuotteidensa 
tarjoamisessa unioniin sijoittautuneille 
sijoittajille ehdoista, jotka ovat 
suotuisammat kuin unioniin 
sijoittautuneisiin vaihtoehtoisiin 
sijoitusrahastoihin ja niiden hoitajiin 
sovellettavat ehdot.

Or. en

Perustelu

Yhteissijoitusyritysdirektiivien menestys viimeisten 20 vuoden aikana on luonut unionin 
rahastoalalle koko maailmassa tunnetun tuotteen, parantanut unionin sijoittajien 
sijoitusmahdollisuuksia ja luonut merkittävästi työpaikkoja yhteisössä. Yhtenä vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja koskevan direktiivin tavoitteena samanlainen keskittyminen yhtäläisten 
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toimintaedellytysten luomiseen unionissa toimiville vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille sekä unionissa toimiville vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille alan tukemiseksi 
Euroopan yhteisössä tuo uusia sijoitusmahdollisuuksia unionin sijoittajille ja tukee 
työllisyyttä jäsenvaltioissa.

Tarkistus 270
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Unionissa toimivien 
eläkerahastojen, luottolaitosten, 
vakuutusyhtiöiden ja 
yhteissijoitusyritysten rahastojen ei pitäisi 
sallia sijoittavan suoraan tai epäsuorasti 
sellaisiin vaihtoehtoisiin 
sijoitusrahastoihin, jotka eivät täytä 
tämän direktiivin mukaisia sijoittajien 
suojaa koskevia vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Unionin kansalaisten säästöjä ei saa edes epäsuorasti ammattimaisten sijoittajien toimesta 
sijoittaa sellaisiin vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin, jotka eivät takaa sijoittajien suojaa.

Tarkistus 271
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 b) Monilla kolmansissa maissa 
toimivilla ja/tai niihin sijoittautuneilla 
vaihtoehtoisilla sijoitusrahastoilla on tällä 
hetkellä sijoituksia unionin 
rahoitusmarkkinoilla. Euroopan unionin 
rahoitusvakauden takaamiseksi näihin 
rahastoihin on kohdistettava joitakin 
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vaatimuksista, jotka koskevat unionissa 
hoidettavia ja/tai unioniin sijoittautuneita 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja.

Or. en

Perustelu

Unionin markkinoiden rahoitusvakauden säilyttäminen edellyttää, että säännellään kaikkia 
näillä markkinoilla toimivia vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja riippumatta siitä, missä niiden 
kotipaikka on.

Tarkistus 272
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien olisi myös voitava markkinoida 
kolmannessa maassa kotipaikkaansa 
pitäviä vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja 
ammattimaisille sijoittajille sekä 
asianomaisen hoitajan kotijäsenvaltiossa 
että muissa jäsenvaltioissa. Tämän 
oikeuden käyttöön olisi sovellettava 
ilmoitusmenettelyä ja edellytettävä 
asianomaisen kolmannen maan kanssa 
tehtyä sellaista verosopimusta, jolla 
varmistetaan tehokas tietojenvaihto 
yhteisön sijoittajien kotijäsenvaltion 
veroviranomaisten kanssa. Koska 
tällaisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen ja niiden kolmansien 
maiden, joissa kyseiset rahastot pitävät 
kotipaikkaansa, on täytettävä 
lisävaatimukset, joista osa on ensiksi 
vahvistettava 
täytäntöönpanotoimenpiteillä, tämän 
direktiivin mukainen oikeus markkinoida 
kolmannessa maassa kotipaikkaansa 
pitäviä vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja 
ammattimaisille sijoittajille, saisi tulla 
voimaan vasta kolmen vuoden kuluttua 

Poistetaan.
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siitä, kun määräaika direktiivin 
saattamiseksi osaksi kansallista 
lainsäädäntöä on päättynyt. Sitä ennen 
jäsenvaltiot voivat sallia, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
markkinoivat kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitäviä vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja ammattimaisille 
sijoittajille alueellaan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. Tämän 
kolmen vuoden aikana vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat eivät voi 
kuitenkaan markkinoida tällaisia 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja 
ammattimaisille sijoittajille muissa 
jäsenvaltioissa tämän direktiivin 
mukaisen oikeuden perusteella.

Or. en

Perustelu

Johdanto-osan 19 kappale on hyödytön kehyksessä, joka määritetään tarkistetussa johdanto-
osan 18 kappaleessa ja uusissa 18 a ja 18 b artiklassa.

Tarkistus 273
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien olisi myös voitava markkinoida
kolmannessa maassa kotipaikkaansa 
pitäviä vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja 
ammattimaisille sijoittajille sekä 
asianomaisen hoitajan kotijäsenvaltiossa 
että muissa jäsenvaltioissa. Tämän 
oikeuden käyttöön olisi sovellettava 
ilmoitusmenettelyä ja edellytettävä 
asianomaisen kolmannen maan kanssa 
tehtyä sellaista verosopimusta, jolla 
varmistetaan tehokas tietojenvaihto 
yhteisön sijoittajien kotijäsenvaltion 

(19) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien olisi voitava markkinoida
unionissa kotipaikkaansa pitäviä 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja 
ammattimaisille sijoittajille sekä 
asianomaisen hoitajan kotijäsenvaltiossa 
että muissa jäsenvaltioissa. Tämän 
oikeuden käyttöön olisi sovellettava 
ilmoitusmenettelyä.
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veroviranomaisten kanssa. Koska 
tällaisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen ja niiden kolmansien 
maiden, joissa kyseiset rahastot pitävät 
kotipaikkaansa, on täytettävä 
lisävaatimukset, joista osa on ensiksi 
vahvistettava 
täytäntöönpanotoimenpiteillä, tämän 
direktiivin mukainen oikeus markkinoida 
kolmannessa maassa kotipaikkaansa 
pitäviä vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja 
ammattimaisille sijoittajille, saisi tulla 
voimaan vasta kolmen vuoden kuluttua 
siitä, kun määräaika direktiivin 
saattamiseksi osaksi kansallista 
lainsäädäntöä on päättynyt. Sitä ennen 
jäsenvaltiot voivat sallia, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
markkinoivat kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitäviä vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja ammattimaisille 
sijoittajille alueellaan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. Tämän 
kolmen vuoden aikana vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat eivät voi 
kuitenkaan markkinoida tällaisia 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja 
ammattimaisille sijoittajille muissa 
jäsenvaltioissa tämän direktiivin 
mukaisen oikeuden perusteella.

Or. en

Perustelu

Vain EU:hun sijoittautuneita vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja hoitavien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien tulee voida hyötyä toimilupajärjestelmästä.
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Tarkistus 274
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien olisi myös voitava markkinoida 
kolmannessa maassa kotipaikkaansa 
pitäviä vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja 
ammattimaisille sijoittajille sekä 
asianomaisen hoitajan kotijäsenvaltiossa 
että muissa jäsenvaltioissa. Tämän 
oikeuden käyttöön olisi sovellettava 
ilmoitusmenettelyä ja edellytettävä 
asianomaisen kolmannen maan kanssa 
tehtyä sellaista verosopimusta, jolla 
varmistetaan tehokas tietojenvaihto 
yhteisön sijoittajien kotijäsenvaltion 
veroviranomaisten kanssa. Koska 
tällaisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen ja niiden kolmansien 
maiden, joissa kyseiset rahastot pitävät 
kotipaikkaansa, on täytettävä 
lisävaatimukset, joista osa on ensiksi 
vahvistettava 
täytäntöönpanotoimenpiteillä, tämän 
direktiivin mukainen oikeus markkinoida 
kolmannessa maassa kotipaikkaansa 
pitäviä vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja 
ammattimaisille sijoittajille, saisi tulla 
voimaan vasta kolmen vuoden kuluttua 
siitä, kun määräaika direktiivin 
saattamiseksi osaksi kansallista 
lainsäädäntöä on päättynyt. Sitä ennen 
jäsenvaltiot voivat sallia, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
markkinoivat kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitäviä vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja ammattimaisille 
sijoittajille alueellaan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. Tämän 
kolmen vuoden aikana vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat eivät voi
kuitenkaan markkinoida tällaisia 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja 

(19) Unioniin asettautuneiden sijoittajien 
olisi voitava vapaasti sijoittaa omasta 
aloitteestaan kolmannen maan rahastoon 
suunnattua antia koskevien olemassa 
olevien kansallisten järjestelyjen 
mukaisesti. Tällaisessa tapauksessa olisi 
kuitenkin varmistettava rahaston 
avoimuus ja mahdollisten 
järjestelmäriskien tehokas seuranta. Jos 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja on 
sijoittautunut kolmanteen maahan, sen 
jäsenvaltion toimivaltaisella 
viranomaisella, jossa asianomaista 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa 
markkinoidaan, olisi tätä varten oltava 
sopimus yhteistyöstä ja järjestelmäriskejä 
koskevasta tietojenvaihdosta kyseisen 
kolmannen maan toimivaltaisen 
viranomaisen kanssa. Lisäksi 
sisämarkkinoiden toteuttamiseksi 
sellaisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston, 
joka on sijoittautunut unioniin ja jota 
hoitaa unioniin sijoittautunut 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja, 
olisi voitava hyötyä tässä direktiivissä 
tarkoitetusta markkinointia koskevasta 
toimiluvasta. Samoin kuin 
yhteissijoitusyritykset hyötyvät 
yhteissijoitusyrityksen määritelmästä, 
myös unioniin sijoittautuneen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston olisi 
voitava hyötyä tällaisesta eurooppalaisesta 
määritelmästä, joka tarjoaa sijoittajille 
tämän direktiivin mukaiset standardit ja 
jota vahvistaa vaatimus siitä, että 
säilytysyhteisön ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston olisi oltava sijoittuneena
samaan jäsenvaltioon. Näitä säännöksiä 
ei saisi kiertää master–feeder-rakenteiden 
avulla. Kun feeder-rahastona toimiva 
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ammattimaisille sijoittajille muissa 
jäsenvaltioissa tämän direktiivin 
mukaisen oikeuden perusteella.

vaihtoehtoinen sijoitusrahasto sijoittaa 
sellaiseen master-rahastoon, jolle ei voida 
myöntää tämän direktiivin mukaista 
eurooppalaista markkinointilupaa, ei 
kyseiselle feeder-rahastona toimivalle 
vaihtoehtoiselle sijoitusrahastollekaan 
pitäisi sen vuoksi myöntää eurooppalaista 
lupaa. 

Or. en

Perustelu

Jotta rahastoihin sijoittava vaihtoehtoinen sijoitusrahasto voisi hyötyä tämän direktiivin 
mukaisesta markkinointia koskevasta toimiluvasta, siltä edellytettäisiin sijoittautumista 
johonkin jäsenvaltioon ja jonkin tämän direktiivin mukaisesti hyväksytyn vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan pitäisi hoitaa sitä, vaikka rahaston sijoituksista yli 30 prosenttia 
olisikin kolmansien maiden vaihtoehtoisissa sijoitusrahastoissa. Toisin kuin vaihtoehtoisessa 
feeder-sijoitusrahastossa, joka sijoituspolitiikkansa mukaisesti sijoittaa vain siihen liittyvään 
päärahastoon ja jonka hoitajalla on siksi vain rajallinen rooli, rahastojen rahastoa hoitavalla 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajalla on täysi hoitovastuu, johon liittyy rahaston 
hoitamista koskeva harkintavalta ja vastuu rahaston sijoituspolitiikan mukaisesti.

Tarkistus 275
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien olisi myös voitava markkinoida 
kolmannessa maassa kotipaikkaansa 
pitäviä vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja
ammattimaisille sijoittajille sekä 
asianomaisen hoitajan kotijäsenvaltiossa 
että muissa jäsenvaltioissa. Tämän 
oikeuden käyttöön olisi sovellettava 
ilmoitusmenettelyä ja edellytettävä 
asianomaisen kolmannen maan kanssa 
tehtyä sellaista verosopimusta, jolla 
varmistetaan tehokas tietojenvaihto 
yhteisön sijoittajien kotijäsenvaltion 
veroviranomaisten kanssa. Koska 
tällaisten vaihtoehtoisten 

(19) Jäsenvaltioiden olisi voitava sallia 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
markkinoivan sen alueella kolmannessa 
maassa kotipaikkaansa pitäviä 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja kyseisen 
jäsenvaltion sijoittajille, jos on toteutettu 
asianmukaiset yhteistyömenettelyt 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan
kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten ja kyseisen kolmannen 
maan valvontaviranomaisen välillä.
Yhteistyömenettelyjen avulla on voitava 
käsitellä tehokkaasti mahdollisia 
veronkiertoon ja rahanpesuun liittyviä 
ongelmia.
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sijoitusrahastojen ja niiden kolmansien 
maiden, joissa kyseiset rahastot pitävät 
kotipaikkaansa, on täytettävä 
lisävaatimukset, joista osa on ensiksi 
vahvistettava 
täytäntöönpanotoimenpiteillä, tämän 
direktiivin mukainen oikeus markkinoida 
kolmannessa maassa kotipaikkaansa 
pitäviä vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja 
ammattimaisille sijoittajille, saisi tulla 
voimaan vasta kolmen vuoden kuluttua 
siitä, kun määräaika direktiivin 
saattamiseksi osaksi kansallista 
lainsäädäntöä on päättynyt. Sitä ennen 
jäsenvaltiot voivat sallia, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
markkinoivat kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitäviä vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja ammattimaisille 
sijoittajille alueellaan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. Tämän 
kolmen vuoden aikana vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat eivät voi 
kuitenkaan markkinoida tällaisia 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja 
ammattimaisille sijoittajille muissa 
jäsenvaltioissa tämän direktiivin 
mukaisen oikeuden perusteella.

Or. en

Tarkistus 276
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen
hoitajien olisi myös voitava markkinoida 
kolmannessa maassa kotipaikkaansa 
pitäviä vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja
ammattimaisille sijoittajille sekä 
asianomaisen hoitajan kotijäsenvaltiossa 
että muissa jäsenvaltioissa. Tämän 

(19) Jäsenvaltioiden olisi voitava sallia 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan
markkinoivan sen alueella kolmannessa 
maassa kotipaikkaansa pitäviä 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja kyseisen 
jäsenvaltion sijoittajille, jos on toteutettu 
asianmukaiset yhteistyömenettelyt 
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oikeuden käyttöön olisi sovellettava 
ilmoitusmenettelyä ja edellytettävä 
asianomaisen kolmannen maan kanssa 
tehtyä sellaista verosopimusta, jolla 
varmistetaan tehokas tietojenvaihto 
yhteisön sijoittajien kotijäsenvaltion 
veroviranomaisten kanssa. Koska 
tällaisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen ja niiden kolmansien 
maiden, joissa kyseiset rahastot pitävät 
kotipaikkaansa, on täytettävä 
lisävaatimukset, joista osa on ensiksi 
vahvistettava 
täytäntöönpanotoimenpiteillä, tämän 
direktiivin mukainen oikeus markkinoida 
kolmannessa maassa kotipaikkaansa 
pitäviä vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja 
ammattimaisille sijoittajille, saisi tulla 
voimaan vasta kolmen vuoden kuluttua 
siitä, kun määräaika direktiivin 
saattamiseksi osaksi kansallista 
lainsäädäntöä on päättynyt. Sitä ennen 
jäsenvaltiot voivat sallia, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
markkinoivat kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitäviä vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja ammattimaisille 
sijoittajille alueellaan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. Tämän 
kolmen vuoden aikana vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat eivät voi 
kuitenkaan markkinoida tällaisia 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja 
ammattimaisille sijoittajille muissa 
jäsenvaltioissa tämän direktiivin 
mukaisen oikeuden perusteella.

vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan
kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten ja kyseisen kolmannen 
maan valvontaviranomaisen välillä.

Or. en

Perustelu

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. 
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(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 277
Diogo Feio

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien olisi myös voitava markkinoida 
kolmannessa maassa kotipaikkaansa 
pitäviä vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja
ammattimaisille sijoittajille sekä
asianomaisen hoitajan kotijäsenvaltiossa 
että muissa jäsenvaltioissa. Tämän 
oikeuden käyttöön olisi sovellettava 
ilmoitusmenettelyä ja edellytettävä 
asianomaisen kolmannen maan kanssa 
tehtyä sellaista verosopimusta, jolla 
varmistetaan tehokas tietojenvaihto 
yhteisön sijoittajien kotijäsenvaltion 
veroviranomaisten kanssa. Koska 
tällaisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen ja niiden kolmansien 
maiden, joissa kyseiset rahastot pitävät 
kotipaikkaansa, on täytettävä 
lisävaatimukset, joista osa on ensiksi 
vahvistettava 
täytäntöönpanotoimenpiteillä, tämän 
direktiivin mukainen oikeus markkinoida 
kolmannessa maassa kotipaikkaansa 
pitäviä vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja 
ammattimaisille sijoittajille, saisi tulla 
voimaan vasta kolmen vuoden kuluttua 
siitä, kun määräaika direktiivin 
saattamiseksi osaksi kansallista 
lainsäädäntöä on päättynyt. Sitä ennen 
jäsenvaltiot voivat sallia, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
markkinoivat kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitäviä vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja ammattimaisille 
sijoittajille alueellaan kansallisen 

(19) Jäsenvaltioiden olisi voitava sallia 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan
markkinoivan sen alueella kolmannessa 
maassa kotipaikkaansa pitäviä 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja kyseisen 
jäsenvaltion sijoittajille, jos on toteutettu 
asianmukaiset yhteistyömenettelyt 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan
kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten ja kyseisen kolmannen 
maan valvontaviranomaisen välillä.
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lainsäädännön mukaisesti. Tämän 
kolmen vuoden aikana vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat eivät voi 
kuitenkaan markkinoida tällaisia 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja 
ammattimaisille sijoittajille muissa 
jäsenvaltioissa tämän direktiivin 
mukaisen oikeuden perusteella.

Or. en

Perustelu

Verotietojen vaihtoa ei pidetä olennaisena tämän direktiivin tavoitteen kannalta. On tärkeää 
antaa kansallisille yksityissijoitusmalleille mahdollisuus rinnakkaisuuteen niin, ettei rajoiteta 
sijoittajia, joihin kohdistuvan markkinoinnin jäsenvaltioiden yksityissijoitusmallit voivat sallia 
direktiivissä tarkoitetuille "ammattimaisille sijoittajille", koska tämä voisi edellyttää 
jäsenvaltioilta niiden kansallisen lainsäädännön muuttamista. 

Tarkistus 278
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien olisi myös voitava markkinoida 
kolmannessa maassa kotipaikkaansa 
pitäviä vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja 
ammattimaisille sijoittajille sekä 
asianomaisen hoitajan kotijäsenvaltiossa 
että muissa jäsenvaltioissa. Tämän 
oikeuden käyttöön olisi sovellettava 
ilmoitusmenettelyä ja edellytettävä 
asianomaisen kolmannen maan kanssa 
tehtyä sellaista verosopimusta, jolla 
varmistetaan tehokas tietojenvaihto 
yhteisön sijoittajien kotijäsenvaltion 
veroviranomaisten kanssa. Koska 
tällaisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen ja niiden kolmansien 
maiden, joissa kyseiset rahastot pitävät 
kotipaikkaansa, on täytettävä 
lisävaatimukset, joista osa on ensiksi 

(19) Jäsenvaltioiden olisi voitava sallia, 
että vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat markkinoivat kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitäviä vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja ammattimaisille 
sijoittajille alueellaan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti.
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vahvistettava 
täytäntöönpanotoimenpiteillä, tämän 
direktiivin mukainen oikeus markkinoida 
kolmannessa maassa kotipaikkaansa 
pitäviä vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja 
ammattimaisille sijoittajille, saisi tulla 
voimaan vasta kolmen vuoden kuluttua 
siitä, kun määräaika direktiivin 
saattamiseksi osaksi kansallista 
lainsäädäntöä on päättynyt. Sitä ennen 
jäsenvaltiot voivat sallia, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
markkinoivat kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitäviä vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja ammattimaisille 
sijoittajille alueellaan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. Tämän kolmen 
vuoden aikana vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat eivät voi 
kuitenkaan markkinoida tällaisia 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja 
ammattimaisille sijoittajille muissa 
jäsenvaltioissa tämän direktiivin 
mukaisen oikeuden perusteella.

Or. en

Perustelu

Sijoittajien valinnanvaran säilyttämiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava sallia 
yksityissijoittaminen ja EU:n ulkopuolisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen markkinointi 
lainkäyttöalueensa ammattimaisille sijoittajille kansallisen lainsäädännön mukaisesti .

Tarkistus 279
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien olisi myös voitava markkinoida 
kolmannessa maassa kotipaikkaansa 
pitäviä vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja 
ammattimaisille sijoittajille sekä 

(19) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien olisi myös voitava markkinoida 
kolmannessa maassa kotipaikkaansa 
pitäviä vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja 
ammattimaisille sijoittajille sekä 



AM\804881FI.doc 135/181 PE439.111v02-00

FI

asianomaisen hoitajan kotijäsenvaltiossa 
että muissa jäsenvaltioissa. Tämän 
oikeuden käyttöön olisi sovellettava
ilmoitusmenettelyä ja edellytettävä 
asianomaisen kolmannen maan kanssa 
tehtyä sellaista verosopimusta, jolla 
varmistetaan tehokas tietojenvaihto 
yhteisön sijoittajien kotijäsenvaltion 
veroviranomaisten kanssa. Koska 
tällaisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
ja niiden kolmansien maiden, joissa 
kyseiset rahastot pitävät kotipaikkaansa, on 
täytettävä lisävaatimukset, joista osa on 
ensiksi vahvistettava 
täytäntöönpanotoimenpiteillä, tämän 
direktiivin mukainen oikeus markkinoida 
kolmannessa maassa kotipaikkaansa 
pitäviä vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja 
ammattimaisille sijoittajille, saisi tulla 
voimaan vasta kolmen vuoden kuluttua 
siitä, kun määräaika direktiivin 
saattamiseksi osaksi kansallista 
lainsäädäntöä on päättynyt. Sitä ennen 
jäsenvaltiot voivat sallia, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
markkinoivat kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitäviä vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja ammattimaisille 
sijoittajille alueellaan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. Tämän kolmen 
vuoden aikana vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat eivät voi 
kuitenkaan markkinoida tällaisia 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja 
ammattimaisille sijoittajille muissa 
jäsenvaltioissa tämän direktiivin mukaisen 
oikeuden perusteella.

asianomaisen hoitajan kotijäsenvaltiossa 
että muissa jäsenvaltioissa. Tämän 
oikeuden käyttöön olisi sovellettava ehtoa 
tiedonvaihtoa ja veroyhteistyötä koskevien 
monenvälisten sopimusten 
allekirjoittamisesta kolmannen maan ja 
jäsenvaltioiden puolesta toimivan 
komission välillä. Koska tällaisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen ja niiden 
kolmansien maiden, joissa kyseiset rahastot 
pitävät kotipaikkaansa, on täytettävä 
lisävaatimukset, joista osa on ensiksi 
vahvistettava 
täytäntöönpanotoimenpiteillä, tämän 
direktiivin mukainen oikeus markkinoida 
kolmannessa maassa kotipaikkaansa 
pitäviä vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja
ammattimaisille sijoittajille, saisi tulla 
voimaan vasta kolmen vuoden kuluttua 
siitä, kun määräaika direktiivin 
saattamiseksi osaksi kansallista 
lainsäädäntöä on päättynyt. Sitä ennen 
jäsenvaltiot voivat sallia, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
markkinoivat kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitäviä vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja ammattimaisille 
sijoittajille alueellaan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. Tämän kolmen 
vuoden aikana vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat eivät voi 
kuitenkaan markkinoida tällaisia 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja 
ammattimaisille sijoittajille muissa 
jäsenvaltioissa tämän direktiivin mukaisen 
oikeuden perusteella.

Or. en
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Tarkistus 280
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Jäsenvaltioiden olisi voitava sallia 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
markkinoivan vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa, joka toimii jossakin 
kolmannessa maassa tai joka ei kuulu 
tämän direktiivin soveltamisalaan, 
ammattimaisille sijoittajille näiden 
alueella kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti. Jäsenvaltioiden olisi lisäksi 
voitava sallia alueellaan ammattimaisten 
sijoittajien omalla vastuullaan sijoittavan 
kolmansiin maihin sijoittautuneisiin 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin.

Or. en

Perustelu

Yksityisiä sijoituksia koskevien kansallisten menettelyjen tulisi olla olemassa rinnakkain luvan 
kanssa niin, että kolmansien maiden rahastoja voidaan markkinoida jäsenvaltioissa 
sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus 281
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 b) Viiden vuoden tarkastelujakson 
jälkeen komission olisi esitettävä ehdotus 
tämän direktiivin tarkistamiseksi. 
Komission olisi pyrittävä saamaan aikaan 
kolmansien maiden kanssa tasapaino, 
joka sallii unioniin sijoittautuneiden 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien markkinoivan kolmanteen 
maahan sijoittautuneen vaihtoehtoisen 
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sijoitusrahaston osuuksia tai osakkeita 
koko unionissa, kunhan noudatetaan 
ilmoitusmenettelyjä. Sen olisi lisäksi 
asetettava vaatimukset, joiden mukaan 
kolmanteen maahan sijoittautunut 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi 
markkinoida vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osuuksia tai osakkeita 
unionissa. Vastaavuusvaatimusten olisi 
käsitettävä sääntelyn ja valvonnan 
vastaavuus, vastavuoroinen markkinoille 
pääsy sekä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion 
ja kolmannen maan toimivaltaisen 
viranomaisen välinen sopimus tietojen
vaihdosta. 

Or. en

Perustelu

Mahdollista vastaavuutta olisi arvioitava uudelleen viiden vuoden jakson jälkeen. Näin 
voidaan ottaa huomioon maailmanlaajuinen kehitys ja antaa aikaa direktiivin toiminnan 
arviointiin.

Tarkistus 282
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille olisi annettava mahdollisuus 
siirtää hallinnollisia tehtäviä kolmanteen 
maahan sijoittautuneelle yhteisölle, kunhan 
tähän liittyen toteutetaan tarvittavat 
suojatoimenpiteet. Vastaavasti 
säilytysyhteisö voisi siirtää kolmanteen 
maahan sijoittautunutta vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa koskevia 
säilytystehtäviään kyseisessä kolmannessa 
maassa kotipaikkaansa pitävälle 
säilytysyhteisölle, kunhan kyseisen 
kolmannen maan lainsäädäntö takaa 

(20) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille olisi annettava mahdollisuus 
siirtää hallinnollisia tehtäviä kolmanteen 
maahan sijoittautuneelle yhteisölle, kunhan 
tähän liittyen toteutetaan tarvittavat 
suojatoimenpiteet.
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sijoittajille yhteisön sijoittajasuojaa 
tasoltaan vastaavan suojan. 
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
olisi myös tietyin edellytyksin voitava 
nimittää kolmanteen maahan 
sijoittautunut riippumaton 
arvonmäärittäjä.

Or. en

Tarkistus 283
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille olisi annettava mahdollisuus 
siirtää hallinnollisia tehtäviä kolmanteen 
maahan sijoittautuneelle yhteisölle, kunhan 
tähän liittyen toteutetaan tarvittavat 
suojatoimenpiteet. Vastaavasti 
säilytysyhteisö voisi siirtää kolmanteen 
maahan sijoittautunutta vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa koskevia
säilytystehtäviään kyseisessä kolmannessa 
maassa kotipaikkaansa pitävälle 
säilytysyhteisölle, kunhan kyseisen 
kolmannen maan lainsäädäntö takaa 
sijoittajille yhteisön sijoittajasuojaa 
tasoltaan vastaavan suojan. 
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
olisi myös tietyin edellytyksin voitava 
nimittää kolmanteen maahan 
sijoittautunut riippumaton 
arvonmäärittäjä.

(20) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille olisi annettava mahdollisuus 
siirtää hallinnollisia tehtäviä kolmanteen 
maahan sijoittautuneelle yhteisölle, kunhan 
tähän liittyen toteutetaan tarvittavat 
suojatoimenpiteet. Vastaavasti 
säilytysyhteisö voisi siirtää 
säilytystehtäviään edellyttäen, että se 
toimii varovasti, pätevästi ja huolellisesti 
asianomaisen henkilön valinnassa, 
nimittämisessä ja säännöllisessä 
tarkastamisessa, mikä koskee myös 
säilytysyhteisön menettelyä tälle 
henkilölle siirrettyjen tehtävien 
järjestämisessä.

Or. en

Perustelu

Säilytysyhteisöjen on voitava siirtää toimintoja niiden alaisille säilytysyhteisöille kaikilla 
asianomaisilla lainkäyttöalueilla sen mukaan, millaisia vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hallussa olevat sijoituskohteet ovat. Katso tarkempia perusteluja 17 artiklan 4 kohtaan 
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esitetystä tarkistuksesta (tarkistus 51).

Tarkistus 284
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille olisi annettava mahdollisuus 
siirtää hallinnollisia tehtäviä kolmanteen 
maahan sijoittautuneelle yhteisölle, kunhan 
tähän liittyen toteutetaan tarvittavat 
suojatoimenpiteet. Vastaavasti 
säilytysyhteisö voisi siirtää kolmanteen 
maahan sijoittautunutta vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa koskevia säilytystehtäviään 
kyseisessä kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitävälle säilytysyhteisölle, 
kunhan kyseisen kolmannen maan 
lainsäädäntö takaa sijoittajille yhteisön 
sijoittajasuojaa tasoltaan vastaavan 
suojan. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan olisi myös tietyin edellytyksin
voitava nimittää kolmanteen maahan 
sijoittautunut riippumaton arvonmäärittäjä.

(20) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille olisi annettava mahdollisuus 
siirtää hallinnollisia tehtäviä kolmanteen 
maahan sijoittautuneelle yhteisölle, kunhan 
tähän liittyen toteutetaan tarvittavat 
suojatoimenpiteet. Vastaavasti 
säilytysyhteisö voisi siirtää kolmanteen 
maahan sijoittautunutta vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa koskevia säilytystehtäviään 
kyseisessä kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitävälle säilytysyhteisölle, 
kunhan kyseisen kolmannen maan 
lainsäädäntö vastaa kansainvälisten 
järjestöjen asettamia normeja ja muun 
muassa Kansainvälisen 
arvopaperimarkkinavalvojien järjestön 
asettamia hedge-rahastojen valvontaa 
koskevia sääntöjä. Vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan olisi myös voitava 
nimittää kolmanteen maahan sijoittautunut 
arvonmäärittäjä.

Or. en

Perustelu

Jos kolmas maa noudattaa Kansainvälisen arvopaperimarkkinavalvojien järjestön normeja, 
kyseiselle lainkäyttöalueelle sijoittautuneet säilytysyhteisöt on katsottava tämän direktiivin 
mukaisiksi säilytysyhteisöiksi sellaisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien osalta, 
jotka hoitavat kolmansien maiden sijoitusrahastoja.
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Tarkistus 285
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille olisi annettava mahdollisuus 
siirtää hallinnollisia tehtäviä kolmanteen 
maahan sijoittautuneelle yhteisölle, kunhan 
tähän liittyen toteutetaan tarvittavat 
suojatoimenpiteet. Vastaavasti 
säilytysyhteisö voisi siirtää kolmanteen 
maahan sijoittautunutta vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa koskevia säilytystehtäviään 
kyseisessä kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitävälle säilytysyhteisölle, 
kunhan kyseisen kolmannen maan 
lainsäädäntö takaa sijoittajille yhteisön
sijoittajasuojaa tasoltaan vastaavan suojan.
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
olisi myös tietyin edellytyksin voitava 
nimittää kolmanteen maahan sijoittautunut
riippumaton arvonmäärittäjä.

(20) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille olisi annettava mahdollisuus 
siirtää hallinnollisia tehtäviä kolmanteen 
maahan sijoittautuneelle yhteisölle, kunhan 
tähän liittyen toteutetaan tarvittavat 
suojatoimenpiteet. Vastaavasti 
säilytysyhteisö voisi siirtää joitakin
kolmanteen maahan sijoittautunutta 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa koskevia 
säilytystehtäviään kyseisessä kolmannessa 
maassa kotipaikkaansa pitävälle 
säilytysyhteisölle, kunhan kyseisen 
kolmannen maan lainsäädäntö takaa 
sijoittajille unionin sijoittajasuojaa 
tasoltaan vastaavan suojan. Vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan olisi myös tietyin 
edellytyksin voitava nimittää kolmanteen 
maahan sijoittautunut arvonmäärittäjä.

Or. en

Perustelu

Kaikkia säilytysyhteisön tehtäviä koskevia vaatimuksia ei voida siirtää säilytysyhteisön 
alaisuudessa toimivalle omaisuudenhoitajalle ("säilytysyhteisölle") kolmannessa maassa, 
koska säilytysyhteisön pitäisi noudattaa yleisiä velvoitteita suhteessa varoihin, kun 
säilyttäminen tai omaisuudenhoito on siirretty. Kolmanteen maahan sijoittautuneen 
arvonmäärittäjän ei tarvitse olla riippumaton. Tulisi tarjota mahdollisuus erilaisiin 
oikeudellisiin malleihin.

Tarkistus 286
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen (20) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
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hoitajille olisi annettava mahdollisuus 
siirtää hallinnollisia tehtäviä kolmanteen 
maahan sijoittautuneelle yhteisölle, kunhan 
tähän liittyen toteutetaan tarvittavat 
suojatoimenpiteet. Vastaavasti 
säilytysyhteisö voisi siirtää kolmanteen 
maahan sijoittautunutta vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa koskevia säilytystehtäviään 
kyseisessä kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitävälle säilytysyhteisölle, 
kunhan kyseisen kolmannen maan 
lainsäädäntö takaa sijoittajille yhteisön
sijoittajasuojaa tasoltaan vastaavan suojan.
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
olisi myös tietyin edellytyksin voitava 
nimittää kolmanteen maahan sijoittautunut
riippumaton arvonmäärittäjä.

hoitajille olisi annettava mahdollisuus 
siirtää hallinnollisia tehtäviä kolmanteen 
maahan sijoittautuneelle yhteisölle, kunhan 
tähän liittyen toteutetaan tarvittavat 
suojatoimenpiteet. Vastaavasti 
säilytysyhteisö voisi siirtää joitakin
kolmanteen maahan sijoittautunutta 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa koskevia 
säilytystehtäviään kyseisessä kolmannessa 
maassa kotipaikkaansa pitävälle 
säilytysyhteisölle, kunhan kyseisen 
kolmannen maan lainsäädäntö takaa 
sijoittajille unionin sijoittajasuojaa 
tasoltaan vastaavan suojan. Vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan olisi myös tietyin 
edellytyksin voitava nimittää kolmanteen 
maahan sijoittautunut arvonmäärittäjä.

Or. en

Perustelu

Koska säilytysyhteisöllä olisi oltava yleisvastuu, kaikkia tehtäviä ei voida siirtää kolmannessa 
maassa olevalla alemman tason omaisuudenhoitajalle..

Tarkistus 287
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille olisi annettava mahdollisuus 
siirtää hallinnollisia tehtäviä kolmanteen 
maahan sijoittautuneelle yhteisölle, kunhan 
tähän liittyen toteutetaan tarvittavat 
suojatoimenpiteet. Vastaavasti 
säilytysyhteisö voisi siirtää kolmanteen 
maahan sijoittautunutta vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa koskevia säilytystehtäviään 
kyseisessä kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitävälle säilytysyhteisölle, 
kunhan kyseisen kolmannen maan 
lainsäädäntö takaa sijoittajille yhteisön

(20) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille olisi annettava mahdollisuus 
siirtää hallinnollisia tehtäviä kolmanteen 
maahan sijoittautuneelle yhteisölle, kunhan 
tähän liittyen toteutetaan tarvittavat 
suojatoimenpiteet. Vastaavasti 
säilytysyhteisö voisi siirtää joitakin
kolmanteen maahan sijoittautunutta 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa koskevia 
säilytystehtäviään kyseisessä kolmannessa 
maassa kotipaikkaansa pitävälle 
säilytysyhteisölle, kunhan kyseisen 
kolmannen maan lainsäädäntö takaa 
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sijoittajasuojaa tasoltaan vastaavan suojan.
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
olisi myös tietyin edellytyksin voitava 
nimittää kolmanteen maahan sijoittautunut
riippumaton arvonmäärittäjä.

sijoittajille unionin sijoittajasuojaa 
tasoltaan vastaavan suojan. Vaihtoehtoisen
sijoitusrahaston hoitajan olisi myös tietyin 
edellytyksin voitava nimittää kolmanteen 
maahan sijoittautunut arvonmäärittäjä.

Or. en

Tarkistus 288
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille olisi annettava mahdollisuus 
siirtää hallinnollisia tehtäviä kolmanteen 
maahan sijoittautuneelle yhteisölle, kunhan 
tähän liittyen toteutetaan tarvittavat 
suojatoimenpiteet. Vastaavasti 
säilytysyhteisö voisi siirtää kolmanteen 
maahan sijoittautunutta vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa koskevia säilytystehtäviään 
kyseisessä kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitävälle säilytysyhteisölle, 
kunhan kyseisen kolmannen maan 
lainsäädäntö takaa sijoittajille yhteisön
sijoittajasuojaa tasoltaan vastaavan suojan.
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
olisi myös tietyin edellytyksin voitava 
nimittää kolmanteen maahan sijoittautunut 
riippumaton arvonmäärittäjä.

(20) Unioniin sijoittautuneille
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille 
olisi annettava mahdollisuus siirtää
joitakin hallinnollisia tehtäviä kolmanteen 
maahan sijoittautuneelle yhteisölle, kunhan 
tähän liittyen toteutetaan tarvittavat 
suojatoimenpiteet. Vastaavasti 
säilytysyhteisö voisi siirtää joitakin
kolmanteen maahan sijoittautunutta 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa koskevia 
säilytystehtäviään kyseisessä kolmannessa 
maassa kotipaikkaansa pitävälle 
säilytysyhteisölle, kunhan kyseisen 
kolmannen maan lainsäädäntö takaa 
sijoittajille unionin sijoittajasuojaa 
tasoltaan vastaavan suojan. Kolmannessa 
maassa olevien varojen osalta
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
olisi myös tietyin edellytyksin voitava 
nimittää kolmanteen maahan sijoittautunut 
riippumaton arvonmäärittäjä.

Or. en

Perustelu

Yhteisöön sijoittautuneen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan suorittamien arvioinnin ja 
säilyttämisen kaltaisten keskeisten tehtävien siirtämistä on rajoitettava sijoittajien suojan 
takaamiseksi.
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Tarkistus 289
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Mikäli kolmannessa maassa on 
olemassa vastaava sääntelykehys ja 
yhteisöön sijoittautuneilla vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajilla on 
tosiasiallinen pääsy kyseisen kolmannen 
maan markkinoille, jäsenvaltioille olisi 
annettava mahdollisuus myöntää tämän 
direktiivin säännösten mukaisia 
toimilupia vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajille ilman, että 
niiltä edellytetään sääntömääräistä 
kotipaikkaa yhteisössä, kolmen vuoden 
kuluttua siitä, kun määräaika direktiivin 
saattamiseksi osaksi kansallista 
lainsäädäntöä on päättynyt. Tämä kolmen 
vuoden määräaika on tarpeen, sillä 
tällaisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen ja niiden kolmansien 
maiden, joissa kyseiset rahastot pitävät 
kotipaikkaansa, on täytettävä 
lisävaatimukset, joista osa on ensiksi 
vahvistettava 
täytäntöönpanotoimenpiteillä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Johdanto-osan 21 kappale on hyödytön puitteissa, jotka määritetään tarkistetulla johdanto-
osan 18 kappaleella ja uusilla 18 a ja 18 b artiklalla.
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Tarkistus 290
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Mikäli kolmannessa maassa on 
olemassa vastaava sääntelykehys ja 
yhteisöön sijoittautuneilla vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajilla on 
tosiasiallinen pääsy kyseisen kolmannen 
maan markkinoille, jäsenvaltioille olisi 
annettava mahdollisuus myöntää tämän 
direktiivin säännösten mukaisia 
toimilupia vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajille ilman, että 
niiltä edellytetään sääntömääräistä 
kotipaikkaa yhteisössä, kolmen vuoden 
kuluttua siitä, kun määräaika direktiivin 
saattamiseksi osaksi kansallista 
lainsäädäntöä on päättynyt. Tämä kolmen 
vuoden määräaika on tarpeen, sillä 
tällaisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen ja niiden kolmansien 
maiden, joissa kyseiset rahastot pitävät 
kotipaikkaansa, on täytettävä 
lisävaatimukset, joista osa on ensiksi 
vahvistettava 
täytäntöönpanotoimenpiteillä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vastaa muita muutoksia, jotka koskevat vastaavuutta sekä kolmansia maita.
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Tarkistus 291
Diogo Feio

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Mikäli kolmannessa maassa on 
olemassa vastaava sääntelykehys ja 
yhteisöön sijoittautuneilla vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajilla on 
tosiasiallinen pääsy kyseisen kolmannen 
maan markkinoille, jäsenvaltioille olisi 
annettava mahdollisuus myöntää tämän 
direktiivin säännösten mukaisia 
toimilupia vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajille ilman, että 
niiltä edellytetään sääntömääräistä 
kotipaikkaa yhteisössä, kolmen vuoden 
kuluttua siitä, kun määräaika direktiivin 
saattamiseksi osaksi kansallista 
lainsäädäntöä on päättynyt. Tämä kolmen 
vuoden määräaika on tarpeen, sillä 
tällaisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen ja niiden kolmansien 
maiden, joissa kyseiset rahastot pitävät 
kotipaikkaansa, on täytettävä 
lisävaatimukset, joista osa on ensiksi 
vahvistettava 
täytäntöönpanotoimenpiteillä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Poistetaan kolmen vuoden kausi, jonka aikana kolmansiin maihin sijoittautuneille 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille ei myönnetä lupaa heidän rahastojensa 
markkinointiin EU:ssa, ja näin poistetaan alkuperäisen tekstin asettama protektionistinen 
este.
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Tarkistus 292
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) On tarpeen selkeyttää tämän 
direktiivin täytäntöönpanosta vastaavien 
toimivaltaisten viranomaisten 
toimivaltuuksia ja tehtäviä sekä vahvistaa 
mekanismeja, joilla varmistetaan 
riittäväntasoinen rajatylittävä 
valvontayhteistyö.

(22) On tarpeen selkeyttää tämän 
direktiivin täytäntöönpanosta vastaavien 
toimivaltaisten viranomaisten 
toimivaltuuksia ja tehtäviä sekä vahvistaa 
mekanismeja, joilla varmistetaan 
riittäväntasoinen rajatylittävä 
valvontayhteistyö. Euroopan 
järjestelmäriskikomitea ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen ovat 
toimivaltaisia viranomaisia rajat 
ylittävässä valvonnassa.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevassa direktiivissä tulisi ottaa huomioon 
unionin uusi valvontakehys.

Tarkistus 293
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen
hoitajien toiminnan suhteellisen suuri 
merkitys tietyillä rahoitusmarkkinoilla 
erityisesti silloin, kun kyseisten hoitajien 
hoitamilla vaihtoehtoisilla 
sijoitusrahastoilla ei ole todellista 
kiinnostusta markkinoiden perustana 
oleviin tuotteisiin tai välineisiin, saattaa 
tietyissä olosuhteissa haitata kyseisten 
markkinoiden tehokasta toimintaa.
Markkinoista saattaisi tämän vuoksi tulla 
liian haavoittuvat tai sillä voisi olla 

(23) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
toiminnan suhteellisen suuri merkitys 
tietyillä rahoitusmarkkinoilla erityisesti 
silloin, kun kyseisillä vaihtoehtoisilla 
sijoitusrahastoilla ei ole todellista 
kiinnostusta markkinoiden perustana 
oleviin tuotteisiin tai välineisiin, saattaa 
tietyissä olosuhteissa haitata kyseisten 
markkinoiden tehokasta toimintaa.
Markkinoista saattaisi tämän vuoksi tulla 
liian haavoittuvat tai sillä voisi olla 
vaikutus kyseisillä markkinoilla 
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vaikutus kyseisillä markkinoilla 
kaupankäynnin kohteena olevien 
välineiden oikeaan hinnoitteluun. Sen 
vuoksi on välttämätöntä varmistaa, että 
toimivaltaisilla viranomaisilla on tarvittava 
valtuudet valvoa vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien toimintaa 
kyseisillä markkinoilla ja puuttua 
tilanteeseen, jos se on tarpeen 
markkinoiden asianmukaisen toiminnan 
suojaamiseksi.

kaupankäynnin kohteena olevien 
välineiden oikeaan hinnoitteluun. Sen 
vuoksi on välttämätöntä varmistaa, että 
toimivaltaisilla viranomaisilla on tarvittava 
valtuudet valvoa vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien toimintaa 
kyseisillä markkinoilla ja puuttua 
tilanteeseen, jos se on tarpeen 
markkinoiden asianmukaisen toiminnan 
suojaamiseksi. Vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen toimintaa 
hyödykemarkkinoilla on rajoitettava. 
Erityisesti on kiellettävä vaihtoehtoisilta 
sijoitusrahastoilta maataloushyödykkeet 
unionin markkinoilla. Komission olisi 
taattava, että hyödykemarkkinoille 
sijoittaneita vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja koskevia sääntöjä 
sovelletaan kaikkiin unionin sekä 
kolmansien maiden rahastoihin, jotka 
tekevät tällaisia sijoituksia ilman 
todellista kiinnostusta näihin tuotteisiin 
tai välineisiin.

Or. en

Perustelu

Hyödykemarkkinoita olisi suojeltava keinottelua harjoittavilta rahastoilta.

Tarkistus 294
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jäsenvaltioiden olisi säädettävä 
seuraamusjärjestelmästä, jota sovelletaan 
tämän direktiivin säännösten rikkomiseen, 
ja varmistettava, että seuraamukset 
pannaan täytäntöön. Seuraamusten olisi 
oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia.

(24) Jäsenvaltioiden olisi Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen ohjeita 
noudattaen säädettävä 
seuraamusjärjestelmästä, jota sovelletaan 
tämän direktiivin säännösten rikkomiseen, 
ja varmistettava, että seuraamukset 
pannaan täytäntöön. Seuraamusten olisi 
oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
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varoittavia.

Or. en

Perustelu

Pakotteiden on oltava yhdenmukaisia koko yhteisössä, ja siksi ne on laadittava Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen antamia suuntaviivoja noudattaen.

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

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Tässä direktiivissä olisi säädettävä 
kunkin tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osalta yhdestä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajasta, jonka olisi 
vastattava tämän direktiivin vaatimusten 
noudattamisesta.

Or. en

Perustelu

Tulisi käydä selväksi, että direktiivin mukaan voidaan antaa lupa vain yhdelle vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle yhtä vaihtoehtoista sijoitusrahastoa kohden.

Tarkistus 296
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Tämän direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä olisi päätettävä 
menettelystä komissiolle siirrettyä 
täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 

Poistetaan.
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päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn 
neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tämä on asianmukaista uusien komitologiamenettelyjen mukaisesti.

Tarkistus 297
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Komissiolle olisi erityisesti annettava 
toimivalta vahvistaa tämän direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavat 
toimenpiteet. Tässä suhteessa komission 
olisi voitava määritellä menettelyt, joiden 
mukaisesti sellaiset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, joiden 
hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkkujen varat eivät 
ylitä tässä direktiivissä asetettua rajaa, 
voisiat käyttää oikeuttaan tulla 
kohdelluiksi tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvina 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajina. Näiden toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös määritellä 
perusteet, joilla toimivaltaiset viranomaiset 
arvioivat, täyttääkö tietty vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja velvoitteensa, jotka 
liittyvät liiketoiminnan harjoittamiseen ja 
niihin eturistiriitojen muotoihin, jotka 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja on 
tunnistettava, sekä niihin kohtuullisiksi 
katsottaviin toimenpiteisiin, jotka 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
odotetaan toteuttavan osana sisäisiä ja 
organisaatiota koskevia menettelyjä 
eturistiriitojen tunnistamiseksi, 

(27) Komissiolle olisi erityisesti annettava 
toimivalta hyväksyä tämän direktiivin 
täytäntöönpanon edellyttämiä delegoituja 
säädöksiä perustamissopimuksen 290 
artiklan mukaisesti, jotta voidaan
määritellä perusteet, joilla toimivaltaiset 
viranomaiset arvioivat, täyttääkö tietty 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
velvoitteensa, jotka liittyvät liiketoiminnan 
harjoittamiseen ja niihin eturistiriitojen 
muotoihin, jotka vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja on tunnistettava, 
sekä niihin kohtuullisiksi katsottaviin 
toimenpiteisiin, jotka vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan odotetaan 
toteuttavan osana sisäisiä ja organisaatiota 
koskevia menettelyjä eturistiriitojen 
tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi, 
hallitsemiseksi ja ilmoittamiseksi.
Toimenpiteiden tarkoituksena on myös
määritellä vaatimukset, joita 
arvopaperistamisvälineiden 
alkuunpanijoiden on noudatettava, jotta 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
voivat sijoittaa kyseisiin välineisiin, jotka 
on laskettu liikkeeseen 1 päivän 
tammikuuta 2011 jälkeen. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös määritellä 
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ehkäisemiseksi, hallitsemiseksi ja 
ilmoittamiseksi. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille asetettavat 
riskienhallintavaatimukset, jotka liittyvät 
niiden hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen edustajana koituviin 
riskeihin, sekä mahdollisesti tarvittavat 
järjestelyt, joilla vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat voivat hallita 
lyhyeksi myyntiin liittyviä erityisiä riskejä, 
mihin sisältyvät myös mahdollisesti 
tarvittavat rajoitukset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen suojaamiseksi 
tarpeettomilta riskeiltä. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä tämän 
direktiivin mukaiset 
maksuvalmiudenhallintavaatimukset ja 
erityisesti vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen maksuvalmiutta 
koskevat vähimmäisvaatimukset. 
Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä 
vaatimukset, joita 
arvopaperistamisvälineiden 
alkuunpanijoiden on noudatettava, jotta 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
voivat sijoittaa kyseisiin välineisiin, jotka 
on laskettu liikkeeseen 1 päivän 
tammikuuta 2011 jälkeen. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös määritellä 
vaatimukset, joita vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien on noudatettava 
sijoittaessaan tällaisiin 
arvopaperistamisvälineisiin.
Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä 
perusteet, joiden täyttyessä
arvonmäärittäjää voidaan pitää tämän 
direktiivin mukaisesti riippumattomana.
Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä
ehdot, joiden täyttyessä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien tehtävien 
siirtäminen toisen hoidettavaksi olisi 
hyväksyttävä ja edellytykset, joiden 
täyttyessä hoitajan ei enää liiallisen 
tehtäviensä siirtoasteen myötä voida katsoa 
olevan kyseisen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja. Niiden 

vaatimukset, joita vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien on noudatettava 
sijoittaessaan tällaisiin 
arvopaperistamisvälineisiin.
Toimenpiteiden tarkoituksena on myös
määritellä perusteet, joiden täyttyessä
arvonmääritysmenettelyä voidaan pitää 
tämän direktiivin mukaisesti 
riippumattomana. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös määritellä 
edellytykset, joiden täyttyessä hoitajan ei 
enää liiallisen tehtäviensä siirtoasteen 
myötä voida katsoa olevan kyseisen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja.
Niiden tarkoituksena on myös määritellä 
sisältö ja muoto vuosikertomukselle, joka 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on 
asetettava saataville kustakin hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta sekä 
määritellä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan tiedonantovelvollisuudet sijoittajia 
kohtaan, raportointivaatimukset 
toimivaltaisia viranomaisia kohtaan ja 
kyseisten tietojen antamisen aikaväli.
Toimenpiteiden tarkoituksena on myös
määritellä sellaisen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajaa koskevan 
tietojenvaihdon yksityiskohtaiset säännöt, 
sisältö ja aikaväli, joka tapahtuu kyseisen 
hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten ja muiden toimivaltaisten 
viranomaisten välillä silloin, kun kyseisellä 
hoitajalla yksinään tai yhdessä toisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
kanssa voi olla vaikutusta järjestelmän 
kannalta merkityksellisten rahoituslaitosten 
toimintaan ja markkinoiden 
asianmukaiseen toimintaan.
Toimenpiteiden tarkoituksena on myös 
määritellä paikalla toteutettavia 
tarkastuksia ja tutkimuksia koskevat 
menettelyt.
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tarkoituksena on määritellä sisältö ja muoto 
vuosikertomukselle, joka vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan on asettaa
saataville kustakin hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta sekä 
määritellä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan tiedonantovelvollisuudet sijoittajia 
kohtaan, raportointivaatimukset 
toimivaltaisia viranomaisia kohtaan ja 
kyseisten tietojen antamisen aikaväli.
Toimenpiteiden tarkoituksena on 
määritellä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajille asetettavat 
tiedonantovelvollisuudet koskien 
vivutusta, toimivaltaisille viranomaisille 
tapahtuvan raportoinnin aikaväliä ja 
tiedonantovelvollisuutta sijoittajia 
kohtaan. Toimenpiteiden tarkoituksena 
on vahvistaa rajoituksia vivutukselle, jota 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
voivat käyttää vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja hoitaessaan. 
Toimenpiteiden tarkoituksena on 
määritellä yksityiskohtaisesti se, miten ja 
missä laajuudessa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan, joka hankkii 
määräysvallan liikkeeseenlaskijan 
yhteisössä tai listaamattomassa yhtiössä, 
olisi täytettävä tiedonantovelvollisuutensa 
liikkeeseenlaskijaa tai listaamatonta 
yhtiötä ja niiden osakkeenomistajia ja 
työntekijöiden edustajia kohtaan, mukaan 
luettuina tiedot, jotka niiden on annettava 
hoitamansa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston vuosikertomuksessa. 
Toimenpiteiden tarkoituksena on 
määritellä sellaisten rajoitusten tai 
ehtojen tyypit, joita voidaan asettaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
markkinoinnille ammattimaisille 
sijoittajille kyseisen rahaston hoitajan 
kotijäsenvaltiossa. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä yleiset 
perusteet, joilla arvioidaan kolmansien 
maiden arvonmääritysvaatimusten 
vastaavuutta silloin, kun arvonmäärittäjä 
on sijoittautunut kolmanteen maahan, 
säilytysyhteisöjä koskevan kolmansien 
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maiden lainsäädännön vastaavuutta sekä 
kolmansien maiden soveltaman 
toiminnan vakauden valvonnan sääntelyn 
ja jatkuvan valvonnan vastaavuutta 
silloin, kun kolmanteen maahan 
sijoittautunut vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja hakee toimilupaa. 
Toimenpiteiden tarkoituksena on 
määritellä yleiset perusteet, joilla 
arvioidaan tarjoaako kolmas maa 
yhteisöön sijoittautuneelle vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle tosiasiallisesti 
pääsyn markkinoilleen tasolla, joka 
vastaa yhteisön soveltamaa kolmanteen 
maahan sijoittautuneen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle tarjoamaa 
markkinoillepääsyä. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä sellaisen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa 
koskevan tietojenvaihdon yksityiskohtaiset 
säännöt, sisältö ja aikaväli, joka tapahtuu 
kyseisen hoitajan kotijäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten ja muiden 
toimivaltaisten viranomaisten välillä 
silloin, kun kyseisellä hoitajalla yksinään 
tai yhdessä toisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien kanssa voi olla 
vaikutusta järjestelmän kannalta 
merkityksellisten rahoituslaitosten 
toimintaan ja markkinoiden 
asianmukaiseen toimintaan.
Toimenpiteiden tarkoituksena on myös 
määritellä paikalla toteutettavia 
tarkastuksia ja tutkimuksia koskevat 
menettelyt.

Or. en

Perustelu

Mukautus ehdotettuihin säädöstekstin muutoksiin.
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Tarkistus 298
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Komissiolle olisi erityisesti annettava 
toimivalta vahvistaa tämän direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavat 
toimenpiteet. Tässä suhteessa komission 
olisi voitava määritellä menettelyt, joiden 
mukaisesti sellaiset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, joiden 
hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkkujen varat eivät 
ylitä tässä direktiivissä asetettua rajaa, 
voisiat käyttää oikeuttaan tulla 
kohdelluiksi tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvina 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajina. Näiden toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös määritellä 
perusteet, joilla toimivaltaiset viranomaiset 
arvioivat, täyttääkö tietty vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja velvoitteensa, jotka 
liittyvät liiketoiminnan harjoittamiseen ja 
niihin eturistiriitojen muotoihin, jotka 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja on 
tunnistettava, sekä niihin kohtuullisiksi 
katsottaviin toimenpiteisiin, jotka 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
odotetaan toteuttavan osana sisäisiä ja 
organisaatiota koskevia menettelyjä 
eturistiriitojen tunnistamiseksi, 
ehkäisemiseksi, hallitsemiseksi ja 
ilmoittamiseksi. Toimenpiteiden
tarkoituksena on määritellä 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille asetettavat
riskienhallintavaatimukset, jotka liittyvät 
niiden hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen edustajana koituviin
riskeihin, sekä mahdollisesti tarvittavat 
järjestelyt, joilla vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat voivat hallita 
lyhyeksi myyntiin liittyviä erityisiä riskejä, 

(27) Komissiolle olisi erityisesti annettava 
toimivalta hyväksyä tämän direktiivin 
täytäntöönpanon edellyttämiä delegoituja 
säädöksiä perustamissopimuksen 290 
artiklan mukaisesti, jotta voidaan
määritellä perusteet, joilla toimivaltaiset 
viranomaiset arvioivat, täyttääkö tietty 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
velvoitteensa, jotka liittyvät liiketoiminnan 
harjoittamiseen ja niihin eturistiriitojen 
muotoihin, jotka vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja on tunnistettava, 
sekä niihin kohtuullisiksi katsottaviin 
toimenpiteisiin, jotka vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan odotetaan 
toteuttavan osana sisäisiä ja organisaatiota 
koskevia menettelyjä eturistiriitojen 
tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi, 
hallitsemiseksi ja ilmoittamiseksi.
Toimenpiteiden yhteydessä on myös 
määritettävä riskienhallintavaatimukset, 
jotka vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan on täytettävä suhteessa riskeihin,
joita se ottaa hoitamansa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston lukuun. Toimenpiteiden
yhteydessä on myös määritettävä 
likviditeetin hallintajärjestelmät ja 
-menetelmät, joita vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat käyttävät.
Toimenpiteiden tarkoituksena on myös
määritellä vaatimukset, joita 
arvopaperistamisvälineiden 
alkuunpanijoiden on noudatettava, jotta 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
voivat sijoittaa kyseisiin välineisiin, jotka 
on laskettu liikkeeseen 1 päivän 
tammikuuta 2011 jälkeen. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös määritellä 
vaatimukset, joita vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien on noudatettava 
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mihin sisältyvät myös mahdollisesti 
tarvittavat rajoitukset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen suojaamiseksi 
tarpeettomilta riskeiltä. Toimenpiteiden
tarkoituksena on määritellä tämän 
direktiivin mukaiset 
maksuvalmiudenhallintavaatimukset ja 
erityisesti vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen maksuvalmiutta 
koskevat vähimmäisvaatimukset.
Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä 
vaatimukset, joita 
arvopaperistamisvälineiden 
alkuunpanijoiden on noudatettava, jotta 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
voivat sijoittaa kyseisiin välineisiin, jotka 
on laskettu liikkeeseen 1 päivän 
tammikuuta 2011 jälkeen. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös määritellä 
vaatimukset, joita vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien on noudatettava 
sijoittaessaan tällaisiin 
arvopaperistamisvälineisiin.
Toimenpiteiden tarkoituksena on 
määritellä perusteet, joiden täyttyessä 
arvonmäärittäjää voidaan pitää tämän 
direktiivin mukaisesti riippumattomana.
Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä 
ehdot, joiden täyttyessä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien tehtävien 
siirtäminen toisen hoidettavaksi olisi 
hyväksyttävä ja edellytykset, joiden 
täyttyessä hoitajan ei enää liiallisen 
tehtäviensä siirtoasteen myötä voida katsoa 
olevan kyseisen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja. Niiden 
tarkoituksena on määritellä sisältö ja muoto 
vuosikertomukselle, joka vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan on asettaa 
saataville kustakin hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta sekä 
määritellä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan tiedonantovelvollisuudet sijoittajia 
kohtaan, raportointivaatimukset 
toimivaltaisia viranomaisia kohtaan ja 
kyseisten tietojen antamisen aikaväli.
Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille 

sijoittaessaan tällaisiin 
arvopaperistamisvälineisiin.
Toimenpiteiden pitää myös käsittää 
asianmukaiset menetelmät
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen varojen 
sekä osakkeiden tai osuuksien arvon 
määrittämiseen oikealla tavalla.
Toimenpiteillä olisi myös määritettävä 
säilytysyhteisöjen menettelyt, joilla 
maksut erotellaan eri tileille, säilytyksen 
ja omaisuudenhoidon käsitteet, 
rahoitusvälineiden erottaminen ja niihin 
perustuvat oikeudet eri tileillä, se, milloin 
rahoitusvälineitä tai niihin perustuvia 
oikeuksia voidaan säilyttää tai ylläpitää, 
milloin niillä käydään normaalia 
kauppaa, ja kun menetetään 
rahoitusvälineitä tai niihin perustuvia 
oikeuksia, säilytysyhteisöjen 
valvontavelvollisuudet, siirtämisen ehdot 
mukaan lukien säilytysyhteisöjen 
huolellisuutta koskevat vaatimukset sekä 
tarve yhteistyöhön muiden 
lainkäyttöalueiden kanssa sekä ehdot 
säilytysyhteisöjen hyväksymiselle ja sen 
arviointi, voiko säilytysyhteisö antaa 
riittävät rahalliset ja ammatilliset takuut 
asianomaisten säilytyspalveluiden 
tehokkaasta hoitamisesta ja voiko se 
täyttää näihin tehtäviin luonnostaan 
liittyvät velvoitteet. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös määritellä ehdot, 
joiden täyttyessä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien tehtävien 
siirtäminen toisen hoidettavaksi olisi 
hyväksyttävä ja edellytykset, joiden 
täyttyessä hoitajan ei enää liiallisen 
tehtäviensä siirtoasteen myötä voida katsoa 
olevan kyseisen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja. Niiden 
tarkoituksena on myös määritellä sisältö ja 
muoto vuosikertomukselle, joka 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on 
asetettava saataville kustakin hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta sekä 
määritellä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan tiedonantovelvollisuudet sijoittajia 
kohtaan, raportointivaatimukset 
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asetettavat tiedonantovelvollisuudet 
koskien vivutusta, toimivaltaisille 
viranomaisille tapahtuvan raportoinnin 
aikaväliä ja tiedonantovelvollisuutta 
sijoittajia kohtaan. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on vahvistaa rajoituksia 
vivutukselle, jota vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat voivat käyttää 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja 
hoitaessaan. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä 
yksityiskohtaisesti se, miten ja missä 
laajuudessa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan, joka hankkii 
määräysvallan liikkeeseenlaskijan 
yhteisössä tai listaamattomassa yhtiössä, 
olisi täytettävä tiedonantovelvollisuutensa 
liikkeeseenlaskijaa tai listaamatonta 
yhtiötä ja niiden osakkeenomistajia ja 
työntekijöiden edustajia kohtaan, mukaan 
luettuina tiedot, jotka niiden on annettava 
hoitamansa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston vuosikertomuksessa.
Toimenpiteiden tarkoituksena on 
määritellä sellaisten rajoitusten tai 
ehtojen tyypit, joita voidaan asettaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
markkinoinnille ammattimaisille 
sijoittajille kyseisen rahaston hoitajan 
kotijäsenvaltiossa. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä yleiset 
perusteet, joilla arvioidaan kolmansien
maiden arvonmääritysvaatimusten 
vastaavuutta silloin, kun arvonmäärittäjä 
on sijoittautunut kolmanteen maahan, 
säilytysyhteisöjä koskevan kolmansien 
maiden lainsäädännön vastaavuutta sekä 
kolmansien maiden soveltaman 
toiminnan vakauden valvonnan sääntelyn
ja jatkuvan valvonnan vastaavuutta 
silloin, kun kolmanteen maahan 
sijoittautunut vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja hakee toimilupaa. 
Toimenpiteiden tarkoituksena on 
määritellä yleiset perusteet, joilla 
arvioidaan tarjoaako kolmas maa 
yhteisöön sijoittautuneelle vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle tosiasiallisesti 

toimivaltaisia viranomaisia kohtaan ja 
kyseisten tietojen antamisen aikaväli.
Toimenpiteiden tarkoituksena on myös 
määritellä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajille asetettavat 
tiedonantovelvollisuudet erityisesti koskien 
vivutusta, toimivaltaisille viranomaisille 
tapahtuvan raportoinnin aikaväliä ja
muotoa ja tiedonantovelvollisuutta 
sijoittajia kohtaan. Toimenpiteillä olisi 
myös määritettävä se, milloin vivutusta 
katsotaan käytettävän järjestelmällisesti.
Toimenpiteillä olisi myös määritettävä 
periaatteet, joita toimivaltaisten 
viranomaisten on noudatettava 
harkitessaan vivutusta koskevien 
rajoitusten käyttöönottoa. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös määritellä sellaisen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa 
koskevan tietojenvaihdon yksityiskohtaiset 
säännöt, sisältö ja aikaväli, joka tapahtuu 
kyseisen hoitajan kotijäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten ja muiden 
toimivaltaisten viranomaisten välillä 
silloin, kun kyseisellä hoitajalla yksinään 
tai yhdessä toisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien kanssa voi olla 
vaikutusta järjestelmän kannalta 
merkityksellisten rahoituslaitosten 
toimintaan ja markkinoiden 
asianmukaiseen toimintaan.
Toimenpiteiden tarkoituksena on myös 
määritellä paikalla toteutettavia 
tarkastuksia ja tutkimuksia koskevat 
menettelyt.
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pääsyn markkinoilleen tasolla, joka 
vastaa yhteisön soveltamaa kolmanteen 
maahan sijoittautuneen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle tarjoamaa 
markkinoillepääsyä. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä sellaisen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa 
koskevan tietojenvaihdon yksityiskohtaiset 
säännöt, sisältö ja aikaväli, joka tapahtuu 
kyseisen hoitajan kotijäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten ja muiden 
toimivaltaisten viranomaisten välillä 
silloin, kun kyseisellä hoitajalla yksinään 
tai yhdessä toisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien kanssa voi olla 
vaikutusta järjestelmän kannalta 
merkityksellisten rahoituslaitosten 
toimintaan ja markkinoiden 
asianmukaiseen toimintaan.
Toimenpiteiden tarkoituksena on myös 
määritellä paikalla toteutettavia 
tarkastuksia ja tutkimuksia koskevat 
menettelyt.

Or. en

Perustelu

Muutokset ovat tarpeen, jotta teksti vastaisi laadittuja ehdotuksia. 

Tarkistus 299
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Komissiolle olisi erityisesti annettava 
toimivalta vahvistaa tämän direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavat 
toimenpiteet. Tässä suhteessa komission 
olisi voitava määritellä menettelyt, joiden 
mukaisesti sellaiset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, joiden 
hoitamien vaihtoehtoisten 

(27) Komissiolle olisi erityisesti annettava 
toimivalta hyväksyä tämän direktiivin 
täytäntöönpanon edellyttämiä delegoituja 
säädöksiä perustamissopimuksen 290 
artiklan mukaisesti, jotta voidaan
määritellä perusteet, joilla toimivaltaiset 
viranomaiset arvioivat, täyttääkö tietty 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
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sijoitusrahastojen salkkujen varat eivät 
ylitä tässä direktiivissä asetettua rajaa, 
voisivat käyttää oikeuttaan tulla 
kohdelluiksi tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvina 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajina. Näiden toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös määritellä 
perusteet, joilla toimivaltaiset viranomaiset 
arvioivat, täyttääkö tietty vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja velvoitteensa, jotka 
liittyvät liiketoiminnan harjoittamiseen ja 
niihin eturistiriitojen muotoihin, jotka 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja on 
tunnistettava, sekä niihin kohtuullisiksi 
katsottaviin toimenpiteisiin, jotka 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
odotetaan toteuttavan osana sisäisiä ja 
organisaatiota koskevia menettelyjä 
eturistiriitojen tunnistamiseksi, 
ehkäisemiseksi, hallitsemiseksi ja 
ilmoittamiseksi. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille asetettavat
riskienhallintavaatimukset, jotka liittyvät 
niiden hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen edustajana koituviin
riskeihin, sekä mahdollisesti tarvittavat 
järjestelyt, joilla vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat voivat hallita 
lyhyeksi myyntiin liittyviä erityisiä riskejä, 
mihin sisältyvät myös mahdollisesti 
tarvittavat rajoitukset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen suojaamiseksi 
tarpeettomilta riskeiltä. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä tämän 
direktiivin mukaiset 
maksuvalmiudenhallintavaatimukset ja 
erityisesti vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen maksuvalmiutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä vaatimukset, 
joita arvopaperistamisvälineiden 
alkuunpanijoiden on noudatettava, jotta 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
voivat sijoittaa kyseisiin välineisiin, jotka 
on laskettu liikkeeseen 1 päivän 

velvoitteensa, jotka liittyvät liiketoiminnan 
harjoittamiseen ja niihin eturistiriitojen 
muotoihin, jotka vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja on tunnistettava, 
sekä niihin kohtuullisiksi katsottaviin 
toimenpiteisiin, jotka vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan odotetaan 
toteuttavan osana sisäisiä ja organisaatiota 
koskevia menettelyjä eturistiriitojen 
tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi, 
hallitsemiseksi ja ilmoittamiseksi.
Toimenpiteiden yhteydessä on myös 
määritettävä, milloin riskinhallinnan ei 
tarvitse olla erillistä, sekä
riskienhallintavaatimukset, jotka
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on täytettävä suhteessa riskeihin, joita se 
ottaa hoitamansa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston lukuun. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös määritellä tämän 
direktiivin mukaiset 
maksuvalmiudenhallintavaatimukset ja 
erityisesti vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen maksuvalmiutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on lisäksi määritellä 
perusteet, joiden täyttyessä
arvonmäärittelijää voidaan pitää tämän 
direktiivin mukaisesti riippumattomana.
Toimenpiteiden tarkoituksena on myös
määritellä ehdot, joiden täyttyessä 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
tehtävien siirtäminen toisen hoidettavaksi 
olisi hyväksyttävä ja edellytykset, joiden 
täyttyessä hoitajan ei enää liiallisen 
tehtäviensä siirtoasteen myötä voida katsoa 
olevan kyseisen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja. Niiden 
tarkoituksena on myös määritellä sisältö ja 
muoto vuosikertomukselle, joka 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on 
asetettava saataville kustakin hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta sekä 
määritellä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan tiedonantovelvollisuudet sijoittajia 
kohtaan, raportointivaatimukset 
toimivaltaisia viranomaisia kohtaan ja 
kyseisten tietojen antamisen aikaväli.
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tammikuuta 2011 jälkeen. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös määritellä 
vaatimukset, joita vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien on 
noudatettava sijoittaessaan tällaisiin 
arvopaperistamisvälineisiin. 
Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä 
perusteet, joiden täyttyessä
arvonmäärittäjää voidaan pitää tämän 
direktiivin mukaisesti riippumattomana.
Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä 
ehdot, joiden täyttyessä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien tehtävien 
siirtäminen toisen hoidettavaksi olisi 
hyväksyttävä ja edellytykset, joiden 
täyttyessä hoitajan ei enää liiallisen 
tehtäviensä siirtoasteen myötä voida katsoa 
olevan kyseisen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja. Niiden 
tarkoituksena on määritellä sisältö ja muoto 
vuosikertomukselle, joka vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan on asettaa
saataville kustakin hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta sekä 
määritellä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan tiedonantovelvollisuudet sijoittajia 
kohtaan, raportointivaatimukset 
toimivaltaisia viranomaisia kohtaan ja 
kyseisten tietojen antamisen aikaväli.
Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille 
asetettavat tiedonantovelvollisuudet 
koskien vivutusta, toimivaltaisille 
viranomaisille tapahtuvan raportoinnin 
aikaväliä ja tiedonantovelvollisuutta 
sijoittajia kohtaan. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on vahvistaa rajoituksia 
vivutukselle, jota vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat voivat käyttää 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja 
hoitaessaan. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä 
yksityiskohtaisesti se, miten ja missä 
laajuudessa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan, joka hankkii määräysvallan 
liikkeeseenlaskijan yhteisössä tai 
listaamattomassa yhtiössä, olisi täytettävä 
tiedonantovelvollisuutensa 

Toimenpiteiden tarkoituksena on myös
määritellä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajille asetettavat 
tiedonantovelvollisuudet koskien vivutusta, 
toimivaltaisille viranomaisille tapahtuvan 
raportoinnin aikaväliä ja 
tiedonantovelvollisuutta sijoittajia kohtaan.
Toimenpiteiden tarkoituksena on myös
määritellä yksityiskohtaisesti se, miten ja 
missä laajuudessa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan, joka hankkii 
määräysvallan liikkeeseenlaskijan 
yhteisössä tai listaamattomassa yhtiössä, 
olisi täytettävä tiedonantovelvollisuutensa 
liikkeeseenlaskijaa tai listaamatonta yhtiötä 
ja niiden osakkeenomistajia ja 
työntekijöiden edustajia kohtaan, mukaan 
luettuina tiedot, jotka niiden on annettava 
hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
vuosikertomuksessa. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on samoin määritellä 
sellaisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajaa koskevan tietojenvaihdon 
yksityiskohtaiset säännöt, sisältö ja 
aikaväli, joka tapahtuu kyseisen hoitajan 
kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten ja muiden toimivaltaisten 
viranomaisten välillä silloin, kun kyseisellä 
hoitajalla yksinään tai yhdessä toisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
kanssa voi olla vaikutusta järjestelmän 
kannalta merkityksellisten rahoituslaitosten 
toimintaan ja markkinoiden 
asianmukaiseen toimintaan.
Toimenpiteiden tarkoituksena on myös 
määritellä paikalla toteutettavia 
tarkastuksia ja tutkimuksia koskevat 
menettelyt.
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liikkeeseenlaskijaa tai listaamatonta yhtiötä 
ja niiden osakkeenomistajia ja 
työntekijöiden edustajia kohtaan, mukaan 
luettuina tiedot, jotka niiden on annettava 
hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
vuosikertomuksessa. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä sellaisten 
rajoitusten tai ehtojen tyypit, joita voidaan 
asettaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
markkinoinnille ammattimaisille 
sijoittajille kyseisen rahaston hoitajan 
kotijäsenvaltiossa. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä yleiset 
perusteet, joilla arvioidaan kolmansien 
maiden arvonmääritysvaatimusten 
vastaavuutta silloin, kun arvonmäärittäjä 
on sijoittautunut kolmanteen maahan, 
säilytysyhteisöjä koskevan kolmansien 
maiden lainsäädännön vastaavuutta sekä 
kolmansien maiden soveltaman 
toiminnan vakauden valvonnan sääntelyn 
ja jatkuvan valvonnan vastaavuutta 
silloin, kun kolmanteen maahan 
sijoittautunut vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja hakee toimilupaa. 
Toimenpiteiden tarkoituksena on 
määritellä yleiset perusteet, joilla 
arvioidaan tarjoaako kolmas maa 
yhteisöön sijoittautuneelle vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle tosiasiallisesti 
pääsyn markkinoilleen tasolla, joka 
vastaa yhteisön soveltamaa kolmanteen 
maahan sijoittautuneen vaihtoehtoisen
sijoitusrahaston hoitajalle tarjoamaa 
markkinoillepääsyä. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä sellaisen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa 
koskevan tietojenvaihdon yksityiskohtaiset 
säännöt, sisältö ja aikaväli, joka tapahtuu 
kyseisen hoitajan kotijäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten ja muiden 
toimivaltaisten viranomaisten välillä 
silloin, kun kyseisellä hoitajalla yksinään 
tai yhdessä toisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien kanssa voi olla 
vaikutusta järjestelmän kannalta 
merkityksellisten rahoituslaitosten 
toimintaan ja markkinoiden 
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asianmukaiseen toimintaan.
Toimenpiteiden tarkoituksena on myös 
määritellä paikalla toteutettavia 
tarkastuksia ja tutkimuksia koskevat 
menettelyt.

Or. en

Perustelu

Tarkistukset seuraavat aiemmista tarkistuksista.

Tarkistus 300
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Komissiolle olisi erityisesti annettava 
toimivalta vahvistaa tämän direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavat 
toimenpiteet. Tässä suhteessa komission 
olisi voitava määritellä menettelyt, joiden 
mukaisesti sellaiset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, joiden 
hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkkujen varat eivät 
ylitä tässä direktiivissä asetettua rajaa, 
voisiat käyttää oikeuttaan tulla 
kohdelluiksi tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvina 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajina. Näiden toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös määritellä 
perusteet, joilla toimivaltaiset viranomaiset 
arvioivat, täyttääkö tietty vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja velvoitteensa, jotka 
liittyvät liiketoiminnan harjoittamiseen ja 
niihin eturistiriitojen muotoihin, jotka 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja on 
tunnistettava, sekä niihin kohtuullisiksi 
katsottaviin toimenpiteisiin, jotka 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
odotetaan toteuttavan osana sisäisiä ja 

(27) Komissiolle olisi erityisesti annettava 
toimivalta hyväksyä tämän direktiivin 
täytäntöönpanon edellyttämiä delegoituja 
säädöksiä perustamissopimuksen 290 
artiklan mukaisesti, jotta voidaan
määritellä perusteet, joilla toimivaltaiset 
viranomaiset arvioivat, täyttääkö tietty 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
velvoitteensa, jotka liittyvät liiketoiminnan 
harjoittamiseen ja niihin eturistiriitojen 
muotoihin, jotka vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja on tunnistettava, 
sekä niihin kohtuullisiksi katsottaviin 
toimenpiteisiin, jotka vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan odotetaan 
toteuttavan osana sisäisiä ja organisaatiota 
koskevia menettelyjä eturistiriitojen 
tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi, 
hallitsemiseksi ja ilmoittamiseksi.
Toimenpiteiden tarkoituksena on myös
määritellä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajille asetettavat 
riskienhallintavaatimukset, jotka liittyvät 
niiden hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen edustajana koituviin 
riskeihin, sekä mahdollisesti tarvittavat 
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organisaatiota koskevia menettelyjä 
eturistiriitojen tunnistamiseksi, 
ehkäisemiseksi, hallitsemiseksi ja 
ilmoittamiseksi. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajille asetettavat 
riskienhallintavaatimukset, jotka liittyvät 
niiden hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen edustajana koituviin 
riskeihin, sekä mahdollisesti tarvittavat 
järjestelyt, joilla vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat voivat hallita 
lyhyeksi myyntiin liittyviä erityisiä riskejä, 
mihin sisältyvät myös mahdollisesti 
tarvittavat rajoitukset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen suojaamiseksi 
tarpeettomilta riskeiltä. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä tämän 
direktiivin mukaiset 
maksuvalmiudenhallintavaatimukset ja 
erityisesti vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen maksuvalmiutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä vaatimukset, 
joita arvopaperistamisvälineiden 
alkuunpanijoiden on noudatettava, jotta
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat
voivat sijoittaa kyseisiin välineisiin, jotka 
on laskettu liikkeeseen 1 päivän 
tammikuuta 2011 jälkeen. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös määritellä 
vaatimukset, joita vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien on 
noudatettava sijoittaessaan tällaisiin 
arvopaperistamisvälineisiin.
Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä 
perusteet, joiden täyttyessä
arvonmäärittäjää voidaan pitää tämän 
direktiivin mukaisesti riippumattomana.
Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä 
ehdot, joiden täyttyessä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien tehtävien 
siirtäminen toisen hoidettavaksi olisi 
hyväksyttävä ja edellytykset, joiden 
täyttyessä hoitajan ei enää liiallisen 
tehtäviensä siirtoasteen myötä voida katsoa 
olevan kyseisen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja. Niiden 

järjestelyt, joilla vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat voivat hallita 
lyhyeksi myyntiin liittyviä erityisiä riskejä, 
mihin sisältyvät myös mahdollisesti 
tarvittavat rajoitukset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen suojaamiseksi 
tarpeettomilta riskeiltä. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös määritellä tämän 
direktiivin mukaiset 
maksuvalmiudenhallintavaatimukset ja 
erityisesti vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen maksuvalmiutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös määritellä 
vaatimukset, joita 
arvopaperistamisvälineiden 
alkuunpanijoiden on noudatettava, jotta
vaihtoehtoiset sijoitusrahastot voivat 
sijoittaa kyseisiin välineisiin, jotka on 
laskettu liikkeeseen 1 päivän tammikuuta 
2011 jälkeen. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös määritellä 
vaatimukset, joita vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen on noudatettava 
sijoittaessaan tällaisiin 
arvopaperistamisvälineisiin.
Toimenpiteiden tarkoituksena on myös
määritellä perusteet, joiden täyttyessä
arvonmäärittelijää voidaan pitää tämän 
direktiivin mukaisesti riippumattomana.
Toimenpiteiden tarkoituksena on myös
määritellä ehdot, joiden täyttyessä 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
tehtävien siirtäminen toisen hoidettavaksi 
olisi hyväksyttävä ja edellytykset, joiden 
täyttyessä hoitajan ei enää liiallisen 
tehtäviensä siirtoasteen myötä voida katsoa 
olevan kyseisen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja. Niiden 
tarkoituksena on myös määritellä sisältö ja 
muoto vuosikertomukselle, joka 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston on 
asetettava saataville sekä määritellä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
tiedonantovelvollisuudet sijoittajia 
kohtaan, raportointivaatimukset 
toimivaltaisia viranomaisia kohtaan ja 
kyseisten tietojen antamisen aikaväli.
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tarkoituksena on määritellä sisältö ja muoto 
vuosikertomukselle, joka vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan on asettaa
saataville kustakin hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta sekä 
määritellä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan tiedonantovelvollisuudet sijoittajia 
kohtaan, raportointivaatimukset 
toimivaltaisia viranomaisia kohtaan ja 
kyseisten tietojen antamisen aikaväli.
Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille asetettavat 
tiedonantovelvollisuudet koskien vivutusta, 
toimivaltaisille viranomaisille tapahtuvan 
raportoinnin aikaväliä ja 
tiedonantovelvollisuutta sijoittajia kohtaan.
Toimenpiteiden tarkoituksena on vahvistaa 
rajoituksia vivutukselle, jota 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
voivat käyttää vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja hoitaessaan. 
Toimenpiteiden tarkoituksena on
määritellä yksityiskohtaisesti se, miten ja 
missä laajuudessa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan, joka hankkii 
määräysvallan liikkeeseenlaskijan 
yhteisössä tai listaamattomassa yhtiössä, 
olisi täytettävä tiedonantovelvollisuutensa 
liikkeeseenlaskijaa tai listaamatonta yhtiötä 
ja niiden osakkeenomistajia ja 
työntekijöiden edustajia kohtaan, mukaan 
luettuina tiedot, jotka niiden on annettava 
hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
vuosikertomuksessa. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä sellaisten 
rajoitusten tai ehtojen tyypit, joita voidaan 
asettaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
markkinoinnille ammattimaisille 
sijoittajille kyseisen rahaston hoitajan 
kotijäsenvaltiossa. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä yleiset 
perusteet, joilla arvioidaan kolmansien 
maiden arvonmääritysvaatimusten 
vastaavuutta silloin, kun arvonmäärittäjä 
on sijoittautunut kolmanteen maahan, 
säilytysyhteisöjä koskevan kolmansien 
maiden lainsäädännön vastaavuutta sekä

Toimenpiteiden tarkoituksena on myös
määritellä vaihtoehtoisille 
sijoitusrahastoille asetettavat 
tiedonantovelvollisuudet koskien vivutusta, 
toimivaltaisille viranomaisille tapahtuvan 
raportoinnin aikaväliä ja 
tiedonantovelvollisuutta sijoittajia kohtaan.
Toimenpiteiden tarkoituksena on myös 
vahvistaa rajoituksia vivutukselle, jota 
vaihtoehtoiset sijoitusrahastot voivat 
käyttää. Toimenpiteiden tarkoituksena on
myös määritellä yksityiskohtaisesti se, 
miten ja missä laajuudessa vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto, joka hankkii 
määräysvallan liikkeeseenlaskijan 
yhteisössä tai listaamattomassa yhtiössä, 
olisi täytettävä tiedonantovelvollisuutensa 
liikkeeseenlaskijaa tai listaamatonta yhtiötä 
ja niiden osakkeenomistajia ja 
työntekijöiden edustajia kohtaan, mukaan 
luettuina tiedot, jotka niiden on annettava 
hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
vuosikertomuksessa. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös määritellä sellaisten 
rajoitusten tai ehtojen tyypit, joita voidaan 
asettaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
markkinoinnille ammattimaisille 
sijoittajille kyseisen rahaston hoitajan 
kotijäsenvaltiossa. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös määritellä yleiset 
perusteet, joilla arvioidaan kolmansien 
maiden arvonmääritysvaatimusten 
vastaavuutta silloin, kun arvonmäärittäjä 
on sijoittautunut kolmanteen maahan, 
säilytysyhteisöjä koskevan kolmansien 
maiden lainsäädännön vastaavuutta sekä
yleisiä perusteita verotusta ja vakauden
valvontaa koskevan tehokkaan yhteistyön 
arvioimiseksi silloin, kun kolmanteen 
maahan sijoittautunut vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto hakee toimilupaa.
Toimenpiteiden tarkoituksena on myös
määritellä yleiset perusteet, joilla 
arvioidaan tarjoaako kolmas maa unioniin
sijoittautuneelle vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle tosiasiallisesti 
pääsyn markkinoilleen tasolla, joka vastaa
unionin soveltamaa kolmanteen maahan 



AM\804881FI.doc 163/181 PE439.111v02-00

FI

kolmansien maiden soveltaman 
toiminnan vakauden valvonnan sääntelyn 
ja jatkuvan valvonnan vastaavuutta
silloin, kun kolmanteen maahan 
sijoittautunut vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja hakee toimilupaa.
Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä 
yleiset perusteet, joilla arvioidaan tarjoaako 
kolmas maa yhteisöön sijoittautuneelle 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle 
tosiasiallisesti pääsyn markkinoilleen 
tasolla, joka vastaa yhteisön soveltamaa 
kolmanteen maahan sijoittautuneen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle 
tarjoamaa markkinoillepääsyä.
Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä 
sellaisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajaa koskevan tietojenvaihdon 
yksityiskohtaiset säännöt, sisältö ja 
aikaväli, joka tapahtuu kyseisen hoitajan 
kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten ja muiden toimivaltaisten 
viranomaisten välillä silloin, kun kyseisellä 
hoitajalla yksinään tai yhdessä toisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
kanssa voi olla vaikutusta järjestelmän 
kannalta merkityksellisten rahoituslaitosten 
toimintaan ja markkinoiden 
asianmukaiseen toimintaan.
Toimenpiteiden tarkoituksena on myös 
määritellä paikalla toteutettavia 
tarkastuksia ja tutkimuksia koskevat 
menettelyt.

sijoittautuneen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle tarjoamaa 
markkinoillepääsyä. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös määritellä sellaisen
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa ja
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa 
koskevan tietojenvaihdon yksityiskohtaiset 
säännöt, sisältö ja aikaväli, joka tapahtuu
Euroopan järjestelmäriskikomitean, 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen ja
kyseisen rahaston sekä hoitajan 
kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten ja muiden toimivaltaisten 
viranomaisten välillä silloin, kun kyseisellä
rahastolla ja hoitajalla yksinään tai 
yhdessä toisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen tai niiden hoitajien 
kanssa voi olla vaikutusta järjestelmän 
kannalta merkityksellisten rahoituslaitosten 
toimintaan ja markkinoiden 
asianmukaiseen toimintaan.
Toimenpiteiden tarkoituksena on myös 
määritellä paikalla toteutettavia 
tarkastuksia ja tutkimuksia koskevat 
menettelyt.

Or. en

Perustelu

Vastaa aikaisempia tarkistuksia.
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Tarkistus 301
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Komissiolle olisi erityisesti annettava 
toimivalta vahvistaa tämän direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavat 
toimenpiteet. Tässä suhteessa komission 
olisi voitava määritellä menettelyt, joiden 
mukaisesti sellaiset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, joiden 
hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkkujen varat eivät 
ylitä tässä direktiivissä asetettua rajaa, 
voisiat käyttää oikeuttaan tulla 
kohdelluiksi tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvina 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajina. Näiden toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös määritellä 
perusteet, joilla toimivaltaiset viranomaiset 
arvioivat, täyttääkö tietty vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja velvoitteensa, jotka 
liittyvät liiketoiminnan harjoittamiseen ja 
niihin eturistiriitojen muotoihin, jotka 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja on 
tunnistettava, sekä niihin kohtuullisiksi 
katsottaviin toimenpiteisiin, jotka 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
odotetaan toteuttavan osana sisäisiä ja 
organisaatiota koskevia menettelyjä 
eturistiriitojen tunnistamiseksi, 
ehkäisemiseksi, hallitsemiseksi ja 
ilmoittamiseksi. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajille asetettavat 
riskienhallintavaatimukset, jotka liittyvät 
niiden hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen edustajana koituviin 
riskeihin, sekä mahdollisesti tarvittavat 
järjestelyt, joilla vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat voivat hallita 
lyhyeksi myyntiin liittyviä erityisiä riskejä, 
mihin sisältyvät myös mahdollisesti 

(27) Komissiolle olisi erityisesti annettava 
toimivalta hyväksyä tämän direktiivin 
täytäntöönpanon edellyttämiä delegoituja 
säädöksiä perustamissopimuksen 290 
artiklan mukaisesti, jotta niiden avulla 
voidaan määritellä perusteet, joilla 
toimivaltaiset viranomaiset arvioivat, 
täyttääkö tietty vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja velvoitteensa, jotka 
liittyvät liiketoiminnan harjoittamiseen ja 
niihin eturistiriitojen muotoihin, jotka 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja on 
tunnistettava, sekä niihin kohtuullisiksi 
katsottaviin toimenpiteisiin, jotka 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
odotetaan toteuttavan osana sisäisiä ja 
organisaatiota koskevia menettelyjä 
eturistiriitojen tunnistamiseksi, 
ehkäisemiseksi, hallitsemiseksi ja 
ilmoittamiseksi. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös määrittää 
periaatteet, joita vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien on 
noudatettava palkka- ja 
palkkiopolitiikassaan ja -käytännöissään. 
Toimenpiteiden tarkoituksena on myös
määritellä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajille asetettavat 
riskienhallintavaatimukset, jotka liittyvät 
niiden hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen edustajana koituviin 
riskeihin, sekä mahdollisesti tarvittavat 
järjestelyt, joilla vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat voivat hallita 
lyhyeksi myyntiin liittyviä erityisiä riskejä, 
mihin sisältyvät myös mahdollisesti 
tarvittavat rajoitukset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen suojaamiseksi 
tarpeettomilta riskeiltä. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös määritellä tämän 
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tarvittavat rajoitukset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen suojaamiseksi 
tarpeettomilta riskeiltä. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä tämän 
direktiivin mukaiset 
maksuvalmiudenhallintavaatimukset ja 
erityisesti vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen maksuvalmiutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä vaatimukset, 
joita arvopaperistamisvälineiden 
alkuunpanijoiden on noudatettava, jotta 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
voivat sijoittaa kyseisiin välineisiin, jotka 
on laskettu liikkeeseen 1 päivän 
tammikuuta 2011 jälkeen. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös määritellä 
vaatimukset, joita vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien on noudatettava 
sijoittaessaan tällaisiin 
arvopaperistamisvälineisiin.
Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä 
perusteet, joiden täyttyessä
arvonmäärittäjää voidaan pitää tämän 
direktiivin mukaisesti riippumattomana.
Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä 
ehdot, joiden täyttyessä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien tehtävien 
siirtäminen toisen hoidettavaksi olisi 
hyväksyttävä ja edellytykset, joiden 
täyttyessä hoitajan ei enää liiallisen 
tehtäviensä siirtoasteen myötä voida katsoa 
olevan kyseisen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja. Niiden 
tarkoituksena on määritellä sisältö ja muoto 
vuosikertomukselle, joka vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan on asettaa
saataville kustakin hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta sekä 
määritellä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan tiedonantovelvollisuudet sijoittajia 
kohtaan, raportointivaatimukset 
toimivaltaisia viranomaisia kohtaan ja 
kyseisten tietojen antamisen aikaväli.
Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille 
asetettavat tiedonantovelvollisuudet 
koskien vivutusta, toimivaltaisille 

direktiivin mukaiset 
maksuvalmiudenhallintavaatimukset ja 
erityisesti vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen maksuvalmiutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös määritellä 
vaatimukset, joita 
arvopaperistamisvälineiden 
alkuunpanijoiden on noudatettava, jotta 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
voivat sijoittaa kyseisiin välineisiin, jotka 
on laskettu liikkeeseen 1 päivän 
tammikuuta 2011 jälkeen. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös määritellä 
vaatimukset, joita vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien on noudatettava 
sijoittaessaan tällaisiin 
arvopaperistamisvälineisiin.
Toimenpiteiden tarkoituksena on myös 
määritellä vaatimukset, joita sovelletaan 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien alkuperäiseen ja kulloiseenkin 
pääomaan. Toimenpiteiden tarkoituksena 
on myös määritellä perusteet, joiden 
täyttyessä arvonmäärittelijää voidaan pitää 
tämän direktiivin mukaisesti 
riippumattomana. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös määritellä ehdot, 
joiden täyttyessä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien tehtävien 
siirtäminen toisen hoidettavaksi olisi 
hyväksyttävä ja edellytykset, joiden 
täyttyessä hoitajan ei enää liiallisen 
tehtäviensä siirtoasteen myötä voida katsoa 
olevan kyseisen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja. Niiden 
tarkoituksena on myös määritellä sisältö ja 
muoto vuosikertomukselle, joka 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on 
asetettava saataville kustakin hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta sekä 
määritellä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan tiedonantovelvollisuudet sijoittajia 
kohtaan, raportointivaatimukset 
toimivaltaisia viranomaisia kohtaan ja 
kyseisten tietojen antamisen aikaväli.
Toimenpiteiden tarkoituksena on myös
määritellä vaihtoehtoisten 
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viranomaisille tapahtuvan raportoinnin 
aikaväliä ja tiedonantovelvollisuutta 
sijoittajia kohtaan. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on vahvistaa rajoituksia 
vivutukselle, jota vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat voivat käyttää 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja 
hoitaessaan. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä 
yksityiskohtaisesti se, miten ja missä 
laajuudessa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan, joka hankkii määräysvallan 
liikkeeseenlaskijan yhteisössä tai 
listaamattomassa yhtiössä, olisi täytettävä 
tiedonantovelvollisuutensa 
liikkeeseenlaskijaa tai listaamatonta yhtiötä 
ja niiden osakkeenomistajia ja 
työntekijöiden edustajia kohtaan, mukaan 
luettuina tiedot, jotka niiden on annettava 
hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
vuosikertomuksessa. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä sellaisten 
rajoitusten tai ehtojen tyypit, joita voidaan 
asettaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
markkinoinnille ammattimaisille 
sijoittajille kyseisen rahaston hoitajan 
kotijäsenvaltiossa. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä yleiset 
perusteet, joilla arvioidaan kolmansien 
maiden arvonmääritysvaatimusten 
vastaavuutta silloin, kun arvonmäärittäjä 
on sijoittautunut kolmanteen maahan, 
säilytysyhteisöjä koskevan kolmansien 
maiden lainsäädännön vastaavuutta sekä 
kolmansien maiden soveltaman toiminnan 
vakauden valvonnan sääntelyn ja jatkuvan 
valvonnan vastaavuutta silloin, kun 
kolmanteen maahan sijoittautunut 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
hakee toimilupaa. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä yleiset 
perusteet, joilla arvioidaan tarjoaako
kolmas maa yhteisöön sijoittautuneelle 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle 
tosiasiallisesti pääsyn markkinoilleen 
tasolla, joka vastaa yhteisön soveltamaa 
kolmanteen maahan sijoittautuneen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle 

sijoitusrahastojen hoitajille asetettavat 
tiedonantovelvollisuudet koskien vivutusta, 
toimivaltaisille viranomaisille tapahtuvan 
raportoinnin aikaväliä ja 
tiedonantovelvollisuutta sijoittajia kohtaan.
Toimenpiteiden tarkoituksena on myös 
vahvistaa rajoituksia vivutukselle, jota 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
voivat käyttää hoitaessaan vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja. Toimenpiteiden
tarkoituksena on myös määritellä 
yksityiskohtaisesti se, miten ja missä 
laajuudessa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan, joka hankkii määräysvallan 
liikkeeseenlaskijan yhteisössä tai 
listaamattomassa yhtiössä, olisi täytettävä 
tiedonantovelvollisuutensa 
liikkeeseenlaskijaa tai listaamatonta yhtiötä 
ja niiden osakkeenomistajia ja 
työntekijöiden edustajia kohtaan, mukaan 
luettuina tiedot, jotka niiden on annettava 
hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
vuosikertomuksessa. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös määritellä 
yksityiskohtaisesti arvon realisoinnin 
yhteydessä annettavien ilmoitusten tarkka 
sisältö. Toimenpiteiden tarkoituksena on
myös määritellä sellaisten rajoitusten tai 
ehtojen tyypit, joita voidaan asettaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
markkinoinnille ammattimaisille 
sijoittajille kyseisen rahaston hoitajan 
kotijäsenvaltiossa. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös määritellä yleiset 
perusteet, joilla arvioidaan kolmansien 
maiden arvonmääritysvaatimusten 
vastaavuutta silloin, kun arvonmäärittäjä 
on sijoittautunut kolmanteen maahan, 
säilytysyhteisöjä koskevan kolmansien 
maiden lainsäädännön vastaavuutta sekä 
kolmansien maiden soveltaman toiminnan 
vakauden valvonnan sääntelyn ja jatkuvan 
valvonnan vastaavuutta silloin, kun 
kolmanteen maahan sijoittautunut 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
hakee toimilupaa. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös määritellä yleiset 
perusteet, joilla arvioidaan tarjoaako 
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tarjoamaa markkinoillepääsyä.
Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä 
sellaisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajaa koskevan tietojenvaihdon 
yksityiskohtaiset säännöt, sisältö ja 
aikaväli, joka tapahtuu kyseisen hoitajan 
kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten ja muiden toimivaltaisten 
viranomaisten välillä silloin, kun kyseisellä 
hoitajalla yksinään tai yhdessä toisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
kanssa voi olla vaikutusta järjestelmän 
kannalta merkityksellisten rahoituslaitosten 
toimintaan ja markkinoiden 
asianmukaiseen toimintaan.
Toimenpiteiden tarkoituksena on myös 
määritellä paikalla toteutettavia 
tarkastuksia ja tutkimuksia koskevat 
menettelyt.

kolmas maa unioniin sijoittautuneelle 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle 
tosiasiallisesti pääsyn markkinoilleen 
tasolla, joka vastaa unionin soveltamaa 
kolmanteen maahan sijoittautuneen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle 
tarjoamaa markkinoillepääsyä.
Toimenpiteiden tarkoituksena on myös
määritellä sellaisen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajaa koskevan 
tietojenvaihdon yksityiskohtaiset säännöt, 
sisältö ja aikaväli, joka tapahtuu kyseisen 
hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten ja muiden toimivaltaisten 
viranomaisten välillä silloin, kun kyseisellä 
hoitajalla yksinään tai yhdessä toisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
kanssa voi olla vaikutusta järjestelmän 
kannalta merkityksellisten rahoituslaitosten 
toimintaan ja markkinoiden 
asianmukaiseen toimintaan.
Toimenpiteiden tarkoituksena on myös 
määritellä paikalla toteutettavia 
tarkastuksia ja tutkimuksia koskevat 
menettelyt.

Or. en

Tarkistus 302
Marta Andreasen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Komissiolle olisi erityisesti annettava 
toimivalta vahvistaa tämän direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavat 
toimenpiteet. Tässä suhteessa komission
olisi voitava määritellä menettelyt, joiden 
mukaisesti sellaiset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, joiden 
hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkkujen varat eivät 
ylitä tässä direktiivissä asetettua rajaa,

(27) Komissiolle olisi erityisesti annettava 
toimivalta hyväksyä tämän direktiivin 
täytäntöönpanon edellyttämiä delegoituja 
säädöksiä perustamissopimuksen 290 
artiklan mukaisesti niin, että määritellään
menettelyt, joiden mukaisesti sellaiset 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat, 
joiden hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkkujen varat eivät 
ylitä tässä direktiivissä asetettua rajaa,
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voisiat käyttää oikeuttaan tulla kohdelluiksi 
tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvina vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajina. Näiden
toimenpiteiden tarkoituksena on myös 
määritellä perusteet, joilla toimivaltaiset 
viranomaiset arvioivat, täyttääkö tietty 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
velvoitteensa, jotka liittyvät liiketoiminnan 
harjoittamiseen ja niihin eturistiriitojen 
muotoihin, jotka vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja on tunnistettava, 
sekä niihin kohtuullisiksi katsottaviin 
toimenpiteisiin, jotka vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan odotetaan 
toteuttavan osana sisäisiä ja organisaatiota 
koskevia menettelyjä eturistiriitojen 
tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi, 
hallitsemiseksi ja ilmoittamiseksi.
Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille 
asetettavat riskienhallintavaatimukset, 
jotka liittyvät niiden hoitamien 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
edustajana koituviin riskeihin, sekä 
mahdollisesti tarvittavat järjestelyt, joilla 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
voivat hallita lyhyeksi myyntiin liittyviä 
erityisiä riskejä, mihin sisältyvät myös 
mahdollisesti tarvittavat rajoitukset 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
suojaamiseksi tarpeettomilta riskeiltä.
Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä 
tämän direktiivin mukaiset 
maksuvalmiudenhallintavaatimukset ja 
erityisesti vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen maksuvalmiutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä vaatimukset, 
joita arvopaperistamisvälineiden 
alkuunpanijoiden on noudatettava, jotta 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
voivat sijoittaa kyseisiin välineisiin, jotka 
on laskettu liikkeeseen 1 päivän 
tammikuuta 2011 jälkeen. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös määritellä 
vaatimukset, joita vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien on noudatettava 

voisivat käyttää oikeuttaan tulla 
kohdelluiksi tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvina vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajina. Näiden
säädösten tarkoituksena on myös 
määritellä perusteet, joilla toimivaltaiset 
viranomaiset arvioivat, täyttääkö tietty 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
velvoitteensa, jotka liittyvät liiketoiminnan 
harjoittamiseen ja niihin eturistiriitojen 
muotoihin, jotka vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja on tunnistettava, 
sekä niihin kohtuullisiksi katsottaviin 
toimenpiteisiin, jotka vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan odotetaan 
toteuttavan osana sisäisiä ja organisaatiota 
koskevia menettelyjä eturistiriitojen 
tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi, 
hallitsemiseksi ja ilmoittamiseksi.
Toimenpiteiden tarkoituksena on myös
määritellä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajille asetettavat 
riskienhallintavaatimukset, jotka liittyvät 
niiden hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen edustajana koituviin 
riskeihin, sekä mahdollisesti tarvittavat 
järjestelyt, joilla vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat voivat hallita 
lyhyeksi myyntiin liittyviä erityisiä riskejä, 
mihin sisältyvät myös mahdollisesti 
tarvittavat rajoitukset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen suojaamiseksi 
tarpeettomilta riskeiltä. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös määritellä tämän 
direktiivin mukaiset 
maksuvalmiudenhallintavaatimukset ja 
erityisesti vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen maksuvalmiutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös määritellä 
vaatimukset, joita 
arvopaperistamisvälineiden 
alkuunpanijoiden on noudatettava, jotta 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
voivat sijoittaa kyseisiin välineisiin, jotka 
on laskettu liikkeeseen 1 päivän 
tammikuuta 2011 jälkeen. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös määritellä 
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sijoittaessaan tällaisiin 
arvopaperistamisvälineisiin.
Toimenpiteiden tarkoituksena on 
määritellä perusteet, joiden täyttyessä 
arvonmäärittäjää voidaan pitää tämän 
direktiivin mukaisesti riippumattomana. 
Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä
ehdot, joiden täyttyessä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien tehtävien 
siirtäminen toisen hoidettavaksi olisi 
hyväksyttävä ja edellytykset, joiden 
täyttyessä hoitajan ei enää liiallisen 
tehtäviensä siirtoasteen myötä voida katsoa 
olevan kyseisen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja. Niiden 
tarkoituksena on määritellä sisältö ja muoto 
vuosikertomukselle, joka vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan on asettaa
saataville kustakin hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta sekä 
määritellä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan tiedonantovelvollisuudet sijoittajia 
kohtaan, raportointivaatimukset 
toimivaltaisia viranomaisia kohtaan ja 
kyseisten tietojen antamisen aikaväli.
Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille 
asetettavat tiedonantovelvollisuudet 
koskien vivutusta, toimivaltaisille 
viranomaisille tapahtuvan raportoinnin 
aikaväliä ja tiedonantovelvollisuutta 
sijoittajia kohtaan. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on vahvistaa rajoituksia 
vivutukselle, jota vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat voivat käyttää 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja 
hoitaessaan. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä 
yksityiskohtaisesti se, miten ja missä 
laajuudessa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan, joka hankkii määräysvallan 
liikkeeseenlaskijan yhteisössä tai 
listaamattomassa yhtiössä, olisi täytettävä 
tiedonantovelvollisuutensa 
liikkeeseenlaskijaa tai listaamatonta yhtiötä 
ja niiden osakkeenomistajia ja 
työntekijöiden edustajia kohtaan, mukaan 
luettuina tiedot, jotka niiden on annettava 

vaatimukset, joita vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien on noudatettava 
sijoittaessaan tällaisiin 
arvopaperistamisvälineisiin.
Toimenpiteiden tarkoituksena on myös
määritellä edellytykset, joiden täyttyessä 
hoitajan ei enää liiallisen tehtäviensä 
siirtoasteen myötä voida katsoa olevan 
kyseisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja. Niiden tarkoituksena on myös
määritellä sisältö ja muoto 
vuosikertomukselle, joka vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan on asetettava 
saataville kustakin hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta sekä 
määritellä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan tiedonantovelvollisuudet sijoittajia 
kohtaan, raportointivaatimukset 
toimivaltaisia viranomaisia kohtaan ja 
kyseisten tietojen antamisen aikaväli.
Toimenpiteiden tarkoituksena on myös
määritellä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajille asetettavat 
tiedonantovelvollisuudet koskien vivutusta, 
toimivaltaisille viranomaisille tapahtuvan 
raportoinnin aikaväliä ja 
tiedonantovelvollisuutta sijoittajia kohtaan.
Toimenpiteiden tarkoituksena on myös 
vahvistaa rajoituksia vivutukselle, jota 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
voivat käyttää hoitaessaan vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös määritellä 
yksityiskohtaisesti se, miten ja missä 
laajuudessa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan, joka hankkii määräysvallan 
liikkeeseenlaskijan yhteisössä tai 
listaamattomassa yhtiössä, olisi täytettävä 
tiedonantovelvollisuutensa 
liikkeeseenlaskijaa tai listaamatonta yhtiötä 
ja niiden osakkeenomistajia ja 
työntekijöiden edustajia kohtaan, mukaan 
luettuina tiedot, jotka niiden on annettava 
hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
vuosikertomuksessa. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös määritellä sellaisten 
rajoitusten tai ehtojen tyypit, joita voidaan 
asettaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
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hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
vuosikertomuksessa. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä sellaisten 
rajoitusten tai ehtojen tyypit, joita voidaan 
asettaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
markkinoinnille ammattimaisille 
sijoittajille kyseisen rahaston hoitajan 
kotijäsenvaltiossa. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä yleiset 
perusteet, joilla arvioidaan kolmansien 
maiden arvonmääritysvaatimusten 
vastaavuutta silloin, kun arvonmäärittäjä 
on sijoittautunut kolmanteen maahan, 
säilytysyhteisöjä koskevan kolmansien 
maiden lainsäädännön vastaavuutta sekä 
kolmansien maiden soveltaman toiminnan 
vakauden valvonnan sääntelyn ja jatkuvan 
valvonnan vastaavuutta silloin, kun 
kolmanteen maahan sijoittautunut 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
hakee toimilupaa. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä yleiset 
perusteet, joilla arvioidaan tarjoaako 
kolmas maa yhteisöön sijoittautuneelle 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle 
tosiasiallisesti pääsyn markkinoilleen 
tasolla, joka vastaa yhteisön soveltamaa 
kolmanteen maahan sijoittautuneen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle 
tarjoamaa markkinoillepääsyä.
Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä 
sellaisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajaa koskevan tietojenvaihdon 
yksityiskohtaiset säännöt, sisältö ja 
aikaväli, joka tapahtuu kyseisen hoitajan 
kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten ja muiden toimivaltaisten 
viranomaisten välillä silloin, kun kyseisellä 
hoitajalla yksinään tai yhdessä toisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
kanssa voi olla vaikutusta järjestelmän 
kannalta merkityksellisten rahoituslaitosten 
toimintaan ja markkinoiden 
asianmukaiseen toimintaan.
Toimenpiteiden tarkoituksena on myös 
määritellä paikalla toteutettavia 
tarkastuksia ja tutkimuksia koskevat 

markkinoinnille ammattimaisille 
sijoittajille kyseisen rahaston hoitajan 
kotijäsenvaltiossa. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös määritellä yleiset 
perusteet, joilla arvioidaan kolmansien 
maiden arvonmääritysvaatimusten 
vastaavuutta silloin, kun arvonmäärittäjä 
on sijoittautunut kolmanteen maahan, 
säilytysyhteisöjä koskevan kolmansien 
maiden lainsäädännön vastaavuutta sekä 
kolmansien maiden soveltaman toiminnan 
vakauden valvonnan sääntelyn ja jatkuvan 
valvonnan vastaavuutta silloin, kun 
kolmanteen maahan sijoittautunut 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
hakee toimilupaa. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös määritellä yleiset 
perusteet, joilla arvioidaan tarjoaako 
kolmas maa unioniin sijoittautuneelle 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle 
tosiasiallisesti pääsyn markkinoilleen 
tasolla, joka vastaa unionin soveltamaa 
kolmanteen maahan sijoittautuneen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle 
tarjoamaa markkinoillepääsyä.
Toimenpiteiden tarkoituksena on myös
määritellä sellaisen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajaa koskevan 
tietojenvaihdon yksityiskohtaiset säännöt, 
sisältö ja aikaväli, joka tapahtuu kyseisen 
hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten ja muiden toimivaltaisten 
viranomaisten välillä silloin, kun kyseisellä 
hoitajalla yksinään tai yhdessä toisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
kanssa voi olla vaikutusta järjestelmän 
kannalta merkityksellisten rahoituslaitosten 
toimintaan ja markkinoiden 
asianmukaiseen toimintaan.
Toimenpiteiden tarkoituksena on myös 
määritellä paikalla toteutettavia 
tarkastuksia ja tutkimuksia koskevat 
menettelyt.
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menettelyt.

Or. en

Perustelu

Riippumattomat asiantuntijat vastaavat jo tarvittaessa arvonmäärityksestä, kun olosuhteet 
sitä edellyttävät. Sataprosenttisesti riippumattoman arvioinnin vaatimus lisää rahastojen 
kustannuksia ja heikentää sijoittajien saamaa tuottoa.

Tarkistus 303
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Komissiolle olisi erityisesti annettava
toimivalta vahvistaa tämän direktiivin
täytäntöönpanemiseksi tarvittavat 
toimenpiteet. Tässä suhteessa komission 
olisi voitava määritellä menettelyt, joiden 
mukaisesti sellaiset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, joiden 
hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkkujen varat eivät 
ylitä tässä direktiivissä asetettua rajaa, 
voisiat käyttää oikeuttaan tulla kohdelluiksi 
tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvina vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajina. Näiden
toimenpiteiden tarkoituksena on myös 
määritellä perusteet, joilla toimivaltaiset 
viranomaiset arvioivat, täyttääkö tietty 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
velvoitteensa, jotka liittyvät liiketoiminnan 
harjoittamiseen ja niihin eturistiriitojen 
muotoihin, jotka vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja on tunnistettava, 
sekä niihin kohtuullisiksi katsottaviin 
toimenpiteisiin, jotka vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan odotetaan 
toteuttavan osana sisäisiä ja organisaatiota 
koskevia menettelyjä eturistiriitojen 
tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi, 

(27) Komissiolle olisi erityisesti annettava
toimivalta hyväksyä delegoituja säädöksiä 
290 artiklan mukaisesti ja erityisesti 
säädöksiä, joita tämän direktiivin
täytäntöönpano edellyttää. Tässä suhteessa 
komission olisi voitava hyväksyä 
säädöksiä, joiden mukaisesti sellaiset 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat, 
joiden hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkkujen varat eivät 
ylitä tässä direktiivissä asetettua rajaa, 
voisiat käyttää oikeuttaan tulla kohdelluiksi 
tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvina vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajina. Näiden
säädösten tarkoituksena on myös 
määritellä perusteet, joilla toimivaltaiset 
viranomaiset arvioivat, täyttääkö tietty 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
velvoitteensa, jotka liittyvät liiketoiminnan 
harjoittamiseen ja niihin eturistiriitojen 
muotoihin, jotka vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja on tunnistettava, 
sekä niihin kohtuullisiksi katsottaviin 
toimenpiteisiin, jotka vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan odotetaan 
toteuttavan osana sisäisiä ja organisaatiota 
koskevia menettelyjä eturistiriitojen 
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hallitsemiseksi ja ilmoittamiseksi.
Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille 
asetettavat riskienhallintavaatimukset, 
jotka liittyvät niiden hoitamien 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
edustajana koituviin riskeihin, sekä 
mahdollisesti tarvittavat järjestelyt, joilla 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
voivat hallita lyhyeksi myyntiin liittyviä 
erityisiä riskejä, mihin sisältyvät myös 
mahdollisesti tarvittavat rajoitukset 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
suojaamiseksi tarpeettomilta riskeiltä.
Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä 
tämän direktiivin mukaiset 
maksuvalmiudenhallintavaatimukset ja 
erityisesti vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen maksuvalmiutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä vaatimukset, 
joita arvopaperistamisvälineiden 
alkuunpanijoiden on noudatettava, jotta 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
voivat sijoittaa kyseisiin välineisiin, jotka 
on laskettu liikkeeseen 1 päivän 
tammikuuta 2011 jälkeen. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös määritellä 
vaatimukset, joita vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien on noudatettava 
sijoittaessaan tällaisiin 
arvopaperistamisvälineisiin.
Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä 
perusteet, joiden täyttyessä
arvonmäärittäjää voidaan pitää tämän 
direktiivin mukaisesti riippumattomana.
Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä 
ehdot, joiden täyttyessä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien tehtävien 
siirtäminen toisen hoidettavaksi olisi 
hyväksyttävä ja edellytykset, joiden 
täyttyessä hoitajan ei enää liiallisen 
tehtäviensä siirtoasteen myötä voida katsoa 
olevan kyseisen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja. Niiden 
tarkoituksena on määritellä sisältö ja muoto 
vuosikertomukselle, joka vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan on asettaa 

tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi, 
hallitsemiseksi ja ilmoittamiseksi.
Toimenpiteiden tarkoituksena on myös
määritellä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajille asetettavat 
riskienhallintavaatimukset, jotka liittyvät 
niiden hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen edustajana koituviin 
riskeihin, sekä mahdollisesti tarvittavat 
järjestelyt, joilla vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat voivat hallita 
lyhyeksi myyntiin liittyviä erityisiä riskejä, 
mihin sisältyvät myös mahdollisesti 
tarvittavat rajoitukset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen suojaamiseksi 
tarpeettomilta riskeiltä. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös määritellä tämän 
direktiivin mukaiset 
maksuvalmiudenhallintavaatimukset ja 
erityisesti vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen maksuvalmiutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös määritellä 
vaatimukset, joita 
arvopaperistamisvälineiden 
alkuunpanijoiden on noudatettava, jotta 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
voivat sijoittaa kyseisiin välineisiin, jotka 
on laskettu liikkeeseen 1 päivän 
tammikuuta 2011 jälkeen. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös määritellä 
vaatimukset, joita vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien on noudatettava 
sijoittaessaan tällaisiin 
arvopaperistamisvälineisiin.
Toimenpiteiden tarkoituksena on myös
määritellä perusteet, joiden täyttyessä
arvonmäärittelijää voidaan pitää tämän 
direktiivin mukaisesti riippumattomana.
Toimenpiteiden tarkoituksena on myös
määritellä ehdot, joiden täyttyessä 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
tehtävien siirtäminen toisen hoidettavaksi 
olisi hyväksyttävä ja edellytykset, joiden 
täyttyessä hoitajan ei enää liiallisen 
tehtäviensä siirtoasteen myötä voida katsoa 
olevan kyseisen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja. Niiden 
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saataville kustakin hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta sekä 
määritellä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan tiedonantovelvollisuudet sijoittajia 
kohtaan, raportointivaatimukset 
toimivaltaisia viranomaisia kohtaan ja 
kyseisten tietojen antamisen aikaväli.
Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille 
asetettavat tiedonantovelvollisuudet 
koskien vivutusta, toimivaltaisille 
viranomaisille tapahtuvan raportoinnin 
aikaväliä ja tiedonantovelvollisuutta 
sijoittajia kohtaan. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on vahvistaa rajoituksia 
vivutukselle, jota vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat voivat käyttää 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja 
hoitaessaan. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä 
yksityiskohtaisesti se, miten ja missä 
laajuudessa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan, joka hankkii määräysvallan 
liikkeeseenlaskijan yhteisössä tai 
listaamattomassa yhtiössä, olisi täytettävä 
tiedonantovelvollisuutensa 
liikkeeseenlaskijaa tai listaamatonta yhtiötä 
ja niiden osakkeenomistajia ja 
työntekijöiden edustajia kohtaan, mukaan 
luettuina tiedot, jotka niiden on annettava 
hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
vuosikertomuksessa. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä sellaisten 
rajoitusten tai ehtojen tyypit, joita voidaan 
asettaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
markkinoinnille ammattimaisille 
sijoittajille kyseisen rahaston hoitajan 
kotijäsenvaltiossa. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä yleiset 
perusteet, joilla arvioidaan kolmansien 
maiden arvonmääritysvaatimusten 
vastaavuutta silloin, kun arvonmäärittäjä 
on sijoittautunut kolmanteen maahan, 
säilytysyhteisöjä koskevan kolmansien 
maiden lainsäädännön vastaavuutta sekä 
kolmansien maiden soveltaman toiminnan 
vakauden valvonnan sääntelyn ja jatkuvan 
valvonnan vastaavuutta silloin, kun 

tarkoituksena on myös määritellä sisältö ja 
muoto vuosikertomukselle, joka 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on 
asetettava saataville kustakin hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta sekä 
määritellä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan tiedonantovelvollisuudet sijoittajia 
kohtaan, raportointivaatimukset 
toimivaltaisia viranomaisia kohtaan ja 
kyseisten tietojen antamisen aikaväli.
Toimenpiteiden tarkoituksena on myös
määritellä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajille asetettavat 
tiedonantovelvollisuudet koskien vivutusta, 
toimivaltaisille viranomaisille tapahtuvan 
raportoinnin aikaväliä ja 
tiedonantovelvollisuutta sijoittajia kohtaan.
Toimenpiteiden tarkoituksena on myös 
vahvistaa rajoituksia vivutukselle, jota 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
voivat käyttää hoitaessaan vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös määritellä 
yksityiskohtaisesti se, miten ja missä 
laajuudessa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan, joka hankkii määräysvallan 
liikkeeseenlaskijan yhteisössä tai 
listaamattomassa yhtiössä, olisi täytettävä 
tiedonantovelvollisuutensa 
liikkeeseenlaskijaa tai listaamatonta yhtiötä 
ja niiden osakkeenomistajia ja 
työntekijöiden edustajia kohtaan, mukaan 
luettuina tiedot, jotka niiden on annettava 
hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
vuosikertomuksessa. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös määritellä sellaisten 
rajoitusten tai ehtojen tyypit, joita voidaan 
asettaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
markkinoinnille ammattimaisille 
sijoittajille kyseisen rahaston hoitajan 
kotijäsenvaltiossa. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös määritellä yleiset 
perusteet, joilla arvioidaan kolmansien 
maiden arvonmääritysvaatimusten 
vastaavuutta silloin, kun arvonmäärittäjä 
on sijoittautunut kolmanteen maahan, 
säilytysyhteisöjä koskevan kolmansien 
maiden lainsäädännön vastaavuutta sekä 
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kolmanteen maahan sijoittautunut 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
hakee toimilupaa. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä yleiset 
perusteet, joilla arvioidaan tarjoaako 
kolmas maa yhteisöön sijoittautuneelle 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle 
tosiasiallisesti pääsyn markkinoilleen 
tasolla, joka vastaa yhteisön soveltamaa 
kolmanteen maahan sijoittautuneen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle 
tarjoamaa markkinoillepääsyä.
Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä 
sellaisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajaa koskevan tietojenvaihdon 
yksityiskohtaiset säännöt, sisältö ja 
aikaväli, joka tapahtuu kyseisen hoitajan 
kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten ja muiden toimivaltaisten 
viranomaisten välillä silloin, kun kyseisellä 
hoitajalla yksinään tai yhdessä toisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
kanssa voi olla vaikutusta järjestelmän 
kannalta merkityksellisten rahoituslaitosten 
toimintaan ja markkinoiden 
asianmukaiseen toimintaan.
Toimenpiteiden tarkoituksena on myös 
määritellä paikalla toteutettavia 
tarkastuksia ja tutkimuksia koskevat 
menettelyt.

kolmansien maiden soveltaman toiminnan 
vakauden valvonnan sääntelyn ja jatkuvan 
valvonnan vastaavuutta silloin, kun 
kolmanteen maahan sijoittautunut 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
hakee toimilupaa. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös määritellä yleiset 
perusteet, joilla arvioidaan tarjoaako 
kolmas maa unioniin sijoittautuneelle 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle 
tosiasiallisesti pääsyn markkinoilleen 
tasolla, joka vastaa unionin soveltamaa 
kolmanteen maahan sijoittautuneen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle 
tarjoamaa markkinoillepääsyä.
Toimenpiteiden tarkoituksena on myös
määritellä sellaisen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajaa koskevan 
tietojenvaihdon yksityiskohtaiset säännöt, 
sisältö ja aikaväli, joka tapahtuu kyseisen 
hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten ja muiden toimivaltaisten 
viranomaisten välillä silloin, kun kyseisellä 
hoitajalla yksinään tai yhdessä toisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
kanssa voi olla vaikutusta järjestelmän 
kannalta merkityksellisten rahoituslaitosten 
toimintaan ja markkinoiden 
asianmukaiseen toimintaan.
Toimenpiteiden tarkoituksena on myös 
määritellä paikalla toteutettavia 
tarkastuksia ja tutkimuksia koskevat 
menettelyt. Näiden toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös vahvistaa, että 
tietyn kolmannen maan rahaston 
arvonmääritystä koskevat vaatimukset 
vastaavat unionissa sovellettavia 
vaatimuksia, kun arvonmäärittäjä on 
sijoittautunut kolmanteen maahan. 
Toimenpiteiden tarkoituksena on myös 
vahvistaa, että säilytysyhteisöjä koskeva 
tietyn kolmannen maan lainsäädäntö 
vastaa tätä direktiiviä. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös vahvistaa, että 
vakauden valvonnan sääntelyä ja 
jatkuvaa valvontaa koskeva tietyn 
kolmannen maan lainsäädäntö vastaa 
tätä direktiiviä. Toimenpiteiden 
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tarkoituksena on myös selvittää, tarjoaako 
kolmas maa unioniin sijoittautuneelle 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle 
tosiasiallisesti pääsyn markkinoilleen 
tasolla, joka vastaa unionin soveltamaa 
kolmanteen maahan sijoittuneelle 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle 
tarjoamaa markkinoillepääsyä. 
Toimenpiteiden tarkoituksena on myös 
määritellä vakiomallit ilmoituksille ja 
todistuksille sekä määritellä menettely 
toimivaltaisten viranomaisten välistä 
tietojenvaihtoa varten.

Or. en

Perustelu

Tämä on oikea sanamuoto uudessa "komitologiamenettelyssä", jos kyseinen artikla 
säilytetään kokonaisuudessaan.

Tarkistus 304
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Tasapuolisten kilpailuedellytysten 
tarjoamiseksi vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajille, 
luottolaitoksille ja muille 
markkinatoimijoille komission olisi 
tarkasteltava direktiiviä 2009/…/EY 
uudelleen niin, että otetaan käyttöön 
säilyttämistä koskevia sekä laadullisia 
vaatimuksia yhteissijoitusyrityksille, jotka 
sijoittavat arvopaperistettuihin tuotteisiin.

Or. en

Perustelu

Arvopaperistettuihin tuotteisiin liittyviä säilyttämistä koskevia ja laadullisia vaatimuksia on 
voitava soveltaa myös yhteissijoitusyrityksiin yhtäläisten toimintaedellytysten takaamiseksi. 
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Tarkistus 305
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Koska nämä toimenpiteet ovat 
laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä uusilla 
muilla kuin keskeisillä osilla, ne on 
hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklassa säädettyä valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 
Toimenpiteisiin, jotka eivät kuulu edellä 
mainittuun luokkaan, sovelletaan saman 
päätöksen 5 artiklassa säädettyä 
sääntelymenettelyä. Näiden 
toimenpiteiden tarkoituksena on 
vahvistaa, että tietyn kolmannen maan 
rahaston arvonmääritystä koskevat 
vaatimukset vastaavat yhteisössä 
sovellettavia, kun arvonmäärittäjä on 
sijoittautunut kolmanteen maahan. 
Toimenpiteiden tarkoituksena on 
vahvistaa, että säilytysyhteisöjä koskeva 
tietyn kolmannen maan lainsäädäntö 
vastaa tätä direktiiviä. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on vahvistaa, että vakauden 
valvonnan sääntelyä ja jatkuvaa 
valvontaa koskeva tietyn kolmannen 
maan lainsäädäntö vastaa tätä direktiiviä. 
Toimenpiteiden tarkoituksena on 
vahvistaa, tarjoaako kolmas maa 
yhteisöön sijoittautuneelle vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle tosiasiallisesti 
pääsyn markkinoilleen tasolla, joka 
vastaa yhteisön soveltamaa kolmanteen 
maahan sijoittuneelle vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle tarjoamaa 
markkinoillepääsyä. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä vakiomallit 
ilmoituksille ja todistuksille sekä 
määritellä menettely toimivaltaisten 

Poistetaan.
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viranomaisten välistä tietojenvaihtoa 
varten.

Or. en

Perustelu

Tämä on asianmukaista uusien komitologiamenettelyjen mukaisesti.

Tarkistus 306
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Koska nämä toimenpiteet ovat 
laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä uusilla 
muilla kuin keskeisillä osilla, ne on 
hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklassa säädettyä valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
Toimenpiteisiin, jotka eivät kuulu edellä 
mainittuun luokkaan, sovelletaan saman
päätöksen 5 artiklassa säädettyä 
sääntelymenettelyä. Näiden 
toimenpiteiden tarkoituksena on 
vahvistaa, että tietyn kolmannen maan 
rahaston arvonmääritystä koskevat 
vaatimukset vastaavat yhteisössä 
sovellettavia, kun arvonmäärittäjä on 
sijoittautunut kolmanteen maahan. 
Toimenpiteiden tarkoituksena on 
vahvistaa, että säilytysyhteisöjä koskeva 
tietyn kolmannen maan lainsäädäntö 
vastaa tätä direktiiviä. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on vahvistaa, että vakauden 
valvonnan sääntelyä ja jatkuvaa 
valvontaa koskeva tietyn kolmannen 
maan lainsäädäntö vastaa tätä direktiiviä. 
Toimenpiteiden tarkoituksena on 
vahvistaa, tarjoaako kolmas maa 
yhteisöön sijoittautuneelle vaihtoehtoisen 

(28) Koska nämä säädökset ovat 
laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä uusilla 
muilla kuin keskeisillä osilla, ne on 
hyväksyttävä perustamissopimuksen 290 
artiklan mukaista menettelyä noudattaen.
Toimenpiteisiin, jotka eivät kuulu edellä 
mainittuun luokkaan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa 
säädettyä sääntelymenettelyä.
Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä 
vakiomallit ilmoituksille ja todistuksille 
sekä määritellä menettely toimivaltaisten 
viranomaisten välistä tietojenvaihtoa 
varten.
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sijoitusrahaston hoitajalle tosiasiallisesti 
pääsyn markkinoilleen tasolla, joka 
vastaa yhteisön soveltamaa kolmanteen 
maahan sijoittuneelle vaihtoehtoisen
sijoitusrahaston hoitajalle tarjoamaa 
markkinoillepääsyä. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä vakiomallit 
ilmoituksille ja todistuksille sekä määritellä 
menettely toimivaltaisten viranomaisten 
välistä tietojenvaihtoa varten.

Or. en

Perustelu

Mukautus ehdotettuihin säädöstekstin muutoksiin.

Tarkistus 307
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Koska nämä toimenpiteet ovat 
laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä uusilla 
muilla kuin keskeisillä osilla, ne on 
hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklassa säädettyä valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
Toimenpiteisiin, jotka eivät kuulu edellä 
mainittuun luokkaan, sovelletaan saman
päätöksen 5 artiklassa säädettyä 
sääntelymenettelyä. Näiden 
toimenpiteiden tarkoituksena on 
vahvistaa, että tietyn kolmannen maan 
rahaston arvonmääritystä koskevat 
vaatimukset vastaavat yhteisössä 
sovellettavia, kun arvonmäärittäjä on 
sijoittautunut kolmanteen maahan. 
Toimenpiteiden tarkoituksena on 
vahvistaa, että säilytysyhteisöjä koskeva 
tietyn kolmannen maan lainsäädäntö 

(28) Koska nämä säädökset ovat 
laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä uusilla 
muilla kuin keskeisillä osilla, ne on 
hyväksyttävä perustamissopimuksen 290 
artiklan mukaista menettelyä noudattaen.
Toimenpiteisiin, jotka eivät kuulu edellä 
mainittuun luokkaan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa 
säädettyä sääntelymenettelyä.
Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä 
vakiomallit ilmoituksille ja todistuksille 
sekä määritellä menettely toimivaltaisten 
viranomaisten välistä tietojenvaihtoa 
varten.
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vastaa tätä direktiiviä. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on vahvistaa, että vakauden 
valvonnan sääntelyä ja jatkuvaa 
valvontaa koskeva tietyn kolmannen 
maan lainsäädäntö vastaa tätä direktiiviä. 
Toimenpiteiden tarkoituksena on 
vahvistaa, tarjoaako kolmas maa 
yhteisöön sijoittautuneelle vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle tosiasiallisesti 
pääsyn markkinoilleen tasolla, joka 
vastaa yhteisön soveltamaa kolmanteen 
maahan sijoittuneelle vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle tarjoamaa 
markkinoillepääsyä. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä vakiomallit 
ilmoituksille ja todistuksille sekä määritellä 
menettely toimivaltaisten viranomaisten 
välistä tietojenvaihtoa varten.

Or. en

Perustelu

Tarkistukset seuraavat aiemmista tarkistuksista.

Tarkistus 308
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Koska nämä toimenpiteet ovat 
laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä uusilla 
muilla kuin keskeisillä osilla, ne on 
hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklassa säädettyä valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
Toimenpiteisiin, jotka eivät kuulu edellä 
mainittuun luokkaan, sovelletaan saman
päätöksen 5 artiklassa säädettyä 
sääntelymenettelyä. Näiden toimenpiteiden 
tarkoituksena on vahvistaa, että tietyn 

(28) Koska nämä säädökset ovat 
laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä uusilla 
muilla kuin keskeisillä osilla, ne on 
hyväksyttävä perustamissopimuksen 290 
artiklan mukaista menettelyä noudattaen.
Toimenpiteisiin, jotka eivät kuulu edellä 
mainittuun luokkaan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa 
säädettyä sääntelymenettelyä. Näiden 
toimenpiteiden tarkoituksena on vahvistaa, 
että tietyn kolmannen maan rahaston 
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kolmannen maan rahaston arvonmääritystä 
koskevat vaatimukset vastaavat yhteisössä
sovellettavia, kun arvonmäärittäjä on 
sijoittautunut kolmanteen maahan.
Toimenpiteiden tarkoituksena on 
vahvistaa, että säilytysyhteisöjä koskeva 
tietyn kolmannen maan lainsäädäntö vastaa 
tätä direktiiviä. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on vahvistaa, että vakauden 
valvonnan sääntelyä ja jatkuvaa 
valvontaa koskeva tietyn kolmannen 
maan lainsäädäntö vastaa tätä direktiiviä. 
Toimenpiteiden tarkoituksena on 
vahvistaa, tarjoaako kolmas maa 
yhteisöön sijoittautuneelle vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle tosiasiallisesti 
pääsyn markkinoilleen tasolla, joka 
vastaa yhteisön soveltamaa kolmanteen 
maahan sijoittuneelle vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle tarjoamaa 
markkinoillepääsyä. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä vakiomallit 
ilmoituksille ja todistuksille sekä määritellä 
menettely toimivaltaisten viranomaisten 
välistä tietojenvaihtoa varten.

arvonmääritystä koskevat vaatimukset 
vastaavat unionissa sovellettavia, kun 
arvonmäärittäjä on sijoittautunut 
kolmanteen maahan. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös vahvistaa, että 
säilytysyhteisöjä koskeva tietyn kolmannen 
maan lainsäädäntö vastaa tätä direktiiviä.
Toimenpiteiden tarkoituksena on myös
määritellä vakiomallit ilmoituksille ja 
todistuksille sekä määritellä menettely 
toimivaltaisten viranomaisten välistä 
tietojenvaihtoa varten.

Or. en

Perustelu

Vastaa aikaisempia tarkistuksia.

Tarkistus 309
Pervenche Berès, Leonardo Domenici

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Koska toimenpiteiden tavoitetta eli 
korkeatasoisen kuluttajan- ja 
sijoittajasuojan varmistamista luomalla 
yhteiset puitteet vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien toimiluville ja 
valvonnalle ei voida riittävällä tavalla 

(29) Koska tämän direktiivin tavoitetta eli 
korkeatasoisen kuluttajan- ja 
sijoittajasuojan varmistamista luomalla 
yhteiset puitteet vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien toimiluville ja 
valvonnalle ei voida riittävällä tavalla 
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saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, mikä 
näkyy näiden toimijoiden nykyisen 
kansallisen tason sääntelyn ja valvonnan 
puutteina, vaan ne voidaan näin ollen 
saavuttaa paremmin yhteisön tasolla,
yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Kyseisessä artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi,

saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, mikä 
näkyy näiden toimijoiden nykyisen 
kansallisen tason sääntelyn ja valvonnan 
puutteina, vaan ne voidaan näin ollen 
saavuttaa paremmin unionin tasolla,
unionin olisi valtuutettava Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen 
toimimaan sijoittajansuojavirastona, joka 
sertifioi uusia rahoitustuotteita ja seuraa 
niiden kehitystä. Kyseisessä artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi,

Or. en

Perustelu

Tarvitaan pikaisesti unionin sijoittajasuojavirastoa, joka sertifioi rahoitustuotteita ja 
lajittelee ne erilaisiin riskiluokkiin ennen niiden markkinoille saattamista. Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi hoidettava näitä tehtäviä.


