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Pakeitimas 139
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dėl alternatyvaus investavimo fondų 
valdytojų ir direktyvų 2004/39/EB ir 
2009/.../EB dalinio keitimo

dėl alternatyvaus investavimo fondų ir 
alternatyvaus investavimo fondų valdytojų 
ir direktyvų 2004/39/EB ir 2009/.../EB 
dalinio keitimo

Or. en

Pagrindimas

Turi būti reglamentuojamas ir pats produktas, t. y. alternatyvaus investavimo fondas. Į 
direktyvą įtraukus fondus, o ne tik jų valdytojus, būtų galima stebėti fondo valdytojo daromą 
poveikį ES finansinėms rinkoms.

Pakeitimas 140
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dėl alternatyvaus investavimo fondų 
valdytojų ir direktyvų 2004/39/EB ir 
2009/.../EB dalinio keitimo

dėl alternatyvaus investavimo fondų ir 
alternatyvaus investavimo fondų valdytojų 
ir direktyvų 2004/39/EB ir 2009/.../EB 
dalinio keitimo

Or. en

Pagrindimas

Direktyva turi apimti ir fondus (AIF), ir valdytojus (AIFV). Su sistemine rizika nepavyks 
deramai susidoroti, jei nebus nustatyti reikalavimai fondams.
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Pakeitimas 141
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dėl alternatyvaus investavimo fondų 
valdytojų ir direktyvų 2004/39/EB ir 
2009/.../EB dalinio keitimo

dėl alternatyvaus investavimo fondų ir 
alternatyvaus investavimo fondų valdytojų 
ir direktyvų 2004/39/EB ir 2009/.../EB 
dalinio keitimo

Or. en

Pagrindimas

Turi būti reglamentuojamas ir pats produktas, t. y. alternatyvaus investavimo fondas. Į 
direktyvą įtraukus fondus, o ne tik jų valdytojus, būtų galima stebėti fondo valdytojo daromą 
poveikį ES finansinėms rinkoms.

Pakeitimas 142
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dėl alternatyvaus investavimo fondų 
valdytojų ir direktyvų 2004/39/EB ir 
2009/.../EB dalinio keitimo

dėl alternatyvaus investavimo fondų ir dėl 
alternatyvaus investavimo fondų valdytojų 
ir direktyvų 2004/39/EB ir 2009/.../EB 
dalinio keitimo

Or. de

Pagrindimas

Direktyvoje turėtų būti reglamentuojamas pats „alternatyvaus investavimo“ produktas. Tai 
būtų tikslinga siekiant laiku nustatyti finansinius sandorius, galinčius kelti sisteminę riziką. 
Siekiant šio tikslo, nepakanka reglamentuoti vien tik prekybos investiciniais vienetais būdo ir 
valdytojų veiklos.
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Pakeitimas 143
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dėl alternatyvaus investavimo fondų 
valdytojų ir direktyvų 2004/39/EB ir 
2009/.../EB dalinio keitimo

dėl alternatyvaus investavimo fondų 
valdytojų ir direktyvos 2004/39/EB dalinio 
keitimo

Or. en

Pagrindimas

Turint mintyje pagal Lisabonos sutartį padarytus pakeitimus, ši direktyva nuo šiol nėra 
tinkama priemonė keisti KIPVPS direktyvą, todėl ji turėtų būti išbraukta iš direktyvos 
pavadinimo.

Pakeitimas 144
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dėl alternatyvaus investavimo fondų 
valdytojų ir direktyvų 2004/39/EB ir
2009/.../EB dalinio keitimo

dėl alternatyvaus investavimo fondų 
valdytojų ir direktyvų 2004/39/EB,
2009/.../EB ir 2003/6/EB dalinio keitimo

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos pavadinimą reikėtų pakeisti atsižvelgiant į Direktyvos 2003/6/EB dėl 
piktnaudžiavimo rinka pakeitimą dėl pardavimo skolon.
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Pakeitimas 145
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Alternatyvaus investavimo fondų 
valdytojai (AIFV) yra atsakingi už 
reikšmingos Europoje investuoto turto 
dalies valdymą, reikšmingas finansinių 
priemonių, kuriomis prekiauja rinkoje, 
sumas ir gali daryti svarbią įtaką rinkoms ir 
įmonėms, į kurias investuoja.

(1) Alternatyvaus investavimo fondai 
(AIF) ir alternatyvaus investavimo fondų 
valdytojai (AIFV) yra atsakingi už 
reikšmingos Europoje investuoto turto 
dalies valdymą, reikšmingas finansinių 
priemonių, kuriomis prekiauja rinkoje, 
sumas ir gali daryti svarbią įtaką rinkoms ir 
įmonėms, į kurias investuoja.

Or. en

Pagrindimas

Direktyva turi apimti ir fondus (AIF), ir valdytojus (AIFV).

Pakeitimas 146
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) 2009 m. rugsėjo mėn., prieš pat 
didžiojo dvidešimtuko valstybių 
aukščiausiojo lygio susitikimą Pitsburge 
žinomiausi ES politikai pabrėžtinai ragino 
sukurti taisykles kiekvienam produktui, 
kiekvienai prekybos vietai ir kiekvienai 
finansinei institucijai valdyti.

Or. de
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Pakeitimas 147
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) AIFV poveikis rinkoms, kuriose jie 
veikia, yra daugiausia naudingas, tačiau
pastarieji finansiniai sunkumai parodė, kaip 
AIFV veikla gali skleisti ar didinti riziką 
visoje finansų sistemoje. Nesuderintai 
reaguojant į šią riziką nacionaliniu mastu, 
ją veiksmingai valdyti sunku. Todėl šia 
direktyva siekiama nustatyti bendrus AIFV 
veiklos leidimų ir priežiūros reikalavimus, 
siekiant užtikrinti nuoseklų požiūrį į 
susijusią riziką ir jos poveikį Bendrijos
investuotojams ir rinkoms.

(2) Pastarieji finansiniai sunkumai parodė, 
kaip AIFV veikla gali skleisti ar didinti 
riziką visoje finansų sistemoje ir 
ekonomikoje. Nesuderintai reaguojant į šią 
riziką nacionaliniu mastu, ją veiksmingai 
valdyti sunku. Todėl šia direktyva siekiama 
nustatyti bendrus AIFV veiklos leidimų ir 
priežiūros reikalavimus, siekiant užtikrinti 
nuoseklų požiūrį į susijusią riziką ir jos 
poveikį Sąjungos investuotojams ir 
rinkoms. Iš esmės, siekiant ilgalaikio 
tvaraus augimo ir siekiant skatinti 
socialinę sanglaudą, reikėtų parengti 
atitinkamą reglamentą. Šiame reglamente 
turėtų būti sprendžiami vartotojų ir 
investuotojų apsaugos, rinkos vientisumo 
ir stabilumo klausimai bei turėtų būti 
užkirstas kelias sisteminei rizikai ir 
sprendžiamos problemos, susijusios su 
išoriniais socialiniais veiksniais.

Or. en

Pagrindimas

Nėra įrodymų, kad bendras AIFV poveikis rinkoms ir ekonomikai būtų naudingas. Priešingai, 
krizė parodė, kad rizikos draudimo fondai gali daryti neigiamą poveikį rinkai ir kad privataus 
kapitalo fondų bendrovėms paprastai tenka didesnė rizika, nes jos turi mokėti įsigijimo skolą.

Pakeitimas 148
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) AIFV poveikis rinkoms, kuriose jie 
veikia, yra daugiausia naudingas, tačiau 

(2) AIFV poveikis rinkoms, kuriose jie 
veikia, yra daugiausia naudingas, tačiau 
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pastarieji finansiniai sunkumai parodė, kaip 
AIFV veikla gali skleisti ar didinti riziką 
visoje finansų sistemoje. Nesuderintai 
reaguojant į šią riziką nacionaliniu mastu, 
ją veiksmingai valdyti sunku. Todėl šia 
direktyva siekiama nustatyti bendrus AIFV 
veiklos leidimų ir priežiūros reikalavimus, 
siekiant užtikrinti nuoseklų požiūrį į 
susijusią riziką ir jos poveikį Bendrijos 
investuotojams ir rinkoms.

pastarieji finansiniai sunkumai parodė, kaip 
AIFV veikla gali skleisti ar didinti riziką 
visoje finansų sistemoje per analogiškas 
pareigas kaip pagrindiniai makleriai 
einančius darbuotojus. Nesuderintai 
reaguojant į šią riziką nacionaliniu mastu, 
ją veiksmingai valdyti sunku. 2006 m. 
birželio 14 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos Direktyvoje 2006/48/EB dėl 
kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir 
vykdymo1 ir 2006 m. birželio 14 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
Direktyvoje 2006/49/EB dėl investicinių 
įmonių ir kredito įstaigų kapitalo 
pakankamumo2 turėtų būti atsižvelgiama į 
potencialią sisteminę riziką, kylančią 
tuomet, kai neapsaugoma nuo 
alternatyvaus investavimo fondų (AIF) 
poveikio. Šia direktyva siekiama nustatyti 
bendrus AIFV veiklos leidimų ir priežiūros 
reikalavimus, siekiant užtikrinti nuoseklų 
požiūrį į susijusią riziką ir jos poveikį 
Bendrijos investuotojams ir rinkoms.
1 OL L 177, 2006 6 30, p. 1.
2 OL L 177, 2006 6 30, p. 201.

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje neatsižvelgiama į sandorio šalies patiriamą riziką. Pakeitimai atspindi 
būtinybę iš dalies pakeisti kapitalui keliamų reikalavimų direktyvą (angl. CRD) siekiant 
pastebėti potencialią sisteminę riziką, galinčią atsirasti dėl pagrindinio maklerio veiklos.

Pakeitimas 149
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) AIFV poveikis rinkoms, kuriose jie 
veikia, yra daugiausia naudingas, tačiau
pastarieji finansiniai sunkumai parodė, kaip 

(2) Pastarieji finansiniai sunkumai parodė, 
kaip alternatyvaus investavimo fondų 
(AIF) ir AIFV veikla gali skleisti ar didinti 
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AIFV veikla gali skleisti ar didinti riziką
visoje finansų sistemoje. Nesuderintai 
reaguojant į šią riziką nacionaliniu mastu, 
ją veiksmingai valdyti sunku. Todėl šia 
direktyva siekiama nustatyti bendrus AIFV 
veiklos leidimų ir priežiūros reikalavimus, 
siekiant užtikrinti nuoseklų požiūrį į 
susijusią riziką ir jos poveikį Bendrijos
investuotojams ir rinkoms.

riziką visoje finansų sistemoje. 
Nesuderintai reaguojant į šią riziką 
nacionaliniu mastu, ją veiksmingai valdyti 
sunku. Todėl šia direktyva siekiama 
nustatyti bendrus AIF ir AIFV veiklos 
leidimų ir priežiūros reikalavimus, siekiant 
užtikrinti nuoseklų požiūrį į susijusią riziką 
ir jos poveikį Sąjungos investuotojams ir 
rinkoms.

Or. en

Pagrindimas

Pirmasis vertinimas nėra pagrįstas jokiais moksliniais įrodymais. Kaip paaiškinta 2 
konstatuojamoje dalyje, krizė parodė, kad AIF ir AIFV poveikis rinkoms yra prieštaringas.

Pakeitimas 150
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Pastarieji finansų rinkų sunkumai 
parodė, kad daugumai AIFV strategijų 
gresia kelių rūšių svarbi rizika, susijusi su 
investuotojais, kitais rinkos dalyviais ir 
rinkomis. Siekiant nustatyti išsamią bendrą 
priežiūros tvarką, būtina sukurti sistemą, 
kurią taikant būtų galima kovoti su šia 
rizika, atsižvelgiant į AIFV taikomų 
investavimo strategijų ir būdų įvairovę. 
Taigi ši direktyva turėtų būti taikoma 
AIFV, valdantiems visų tipų fondus,
kuriems netaikoma Direktyva 2009/…/EB 
dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su 
kolektyvinio investavimo į perleidžiamus 
vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), 
derinimo (nauja redakcija), ir 
prekiaujantiems jų akcijomis ar 
investiciniais vienetais, nepaisant teisinio 
arba sutartinio būdo, kuriuo ši atsakomybė 
yra patikėta AIFV. AIFV neturėtų būti 
suteikiama teisė, remiantis pagal šią 

(3) Pastarieji finansų rinkų sunkumai 
parodė, kad daugumai AIF strategijų gresia 
kelių rūšių svarbi rizika, susijusi su 
investuotojais, kitais rinkos dalyviais ir 
rinkomis. Siekiant nustatyti išsamią bendrą 
priežiūros tvarką, būtina sukurti sistemą, 
kurią taikant būtų galima kovoti su šia 
rizika, atsižvelgiant į AIF taikomų 
investavimo strategijų ir būdų įvairovę. 
Taigi ši direktyva turėtų būti taikoma AIF 
ir AIFV, kuriems netaikoma Direktyva 
2009/…/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, 
susijusių su kolektyvinio investavimo į 
perleidžiamus vertybinius popierius 
subjektais (KIPVPS), derinimo (nauja 
redakcija), ir prekiaujantiems jų akcijomis 
ar investiciniais vienetais, nepaisant 
teisinio arba sutartinio būdo, kuriuo ši 
atsakomybė yra patikėta AIFV. AIFV 
neturėtų būti suteikiama teisė, remiantis 
pagal šią direktyvą suteiktu veiklos 
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direktyvą suteiktu veiklos leidimu, valdyti 
KIPVPS, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2009/…/EB.

leidimu, valdyti KIPVPS, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2009/…/EB.

Or. en

Pagrindimas

Strategijų laikosi fondai (AIF), o ne valdytojai (AIFV).

Pakeitimas 151
Wolf Klinz, Carl Haglund

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Pastarieji finansų rinkų sunkumai 
parodė, kad daugumai AIFV strategijų 
gresia kelių rūšių svarbi rizika, susijusi su 
investuotojais, kitais rinkos dalyviais ir 
rinkomis. Siekiant nustatyti išsamią bendrą 
priežiūros tvarką, būtina sukurti sistemą, 
kurią taikant būtų galima kovoti su šia 
rizika, atsižvelgiant į AIFV taikomų 
investavimo strategijų ir būdų įvairovę. 
Taigi ši direktyva turėtų būti taikoma 
AIFV, valdantiems visų tipų fondus, 
kuriems netaikoma Direktyva 2009/…/EB 
dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su 
kolektyvinio investavimo į perleidžiamus 
vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), 
derinimo (nauja redakcija), ir 
prekiaujantiems jų akcijomis ar 
investiciniais vienetais, nepaisant teisinio 
arba sutartinio būdo, kuriuo ši atsakomybė 
yra patikėta AIFV. AIFV neturėtų būti 
suteikiama teisė, remiantis pagal šią 
direktyvą suteiktu veiklos leidimu, valdyti 
KIPVPS, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2009/…/EB.

(3) Pastarieji finansų rinkų sunkumai 
parodė, kad daugumai AIFV strategijų 
gresia kelių rūšių svarbi rizika, susijusi su 
investuotojais, kitais rinkos dalyviais ir 
rinkomis. Siekiant nustatyti išsamią bendrą 
priežiūros tvarką, būtina sukurti sistemą, 
kurią taikant būtų galima kovoti su šia 
rizika, atsižvelgiant į AIFV taikomų 
investavimo strategijų ir būdų įvairovę. 
Taigi ši direktyva turėtų būti taikoma 
AIFV, valdantiems visų tipų fondus, 
kuriems netaikoma Direktyva 2009/…/EB 
dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su 
kolektyvinio investavimo į perleidžiamus 
vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), 
derinimo (nauja redakcija), ir 
prekiaujantiems jų akcijomis ar 
investiciniais vienetais, nepaisant teisinio 
arba sutartinio būdo, kuriuo ši atsakomybė 
yra patikėta AIFV, jei jie potencialiai 
svarbūs visai sistemai. AIFV neturėtų būti 
suteikiama teisė, remiantis pagal šią 
direktyvą suteiktu veiklos leidimu, valdyti 
KIPVPS, kaip apibrėžta Direktyvoje 
2009/…/EB.

Or. en
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Pagrindimas

Pagrindinis šios direktyvos tikslas – atsižvelgti į sisteminę riziką. Siekiant sumažinti 
universalaus požiūrio daromą netiesioginę žalą, mažesniems AIFV turėtų būti taikomas tik 
reikalavimas užsiregistruoti ir laikytis 19–21 straipsniuose nustatytų skaidrumo reikalavimų.

Pakeitimas 152
Carl Haglund

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Pastarieji finansų rinkų sunkumai 
parodė, kad daugumai AIFV strategijų 
gresia kelių rūšių svarbi rizika, susijusi su 
investuotojais, kitais rinkos dalyviais ir 
rinkomis. Siekiant nustatyti išsamią bendrą 
priežiūros tvarką, būtina sukurti sistemą, 
kurią taikant būtų galima kovoti su šia 
rizika, atsižvelgiant į AIFV taikomų 
investavimo strategijų ir būdų įvairovę. 
Taigi ši direktyva turėtų būti taikoma 
AIFV, valdantiems visų tipų fondus, 
kuriems netaikoma Direktyva 2009/…/EB
dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su 
kolektyvinio investavimo į perleidžiamus 
vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), 
derinimo (nauja redakcija)1, ir 
prekiaujantiems jų akcijomis ar 
investiciniais vienetais, nepaisant teisinio 
arba sutartinio būdo, kuriuo ši atsakomybė 
yra patikėta AIFV. AIFV neturėtų būti 
suteikiama teisė, remiantis pagal šią 
direktyvą suteiktu veiklos leidimu, valdyti 
KIPVPS, kaip apibrėžta Direktyvoje
2009/…/EB.

(3) Pastarieji finansų rinkų sunkumai 
parodė, kad daugumai AIFV strategijų 
gresia kelių rūšių svarbi rizika, susijusi su 
investuotojais, kitais rinkos dalyviais ir 
rinkomis. Siekiant nustatyti išsamią bendrą 
priežiūros tvarką, būtina sukurti sistemą, 
kurią taikant būtų galima kovoti su šia 
rizika, atsižvelgiant į AIFV taikomų 
investavimo strategijų ir būdų įvairovę. 
Taigi, ši direktyva turėtų būti taikoma 
AIFV, valdantiems visų tipų fondus, 
kuriems netaikoma 2009 m. liepos 13 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, 
susijusių su kolektyvinio investavimo į 
perleidžiamus vertybinius popierius 
subjektais (KIPVPS), derinimo (nauja 
redakcija)1, ir prekiaujantiems jų akcijomis 
ar investiciniais vienetais, nepaisant 
teisinio arba sutartinio būdo, kuriuo ši 
atsakomybė yra patikėta AIFV. Tai galėtų 
būti, inter alia, rizikos draudimo fondai, 
privataus kapitalo fondai, nekilnojamojo 
turto fondai, žaliavų fondai ir 
infrastruktūros fondai. AIFV neturėtų būti 
suteikiama teisė, remiantis pagal šią 
direktyvą suteiktu veiklos leidimu, valdyti 
KIPVPS, kaip apibrėžta Direktyvoje
2009/65/EB.

1 OL L […], […], p. […]. 1 OL L 302, 2009 11 17, p. 32.
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Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 153
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Pastarieji finansų rinkų sunkumai 
parodė, kad daugumai AIFV strategijų 
gresia kelių rūšių svarbi rizika, susijusi su 
investuotojais, kitais rinkos dalyviais ir 
rinkomis. Siekiant nustatyti išsamią bendrą 
priežiūros tvarką, būtina sukurti sistemą, 
kurią taikant būtų galima kovoti su šia 
rizika, atsižvelgiant į AIFV taikomų 
investavimo strategijų ir būdų įvairovę. 
Taigi ši direktyva turėtų būti taikoma 
AIFV, valdantiems visų tipų fondus, 
kuriems netaikoma Direktyva 2009/…/EB
dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su 
kolektyvinio investavimo į perleidžiamus 
vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), 
derinimo (nauja redakcija)1, ir 
prekiaujantiems jų akcijomis ar 
investiciniais vienetais, nepaisant teisinio 
arba sutartinio būdo, kuriuo ši atsakomybė 
yra patikėta AIFV. AIFV neturėtų būti 
suteikiama teisė, remiantis pagal šią 
direktyvą suteiktu veiklos leidimu, valdyti 
KIPVPS, kaip apibrėžta Direktyvoje
2009/…/EB.

(3) Pastarieji finansų rinkų sunkumai 
parodė, kad daugumai AIFV strategijų 
gresia kelių rūšių svarbi rizika, susijusi su 
investuotojais, kitais rinkos dalyviais ir 
rinkomis. Siekiant nustatyti išsamią bendrą 
priežiūros tvarką, būtina sukurti sistemą, 
kurią taikant būtų galima kovoti su šia 
rizika, atsižvelgiant į AIFV taikomų 
investavimo strategijų ir būdų įvairovę. 
Taigi ši direktyva turėtų būti taikoma 
AIFV, valdantiems visų tipų fondus, 
kuriems netaikoma 2009 m. liepos 13 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, 
susijusių su kolektyvinio investavimo į 
perleidžiamus vertybinius popierius 
subjektais (KIPVPS), derinimo (nauja 
redakcija)1, ir prekiaujantiems jų akcijomis 
ar investiciniais vienetais, nepaisant 
teisinio arba sutartinio būdo, kuriuo ši 
atsakomybė yra patikėta AIFV. Tai galėtų 
būti, inter alia, rizikos draudimo fondai, 
privataus kapitalo fondai, nekilnojamojo 
turto fondai, žaliavų fondai ir 
infrastruktūros fondai. AIFV neturėtų būti 
suteikiama teisė, remiantis pagal šią 
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direktyvą suteiktu veiklos leidimu, valdyti 
KIPVPS, kaip apibrėžta Direktyvoje
2009/65/EB.

1 OL L […], […], p. […]. 1 OL L 302, 2009 11 17, p. 32.

Or. en

Pakeitimas 154
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) Šios direktyvos tikslas taip pat turėtų 
būti skatinti perkelti ofšorinius fondus į 
ES ne tik pasiūlant palankias priežiūros ir 
investuotojų apsaugos sąlygas, bet ir 
numatant tinkamą pajamų 
apmokestinimą valdytojo, fondo ir 
investuotojo lygmenimis.

Or. en

Pakeitimas 155
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) Ši direktyva parengta remiantis 
didžiojo dvidešimtuko valstybių 
aukščiausiojo lygio susitikime pasiektu 
susitarimu, kuriame teigiama, kad visi 
dalyviai, rinkos ir produktai bus tinkamai 
reguliuojami.

Or. en
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Pagrindimas

Primena didžiojo dvidešimtuko valstybių ryžtą vykdyti pažadus tinkamai reguliuoti visus 
dalyvius, produktus ir rinkas.

Pakeitimas 156
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Direktyvoje pateikiami reikalavimai, 
kaip AIFV turėtų valdyti alternatyvaus 
investavimo fondus (AIF), už kuriuos 
atsako. Dėl didžiulės AIFV valdomų AIF 
tipų įvairovės būtų neproporcinga 
reguliuoti AIFV valdomų AIF portfelių 
struktūrą arba sudėtį ir sunku numatyti 
tokį plataus masto derinimą.

(4) Šioje direktyvoje pateikiami 
reikalavimai, kaip AIFV turėtų valdyti 
alternatyvaus investavimo fondus (AIF), už 
kuriuos atsako, taip pat AIF veiklos 
metodai ir finansų rinkos ir bendrovės, į 
kurias jie investuoja.

Or. en

Pagrindimas

Direktyva turi apimti ir fondus (AIF), ir valdytojus (AIFV).

Pakeitimas 157
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Direktyvoje pateikiami reikalavimai, 
kaip AIFV turėtų valdyti alternatyvaus 
investavimo fondus (AIF), už kuriuos 
atsako. Dėl didžiulės AIFV valdomų AIF 
tipų įvairovės būtų neproporcinga 
reguliuoti AIFV valdomų AIF portfelių 
struktūrą arba sudėtį ir sunku numatyti tokį 
plataus masto derinimą.

(4) Šioje direktyvoje pateikiami 
reikalavimai, kaip AIFV turėtų valdyti 
alternatyvaus investavimo fondus (AIF), už 
kuriuos atsako. Dėl didžiulės AIFV 
valdomų AIF tipų įvairovės būtų 
neproporcinga reguliuoti AIFV valdomų 
AIF portfelių struktūrą arba sudėtį, arba 
leidimo suteikimo AIF procedūrą, ir 
sunku numatyti tokį plataus masto 
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derinimą.

Or. en

Pagrindimas

Pati leidimo suteikimo procedūra nereglamentuojama šioje direktyvoje ir vis dar priklauso 
nacionalinių kompetentingų įstaigų kompetencijai.

Pakeitimas 158
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Direktyvoje pateikiami reikalavimai, 
kaip AIFV turėtų valdyti alternatyvaus 
investavimo fondus (AIF), už kuriuos 
atsako. Dėl didžiulės AIFV valdomų AIF 
tipų įvairovės būtų neproporcinga 
reguliuoti AIFV valdomų AIF portfelių 
struktūrą arba sudėtį ir sunku numatyti tokį 
plataus masto derinimą.

(4) Direktyvoje pateikiami reikalavimai, 
kaip AIFV turėtų valdyti alternatyvaus 
investavimo fondus (AIF), už kuriuos 
atsako. Dėl didžiulės AIFV valdomų AIF 
tipų įvairovės būtų neproporcinga 
reguliuoti AIFV valdomų AIF portfelių 
struktūrą arba sudėtį, arba leidimo 
suteikimo AIF procedūrą, ir sunku 
numatyti tokį plataus masto derinimą.

Or. en

Pagrindimas

Turint mintyje tai, kad pagal direktyvos projektą siūloma reglamentuoti tik AIF valdytojus, o 
ne pačius AIF, reikėtų patikslinti, kad leidimų suteikimo AIF procedūra nereglamentuojama 
pagal šią direktyvą.

Pakeitimas 159
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Direktyvoje pateikiami reikalavimai, 
kaip AIFV turėtų valdyti alternatyvaus 

(4) Direktyvoje pateikiami reikalavimai, 
kaip AIFV turėtų valdyti alternatyvaus 
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investavimo fondus (AIF), už kuriuos 
atsako. Dėl didžiulės AIFV valdomų AIF 
tipų įvairovės būtų neproporcinga
reguliuoti AIFV valdomų AIF portfelių 
struktūrą arba sudėtį ir sunku numatyti tokį 
plataus masto derinimą.

investavimo fondus (AIF), už kuriuos 
atsako. Dėl didžiulės AIFV valdomų AIF 
tipų įvairovės būtų sunku reguliuoti AIFV 
valdomų AIF portfelių struktūrą arba sudėtį 
ir sunku numatyti tokį plataus masto 
derinimą.

Or. en

Pagrindimas

Šis klausimas nesusijęs su proporcingumu. Turint omenyje tai, kad krizė atskleidė būtinybę 
reguliuoti fondus, jų reguliavimas nebūtų neproporcingas. Tačiau jei valdytojų reguliavimas 
visapusiškas (į valdytojų sąvoką įtraukiant valdytojus, prekiaujančius ne ES fondais ar 
perduodančius savo funkcijas ne ES subjektams), pakanka pasiekti pasiūlytus tikslus.

Pakeitimas 160
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) AIFV turėtų būti arba išorės 
valdytojas, t. y. AIF paskirtas arba AIF 
vardu veikiantis juridinis asmuo, arba, jei 
AIF yra savarankiškas, t. y. įsteigtas taip, 
kad su valdymu susijusius sprendimus 
priima AIF valdymo organas, o joks 
išorės subjektas nepaskirtas, pats AIF 
turėtų būti laikomas AIFV. Tik vienas 
juridinis subjektas turėtų gauti teisę būti 
atitinkamo AIF AIFV.

Or. en

Pagrindimas

Reikia aiškios apibrėžties, norint įvairiems fondams sudaryti sąlygas iš tikrųjų turėti AIFV. 
Tai ypač pasakytina apie savarankiškus ar vidaus valdytojo valdomus fondus.
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Pakeitimas 161
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) Ši direktyva turėtų būti taikoma tik 
valdant kolektyvinio investavimo 
subjektus, kurie pritraukia daugelio 
investuotojų kapitalą, siekdami jį investuoti 
pagal nustatytą investavimo politiką,
vadovaudamiesi rizikos paskirstymo 
principu, šių investuotojų naudai. Ši 
direktyva neturėtų būti taikoma pensijų 
fondų valdymui ir ne bendrojo fondo 
investicijų valdytojams, kaip antai labdaros 
fondai, valstybės vardu valdomi fondai 
arba kredito įstaigų, draudimo ar 
perdraudimo įmonių savo sąskaita 
laikomas turtas. Ši direktyva taip pat 
neturėtų būti taikoma aktyviai valdomoms 
investicijoms į vertybinius popierius, kaip 
antai sertifikatai, valdomi ateities 
sandoriai ir indeksuojamos obligacijos. 
Tačiau ji turėtų galioti visų kolektyvinio 
investavimo subjektų valdytojams, kurie 
neprivalo gauti leidimo veikti kaip 
KIPVPS. Investicinės įmonės, gavusios 
leidimą pagal Direktyvą 2004/39/EB dėl 
finansinių priemonių rinkų, neprivalo gauti 
leidimo pagal šią direktyvą, kad galėtų 
teikti investavimo paslaugas, susijusias su 
AIF. Tačiau investicinės įmonės gali teikti 
investavimo paslaugas, susijusias su AIF, 
tik jei ir tokiu mastu, kokiu jų investiciniais 
vienetais ar akcijomis leidžiama prekiauti 
pagal šią direktyvą.

5) Ši direktyva turėtų būti taikoma tik 
valdant kolektyvinio investavimo 
subjektus, kurie pritraukia daugelio 
investuotojų kapitalą, siekdami jį investuoti 
pagal nustatytą investavimo politiką šių 
investuotojų naudai. Ši direktyva neturėtų 
būti taikoma ne bendrojo fondo investicijų 
valdytojams, kaip antai labdaros fondai, 
valstybės vardu valdomi fondai, investicijų 
portfelių valdymui savo nuožiūra 
atsižvelgiant į kiekvieną klientą atskirai, 
pagal investuotojų suteiktus įgaliojimus, 
taip pat jokiai kitai individualaus portfelio 
valdymo formai, arba kredito įstaigų, 
draudimo ar perdraudimo įmonių savo 
sąskaita laikomo turto valdymui. Šioje 
direktyvoje numatytos išimtys turėtų būti 
taikomos, kai AIFV nuolat laikosi šioms 
išimtims nustatytų sąlygų. Be to, ši 
direktyva neturėtų būti taikoma pensijų 
fondų ir įstaigų, kurios valdo fondus, 
remiančius socialinės apsaugos ir pensijų 
sistemas, valdymui, taip pat pakeitimo 
vertybiniais popieriais priemonėms. Ši 
direktyva taip pat neturėtų būti taikoma 
kolektyvinio investavimo subjektų, 
kuriems leidimas suteiktas pagal 
nacionalinę teisę ir kurių produktai 
parduodami tik jų valstybėje narėje, 
valdymui. Tačiau ši direktyva turėtų galioti 
visų kolektyvinio investavimo subjektų 
valdytojams, kurie neprivalo gauti leidimo 
veikti kaip KIPVPS. Investicinės įmonės, 
gavusios leidimą pagal Direktyvą 
2004/39/EB dėl finansinių priemonių 
rinkų, neprivalo gauti leidimo pagal šią 
direktyvą, kad galėtų teikti investavimo 
paslaugas, susijusias su AIF. Tačiau 
investicinės įmonės gali teikti investavimo 
paslaugas, susijusias su AIF, tik jei ir tokiu 
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mastu, kokiu jų investiciniais vienetais ar 
akcijomis leidžiama prekiauti pagal šią 
direktyvą.

Or. en

Pakeitimas 162
Wolf Klinz, Carl Haglund

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) Ši direktyva turėtų būti taikoma tik 
valdant kolektyvinio investavimo 
subjektus, kurie pritraukia daugelio 
investuotojų kapitalą, siekdami jį investuoti
pagal nustatytą investavimo politiką, 
vadovaudamiesi rizikos paskirstymo 
principu, šių investuotojų naudai. Ši 
direktyva neturėtų būti taikoma pensijų 
fondų valdymui ir ne bendrojo fondo 
investicijų valdytojams, kaip antai labdaros 
fondai, valstybės vardu valdomi fondai 
arba kredito įstaigų, draudimo ar 
perdraudimo įmonių savo sąskaita 
laikomas turtas. Ši direktyva taip pat 
neturėtų būti taikoma aktyviai valdomoms 
investicijoms į vertybinius popierius, kaip 
antai sertifikatai, valdomi ateities sandoriai 
ir indeksuojamos obligacijos. Tačiau ji 
turėtų galioti visų kolektyvinio 
investavimo subjektų valdytojams, kurie 
neprivalo gauti leidimo veikti kaip 
KIPVPS. Investicinės įmonės, gavusios 
leidimą pagal Direktyvą 2004/39/EB dėl 
finansinių priemonių rinkų, neprivalo gauti 
leidimo pagal šią direktyvą, kad galėtų 
teikti investavimo paslaugas, susijusias su 
AIF. Tačiau investicinės įmonės gali teikti 
investavimo paslaugas, susijusias su AIF, 
tik jei ir tokiu mastu, kokiu jų investiciniais 
vienetais ar akcijomis leidžiama prekiauti 
pagal šią direktyvą.

5) Ši direktyva turėtų būti taikoma tik 
valdant kolektyvinio investavimo 
subjektus, kurie pritraukia daugelio 
investuotojų kapitalą, siekdami jį investuoti 
pagal nustatytą investavimo politiką, 
vadovaudamiesi rizikos paskirstymo 
principu, šių investuotojų naudai. Ši 
direktyva neturėtų būti taikoma AIF, 
valdomų išimtinai tik jų pagrindinių 
bendrovių arba pavaldžiųjų bendrovių 
vardu, pensijų fondų valdymui ir ne 
bendrojo fondo investicijų valdytojams, 
kaip antai labdaros fondai, valstybės vardu 
valdomi fondai arba kredito įstaigų, 
draudimo ar perdraudimo įmonių savo 
sąskaita laikomas turtas, taip pat 
investavimo produktų, kuriems leidimas 
suteiktas pagal nacionalinę teisę ir kurie 
parduodami tik nacionaliniu lygmeniu 
atitinkamos valstybės narės teritorijoje, 
valdymui, taip pat nacionalinėms, regionų 
ir vietos valdžios institucijoms ir 
viešosioms investavimo priemonėms, 
organams ir įstaigoms, kurie valdo 
fondus, remiančius socialinės apsaugos ir 
pensijų sistemas, taip pat darbuotojų 
dalyvavimo sistemoms. Ši direktyva taip 
pat neturėtų būti taikoma aktyviai 
valdomoms investicijoms į vertybinius 
popierius, kaip antai sertifikatai, valdomi 
ateities sandoriai ir indeksuojamos 
obligacijos. Tačiau ji turėtų galioti visų 
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kolektyvinio investavimo subjektų 
valdytojams, kurie neprivalo gauti leidimo 
veikti kaip KIPVPS, jei jie valdo arba 
parduoda potencialios sisteminės svarbos 
AIF. Investicinės įmonės, gavusios leidimą 
pagal Direktyvą 2004/39/EB dėl finansinių 
priemonių rinkų, neprivalo gauti leidimo 
pagal šią direktyvą, kad galėtų teikti 
investavimo paslaugas, susijusias su AIF. 
Tačiau investicinės įmonės gali teikti 
investavimo paslaugas, susijusias su AIF, 
tik jei ir tokiu mastu, kokiu jų investiciniais 
vienetais ar akcijomis leidžiama prekiauti 
pagal šią direktyvą.

Or. en

Pagrindimas

Kad būtų išvengta nenumatytų ir neproporcingų pasekmių bei kiek įmanoma sumažinta 
netiesioginė žala, turėtų būti taikomos tam tikros ribotos išimtys. Svarbiausia, kad ši 
direktyva nebūtų taikoma nacionaliniams produktams, nes jie reglamentuojami ir parduodami 
tik nacionaliniu lygmeniu, jie nekelia potencialios rizikos ir taikoma derama vartotojų 
apsauga.

Pakeitimas 163
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) Ši direktyva turėtų būti taikoma tik 
valdant kolektyvinio investavimo 
subjektus, kurie pritraukia daugelio 
investuotojų kapitalą, siekdami jį investuoti 
pagal nustatytą investavimo politiką, 
vadovaudamiesi rizikos paskirstymo 
principu, šių investuotojų naudai. Ši 
direktyva neturėtų būti taikoma pensijų 
fondų valdymui ir ne bendrojo fondo 
investicijų valdytojams, kaip antai labdaros 
fondai, valstybės vardu valdomi fondai 
arba kredito įstaigų, draudimo ar 
perdraudimo įmonių savo sąskaita 

5) Ši direktyva turėtų būti taikoma tik 
valdant kolektyvinio investavimo 
subjektus, kurie pritraukia daugelio 
investuotojų kapitalą, siekdami jį investuoti 
pagal nustatytą investavimo politiką šių 
investuotojų naudai. Ši direktyva neturėtų 
būti taikoma ne bendrojo fondo investicijų 
valdytojams, kaip antai labdaros fondai, 
valstybės vardu valdomi fondai, centriniai 
bankai arba kredito įstaigų, pensijų fondų 
ir draudimo ar perdraudimo įmonių savo 
sąskaita laikomas turtas. Be to, ši direktyva 
neturėtų būti taikoma nacionalinėms, 
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laikomas turtas. Ši direktyva taip pat 
neturėtų būti taikoma aktyviai valdomoms 
investicijoms į vertybinius popierius, kaip 
antai sertifikatai, valdomi ateities 
sandoriai ir indeksuojamos obligacijos. 
Tačiau ji turėtų galioti visų kolektyvinio 
investavimo subjektų valdytojams, kurie 
neprivalo gauti leidimo veikti kaip 
KIPVPS. Investicinės įmonės, gavusios 
leidimą pagal Direktyvą 2004/39/EB dėl 
finansinių priemonių rinkų, neprivalo gauti 
leidimo pagal šią direktyvą, kad galėtų 
teikti investavimo paslaugas, susijusias su 
AIF. Tačiau investicinės įmonės gali teikti 
investavimo paslaugas, susijusias su AIF, 
tik jei ir tokiu mastu, kokiu jų investiciniais 
vienetais ar akcijomis leidžiama prekiauti 
pagal šią direktyvą.

regioninėms ir vietos valdžios 
institucijoms ir viešosioms investavimo 
priemonėms, organams ir įstaigoms, kurie 
valdo fondus, remiančius socialinės 
apsaugos ir pensijų sistemas, taip pat 
darbuotojų dalyvavimo sistemoms. 
Siekdami pasinaudoti šioje direktyvoje 
numatytomis išimtimis, atitinkami AIFV 
turėtų nuolat laikytis sąlygų, taikomų 
šioms išimtims. Tačiau ši direktyva turėtų 
galioti visų kolektyvinio investavimo 
subjektų valdytojams, kurie neprivalo gauti 
leidimo veikti kaip KIPVPS. Investicinės 
įmonės, gavusios leidimą pagal Direktyvą 
2004/39/EB dėl finansinių priemonių 
rinkų, neprivalo gauti leidimo pagal šią 
direktyvą, kad galėtų teikti investavimo 
paslaugas, susijusias su AIF. Tačiau 
investicinės įmonės gali teikti investavimo 
paslaugas, susijusias su AIF, tik jei ir tokiu 
mastu, kokiu jų investiciniais vienetais ar 
akcijomis leidžiama prekiauti pagal šią 
direktyvą.

Or. en

Pakeitimas 164
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) Ši direktyva turėtų būti taikoma tik 
valdant kolektyvinio investavimo 
subjektus, kurie pritraukia daugelio 
investuotojų kapitalą, siekdami jį investuoti 
pagal nustatytą investavimo politiką, 
vadovaudamiesi rizikos paskirstymo 
principu, šių investuotojų naudai. Ši 
direktyva neturėtų būti taikoma pensijų 
fondų valdymui ir ne bendrojo fondo 
investicijų valdytojams, kaip antai labdaros 
fondai, valstybės vardu valdomi fondai 
arba kredito įstaigų, draudimo ar 

5) Ši direktyva turėtų būti taikoma tik 
valdant kolektyvinio investavimo 
subjektus, kurie pritraukia daugelio 
investuotojų kapitalą, siekdami jį investuoti 
pagal nustatytą investavimo politiką šių 
investuotojų naudai. Ši direktyva neturėtų 
būti taikoma pensijų fondų valdymui ir ne 
bendrojo fondo investicijų valdytojams, 
kaip antai labdaros fondai, valstybės vardu 
valdomi fondai, centriniai bankai arba 
kredito įstaigų, pensijų fondų, draudimo ar 
perdraudimo įmonių savo sąskaita 
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perdraudimo įmonių savo sąskaita 
laikomas turtas. Ši direktyva taip pat 
neturėtų būti taikoma aktyviai valdomoms 
investicijoms į vertybinius popierius, kaip 
antai sertifikatai, valdomi ateities sandoriai 
ir indeksuojamos obligacijos. Tačiau ji 
turėtų galioti visų kolektyvinio 
investavimo subjektų valdytojams, kurie 
neprivalo gauti leidimo veikti kaip 
KIPVPS. Investicinės įmonės, gavusios 
leidimą pagal Direktyvą 2004/39/EB dėl 
finansinių priemonių rinkų, neprivalo gauti 
leidimo pagal šią direktyvą, kad galėtų 
teikti investavimo paslaugas, susijusias su 
AIF. Tačiau investicinės įmonės gali teikti
investavimo paslaugas, susijusias su AIF, 
tik jei ir tokiu mastu, kokiu jų investiciniais 
vienetais ar akcijomis leidžiama prekiauti 
pagal šią direktyvą.

laikomas turtas. Ši direktyva taip pat 
neturėtų būti taikoma kolektyvinio 
investavimo subjektų, kuriems leidimas 
suteiktas pagal nacionalinę teisę ir kurių 
produktai parduodami tik jų valstybėje 
narėje, valdymui. Ši direktyva taip pat 
neturėtų būti taikoma aktyviai valdomoms 
investicijoms į vertybinius popierius, kaip 
antai sertifikatai, valdomi ateities sandoriai 
ir indeksuojamos obligacijos. Tačiau ji 
turėtų galioti visų kolektyvinio 
investavimo subjektų valdytojams, kurie 
neprivalo gauti leidimo veikti kaip 
KIPVPS. Investicinės įmonės, gavusios 
leidimą pagal Direktyvą 2004/39/EB dėl 
finansinių priemonių rinkų, neprivalo gauti 
leidimo pagal šią direktyvą, kad galėtų 
prekiauti AIF investiciniais vienetais ar 
akcijomis ar teikti investavimo paslaugas, 
susijusias su AIF. Tačiau investicinės 
įmonės gali prekiauti AIF investiciniais 
vienetais ar akcijomis ar teikti investavimo 
paslaugas, susijusias su AIF, tik jei ir tokiu 
mastu, kokiu jų investiciniais vienetais ar 
akcijomis leidžiama prekiauti pagal šią 
direktyvą. Ši direktyva neturėtų būti 
taikoma pramonės kontroliuojančiosioms 
bendrovėms, kurių akcijomis prekiaujama 
reguliuojamoje ES rinkoje, jei jos turi 
pavaldžiųjų ir asocijuotų bendrovių 
akcijas siekdamos įgyvendinti pramonės 
verslo strategiją.

Or. en

Pagrindimas

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) Ši direktyva turėtų būti taikoma tik 
valdant kolektyvinio investavimo 
subjektus, kurie pritraukia daugelio 
investuotojų kapitalą, siekdami jį investuoti 
pagal nustatytą investavimo politiką, 
vadovaudamiesi rizikos paskirstymo 
principu, šių investuotojų naudai. Ši 
direktyva neturėtų būti taikoma pensijų 
fondų valdymui ir ne bendrojo fondo 
investicijų valdytojams, kaip antai labdaros 
fondai, valstybės vardu valdomi fondai 
arba kredito įstaigų, draudimo ar 
perdraudimo įmonių savo sąskaita 
laikomas turtas. Ši direktyva taip pat 
neturėtų būti taikoma aktyviai valdomoms 
investicijoms į vertybinius popierius, kaip 
antai sertifikatai, valdomi ateities 
sandoriai ir indeksuojamos obligacijos.
Tačiau ji turėtų galioti visų kolektyvinio 
investavimo subjektų valdytojams, kurie 
neprivalo gauti leidimo veikti kaip 
KIPVPS. Investicinės įmonės, gavusios 
leidimą pagal Direktyvą 2004/39/EB dėl 
finansinių priemonių rinkų, neprivalo gauti 
leidimo pagal šią direktyvą, kad galėtų 
teikti investavimo paslaugas, susijusias su 
AIF. Tačiau investicinės įmonės gali teikti 
investavimo paslaugas, susijusias su AIF, 
tik jei ir tokiu mastu, kokiu jų investiciniais 
vienetais ar akcijomis leidžiama prekiauti 
pagal šią direktyvą.

5) Ši direktyva turėtų būti taikoma tik 
valdant kolektyvinio investavimo 
subjektus, kurie pritraukia daugelio 
investuotojų kapitalą, siekdami jį investuoti 
pagal nustatytą investavimo politiką šių 
investuotojų naudai. Ši direktyva neturėtų 
būti taikoma ne bendrojo fondo investicijų 
valdytojams, kaip antai labdaros fondai, 
valstybės vardu valdomi fondai ar
centriniai bankai arba kredito įstaigų, 
pensijų fondų, draudimo ar perdraudimo 
įmonių savo sąskaita laikomas turtas. Ji 
taip pat neturėtų būti taikoma 
kolektyvinio investavimo subjektų, 
kuriems leidimas suteiktas pagal 
nacionalinę teisę ir kurių produktai 
parduodami tik jų valstybėje narėje, 
valdymui. Siekdami pasinaudoti šioje 
direktyvoje numatytomis išimtimis, 
atitinkami AIFV turėtų nuolat laikytis 
sąlygų, taikomų šioms išimtims. Tačiau ši 
direktyva turėtų galioti visų kolektyvinio 
investavimo subjektų valdytojams, kurie 
neprivalo gauti leidimo veikti kaip 
KIPVPS. Investicinės įmonės, gavusios 
leidimą pagal Direktyvą 2004/39/EB dėl 
finansinių priemonių rinkų, neprivalo gauti 
leidimo pagal šią direktyvą, kad galėtų 
teikti investavimo paslaugas, susijusias su 
AIF. Tačiau investicinės įmonės gali teikti 
investavimo paslaugas, susijusias su AIF, 
tik jei ir tokiu mastu, kokiu jų investiciniais 
vienetais ar akcijomis leidžiama prekiauti 
pagal šią direktyvą.

Or. en
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Pagrindimas

Fondai, kurie reglamentuojami ar skirstomi tik nacionaliniu lygmeniu, neturėtų įeiti į AIFV 
direktyvos taikymo sritį.  Grynai nacionaliniai fondai ir jų valdytojai nekelia sisteminės 
rizikos, nes šie fondai paprastai yra labai reglamentuojami, taip pat dažnai valdomi pagal 
taisykles, kurios panašios į KIPVPS taikomas taisykles.

Pakeitimas 166
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) Ši direktyva turėtų būti taikoma tik 
valdant kolektyvinio investavimo 
subjektus, kurie pritraukia daugelio 
investuotojų kapitalą, siekdami jį investuoti 
pagal nustatytą investavimo politiką, 
vadovaudamiesi rizikos paskirstymo 
principu, šių investuotojų naudai. Ši 
direktyva neturėtų būti taikoma pensijų 
fondų valdymui ir ne bendrojo fondo 
investicijų valdytojams, kaip antai labdaros 
fondai, valstybės vardu valdomi fondai 
arba kredito įstaigų, draudimo ar 
perdraudimo įmonių savo sąskaita 
laikomas turtas. Ši direktyva taip pat 
neturėtų būti taikoma aktyviai valdomoms 
investicijoms į vertybinius popierius, kaip 
antai sertifikatai, valdomi ateities 
sandoriai ir indeksuojamos obligacijos.
Tačiau ji turėtų galioti visų kolektyvinio 
investavimo subjektų valdytojams, kurie 
neprivalo gauti leidimo veikti kaip 
KIPVPS. Investicinės įmonės, gavusios 
leidimą pagal Direktyvą 2004/39/EB dėl 
finansinių priemonių rinkų, neprivalo gauti 
leidimo pagal šią direktyvą, kad galėtų 
teikti investavimo paslaugas, susijusias su 
AIF. Tačiau investicinės įmonės gali teikti 
investavimo paslaugas, susijusias su AIF, 
tik jei ir tokiu mastu, kokiu jų investiciniais 
vienetais ar akcijomis leidžiama prekiauti 
pagal šią direktyvą.

5) Ši direktyva turėtų būti taikoma tik 
valdant kolektyvinio investavimo 
subjektus, kurie pritraukia daugelio 
investuotojų kapitalą, siekdami jį investuoti 
pagal nustatytą investavimo politiką šių 
investuotojų naudai. Ši direktyva neturėtų 
būti taikoma ne bendrojo fondo investicijų 
valdytojams, kaip antai labdaros fondai, 
valstybės vardu valdomi fondai ar 
centriniai bankai arba kredito įstaigų, 
pensijų fondų, draudimo ar perdraudimo 
įmonių savo sąskaita laikomas turtas. Ši 
direktyva taip pat neturėtų būti taikoma 
valdytojams, jei jie valdo AIF, kurių 
vieninteliai investuotojai yra jų 
pagrindinės bendrovės, pavaldžiosios 
bendrovės arba pagrindinių bendrovių 
kitos pavaldžiosios bendrovės, ir kai šie 
investuotojai patys nėra AIF. Siekdami 
pasinaudoti šioje direktyvoje numatytomis 
išimtimis, atitinkami AIFV turėtų nuolat 
laikytis sąlygų, taikomų šioms išimtims.
Tačiau ši direktyva turėtų galioti visų 
kolektyvinio investavimo subjektų 
valdytojams, kurie neprivalo gauti leidimo 
veikti kaip KIPVPS. Investicinės įmonės, 
gavusios leidimą pagal Direktyvą 
2004/39/EB dėl finansinių priemonių 
rinkų, neprivalo gauti leidimo pagal šią 
direktyvą, kad galėtų teikti investavimo 
paslaugas, susijusias su AIF. Tačiau 
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investicinės įmonės gali teikti investavimo 
paslaugas, susijusias su AIF, tik jei ir tokiu 
mastu, kokiu jų investiciniais vienetais ar 
akcijomis leidžiama prekiauti pagal šią 
direktyvą.

Or. en

Pagrindimas

Išimtis, taikoma valdytojams, kurie valdo investicijas, gaunamas iš tos pačios grupės, yra 
pagrįsta. Finansų rinkoms negresia papildoma rizika. Kadangi tokius fondus dažnai naudoja 
bankų arba draudimo grupės, šios finansų įstaigos, vadovaudamosi priežiūros įstatymais, jau 
yra priėmusios reikiamas nuostatas dėl rizikos. Be to, tokiomis aplinkybėmis, kai 
investuojama toje pačioje grupėje, investuotojų apsauga nereikalinga. 

Pakeitimas 167
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) Ši direktyva turėtų būti taikoma tik 
valdant kolektyvinio investavimo 
subjektus, kurie pritraukia daugelio 
investuotojų kapitalą, siekdami jį investuoti 
pagal nustatytą investavimo politiką, 
vadovaudamiesi rizikos paskirstymo 
principu, šių investuotojų naudai. Ši 
direktyva neturėtų būti taikoma pensijų 
fondų valdymui ir ne bendrojo fondo 
investicijų valdytojams, kaip antai labdaros 
fondai, valstybės vardu valdomi fondai 
arba kredito įstaigų, draudimo ar 
perdraudimo įmonių savo sąskaita 
laikomas turtas. Ši direktyva taip pat 
neturėtų būti taikoma aktyviai valdomoms 
investicijoms į vertybinius popierius, kaip 
antai sertifikatai, valdomi ateities 
sandoriai ir indeksuojamos obligacijos.
Tačiau ji turėtų galioti visų kolektyvinio 
investavimo subjektų valdytojams, kurie 
neprivalo gauti leidimo veikti kaip 
KIPVPS. Investicinės įmonės, gavusios 

5) Ši direktyva turėtų būti taikoma tik 
valdant kolektyvinio investavimo 
subjektus, kurie pritraukia daugelio 
investuotojų kapitalą, siekdami jį investuoti 
pagal nustatytą investavimo politiką šių 
investuotojų naudai. Ši direktyva neturėtų 
būti taikoma ne bendrojo fondo investicijų 
valdytojams, kaip antai labdaros fondai, 
valstybės vardu valdomi fondai, centriniai 
bankai arba kredito įstaigų, pensijų fondų, 
draudimo ar perdraudimo įmonių savo 
sąskaita laikomas turtas. Ji taip pat 
neturėtų būti taikoma kolektyvinio 
investavimo subjektų, kuriuos sudaro 
daugiausiai penki investuotojai, jei jiems 
leidimas suteiktas pagal nacionalinę teisę 
ir kurių produktai parduodami tik jų 
valstybėje narėje, valdymui. Siekdami 
pasinaudoti šioje direktyvoje numatytomis 
išimtimis, atitinkami AIFV turėtų nuolat 
laikytis sąlygų, taikomų šioms išimtims.
Tačiau ši direktyva turėtų galioti visų 
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leidimą pagal Direktyvą 2004/39/EB dėl 
finansinių priemonių rinkų, neprivalo gauti 
leidimo pagal šią direktyvą, kad galėtų 
teikti investavimo paslaugas, susijusias su 
AIF. Tačiau investicinės įmonės gali teikti 
investavimo paslaugas, susijusias su AIF, 
tik jei ir tokiu mastu, kokiu jų investiciniais 
vienetais ar akcijomis leidžiama prekiauti 
pagal šią direktyvą.

kolektyvinio investavimo subjektų 
valdytojams, kurie neprivalo gauti leidimo 
veikti kaip KIPVPS. Investicinės įmonės, 
gavusios leidimą pagal Direktyvą 
2004/39/EB dėl finansinių priemonių 
rinkų, neprivalo gauti leidimo pagal šią 
direktyvą, kad galėtų teikti investavimo 
paslaugas, susijusias su AIF. Tačiau 
investicinės įmonės gali teikti investavimo 
paslaugas, susijusias su AIF, tik jei ir tokiu 
mastu, kokiu jų investiciniais vienetais ar 
akcijomis leidžiama prekiauti pagal šią 
direktyvą.

Or. en

Pagrindimas

Fondams, kuriuos sudaro ribotas investuotojų skaičius, gali būti taikomos atskiros sutartinės 
sąlygos. AIF valdytojams, kurie valdo fondus, į kuriuos įeina daugiausiai penki investuotojai, 
ir kurie juos platina nacionaliniu lygmeniu, turėtų būti netaikoma AIFV direktyva, jei jie 
veiksmingai reglamentuojami nacionaliniu lygmeniu. 

Pakeitimas 168
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) Ši direktyva turėtų būti taikoma tik 
valdant kolektyvinio investavimo 
subjektus, kurie pritraukia daugelio 
investuotojų kapitalą, siekdami jį investuoti 
pagal nustatytą investavimo politiką, 
vadovaudamiesi rizikos paskirstymo 
principu, šių investuotojų naudai. Ši 
direktyva neturėtų būti taikoma pensijų 
fondų valdymui ir ne bendrojo fondo 
investicijų valdytojams, kaip antai 
labdaros fondai, valstybės vardu valdomi 
fondai arba kredito įstaigų, draudimo ar 
perdraudimo įmonių savo sąskaita 
laikomas turtas. Ši direktyva taip pat 
neturėtų būti taikoma aktyviai valdomoms 

5) Ši direktyva turėtų būti apimti tik 
valdant kolektyvinio investavimo 
subjektus, kurie pritraukia daugelio 
investuotojų kapitalą, siekdami jį investuoti 
pagal nustatytą arba savo nuožiūra 
nuspręstą investavimo politiką šių 
investuotojų naudai. Ši direktyva taip pat
turėtų būti taikoma vieno investuotojo 
fondams ir svertinėms valdomoms 
sąskaitoms siekiant, kad panašių rūšių 
investavimo priemonėms būtų išsaugotos 
vienodos sąlygos. Ji neturėtų būti taikoma 
viešojo intereso subjektams. Ši direktyva 
taip pat neturėtų būti taikoma aktyviai 
valdomoms investicijoms į vertybinius 
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investicijoms į vertybinius popierius, kaip 
antai sertifikatai, valdomi ateities sandoriai 
ir indeksuojamos obligacijos. Tačiau ji 
turėtų galioti visų kolektyvinio 
investavimo subjektų valdytojams, kurie 
neprivalo gauti leidimo veikti kaip 
KIPVPS. Investicinės įmonės, gavusios 
leidimą pagal Direktyvą 2004/39/EB dėl 
finansinių priemonių rinkų, neprivalo gauti 
leidimo pagal šią direktyvą, kad galėtų 
teikti investavimo paslaugas, susijusias su 
AIF. Tačiau investicinės įmonės gali teikti 
investavimo paslaugas, susijusias su AIF, 
tik jei ir tokiu mastu, kokiu jų investiciniais 
vienetais ar akcijomis leidžiama prekiauti 
pagal šią direktyvą.

popierius, kaip antai sertifikatai, valdomi 
ateities sandoriai ir indeksuojamos 
obligacijos. Ši direktyva taip pat neturėtų 
būti taikoma kontroliuojančiosioms 
bendrovėms, jei jos turi pavaldžių 
bendrovių akcijų, nes jų pagrindinis 
įsisteigimo tikslas nėra uždirbti 
investuotojams pelno, visų pirma, 
parduodant savo pavaldžiųjų bendrovių 
turtą per planuojamą laikotarpį, o 
įgyvendinti pramonės verslo strategiją 
pasitelkiant pavaldžiąsias bendroves.
Tačiau ji turėtų galioti visų kolektyvinio 
investavimo subjektų valdytojams, kurie 
neprivalo gauti leidimo veikti kaip 
KIPVPS. Investicinės įmonės, gavusios 
leidimą pagal Direktyvą 2004/39/EB dėl 
finansinių priemonių rinkų, neprivalo gauti 
leidimo pagal šią direktyvą, kad galėtų 
teikti investavimo paslaugas, susijusias su 
AIF. Tačiau investicinės įmonės gali teikti 
investavimo paslaugas, susijusias su AIF, 
tik jei ir tokiu mastu, kokiu jų investiciniais 
vienetais ar akcijomis leidžiama prekiauti 
pagal šią direktyvą. 

Or. en

Pagrindimas

The definition must be amended as funds may concentrate their risks. A reference to “risk 
spreading” is therefore wrong. Funds operating on the basis of a discretionary investment 
policy must also be covered. The directive should cover all types of similar investment 
vehicles, including single investor funds and leveraged managed accounts (i.e. investment 
accounts that are managed by a third party who has the authority to do transactions without 
prior approval from the holder and in respect of which leverage is used in connection with 
such transactions). Holding companies are not meant to be covered by the directive.
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Pakeitimas 169
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) Ši direktyva turėtų būti taikoma tik 
valdant kolektyvinio investavimo 
subjektus, kurie pritraukia daugelio 
investuotojų kapitalą, siekdami jį investuoti 
pagal nustatytą investavimo politiką, 
vadovaudamiesi rizikos paskirstymo 
principu, šių investuotojų naudai. Ši 
direktyva neturėtų būti taikoma pensijų 
fondų valdymui ir ne bendrojo fondo 
investicijų valdytojams, kaip antai labdaros 
fondai, valstybės vardu valdomi fondai 
arba kredito įstaigų, draudimo ar 
perdraudimo įmonių savo sąskaita 
laikomas turtas. Ši direktyva taip pat 
neturėtų būti taikoma aktyviai valdomoms 
investicijoms į vertybinius popierius, kaip 
antai sertifikatai, valdomi ateities sandoriai 
ir indeksuojamos obligacijos. Tačiau ji
turėtų galioti visų kolektyvinio 
investavimo subjektų valdytojams, kurie 
neprivalo gauti leidimo veikti kaip 
KIPVPS. Investicinės įmonės, gavusios 
leidimą pagal Direktyvą 2004/39/EB dėl 
finansinių priemonių rinkų, neprivalo gauti 
leidimo pagal šią direktyvą, kad galėtų 
teikti investavimo paslaugas, susijusias su 
AIF. Tačiau investicinės įmonės gali teikti 
investavimo paslaugas, susijusias su AIF,
tik jei ir tokiu mastu, kokiu jų investiciniais 
vienetais ar akcijomis leidžiama prekiauti 
pagal šią direktyvą.

5) Ši direktyva turėtų būti taikoma tik 
valdant kolektyvinio investavimo 
subjektus, kurie pritraukia daugelio 
investuotojų kapitalą, siekdami jį investuoti 
pagal nustatytą investavimo politiką, 
vadovaudamiesi rizikos paskirstymo 
principu, šių investuotojų naudai. Ši 
direktyva neturėtų būti taikoma pensijų 
fondų valdymui ir ne bendrojo fondo 
investicijų valdytojams, kaip antai labdaros 
fondai, valstybės vardu valdomi fondai 
arba kredito įstaigų, draudimo ar 
perdraudimo įmonių savo sąskaita 
laikomas turtas. Ši direktyva taip pat 
neturėtų būti taikoma aktyviai valdomoms 
investicijoms į vertybinius popierius, kaip 
antai sertifikatai, valdomi ateities sandoriai 
ir indeksuojamos obligacijos. Siekiant 
išvengti taisyklių dubliavimo, šios 
direktyvos taikymo sritis neturėtų apimti 
uždarojo tipo kolektyvinio investavimo 
subjektų, įtrauktų į sąrašus 
reguliuojamoje rinkoje, kurie 
reglamentuojami pagal 2001 m. 
gegužės 28 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2001/34/EB dėl 
vertybinių popierių įtraukimo į biržos 
oficialųjį prekybos sąrašą ir dėl 
informacijos, kuri turi būti skelbiama apie 
tuos vertybinius popierius1, 2004 m. 
gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2004/109/EB dėl 
informacijos apie emitentus, kurių 
vertybiniais popieriais leista prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo 
reikalavimų suderinimo2 ir 2003 m. 
lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2003/71/EB dėl 
prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai 
vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei 
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ar įtraukiami į prekybos sąrašą3. 
Siekdama parengti darnią strategiją, 
Komisija nedelsdama ir ne vėliau kaip iki 
šios direktyvos įsigaliojimo datos, 
persvarsto šias direktyvas ir, prireikus, 
pateikia teisėkūros pasiūlymus, kad būtų 
užtikrintas lygiavertis reglamentavimas. 
Ši direktyva turėtų galioti visų kolektyvinio 
investavimo subjektų valdytojams, kurie 
neprivalo gauti leidimo veikti kaip 
KIPVPS. Investicinės įmonės, gavusios
leidimą pagal Direktyvą 2004/39/EB dėl 
finansinių priemonių rinkų, neprivalo gauti 
leidimo pagal šią direktyvą, kad galėtų 
teikti investavimo paslaugas, susijusias su 
AIF. Tačiau investicinės įmonės gali teikti 
investavimo paslaugas, susijusias su AIF, 
tik jei ir tokiu mastu, kokiu jų investiciniais 
vienetais ar akcijomis leidžiama prekiauti 
pagal šią direktyvą.
1 OL L 184, 2001 7 6, p. 1.
2 OL L 390, 2004 12 31, p. 30.
3 OL L 345, 2003 12 31, p. 64.

Or. en

Pagrindimas

Uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjektai, kurie įtraukti į sąrašus  reguliuojamoje 
rinkoje, neturėtų būti reglamentuojami pagal šią direktyvą, nes jiems jau taikomi reikalavimai 
pagal kapitalo pakankamumo normatyvų, prospektų ir skaidrumo direktyvas. Tačiau 
siekdama užtikrinti vienodas sąlygas, Komisija turėtų persvarstyti šias direktyvas ir į 
atsižvelgusi į šią direktyvą padaryti atitinkamus pakeitimus.

Pakeitimas 170
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) Ši direktyva turėtų būti taikoma tik 
valdant kolektyvinio investavimo 
subjektus, kurie pritraukia daugelio 

5) Ši direktyva turėtų būti taikoma tik 
valdant kolektyvinio investavimo 
subjektus, kurie pritraukia daugelio 
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investuotojų kapitalą, siekdami jį investuoti 
pagal nustatytą investavimo politiką, 
vadovaudamiesi rizikos paskirstymo 
principu, šių investuotojų naudai. Ši 
direktyva neturėtų būti taikoma pensijų 
fondų valdymui ir ne bendrojo fondo 
investicijų valdytojams, kaip antai labdaros 
fondai, valstybės vardu valdomi fondai 
arba kredito įstaigų, draudimo ar 
perdraudimo įmonių savo sąskaita 
laikomas turtas. Ši direktyva taip pat 
neturėtų būti taikoma aktyviai valdomoms 
investicijoms į vertybinius popierius, kaip 
antai sertifikatai, valdomi ateities sandoriai 
ir indeksuojamos obligacijos. Tačiau ji 
turėtų galioti visų kolektyvinio 
investavimo subjektų valdytojams, kurie 
neprivalo gauti leidimo veikti kaip 
KIPVPS. Investicinės įmonės, gavusios 
leidimą pagal Direktyvą 2004/39/EB dėl 
finansinių priemonių rinkų, neprivalo gauti 
leidimo pagal šią direktyvą, kad galėtų 
teikti investavimo paslaugas, susijusias su 
AIF. Tačiau investicinės įmonės gali teikti 
investavimo paslaugas, susijusias su AIF, 
tik jei ir tokiu mastu, kokiu jų investiciniais 
vienetais ar akcijomis leidžiama prekiauti 
pagal šią direktyvą. 

investuotojų kapitalą, siekdami jį investuoti 
pagal nustatytą investavimo politiką, 
vadovaudamiesi rizikos paskirstymo 
principu, šių investuotojų naudai. Ji turėtų 
galioti visų šių kolektyvinio investavimo 
subjektų valdytojams, kurie neprivalo 
gauti leidimo veikti kaip KIPVPS. Ši 
direktyva neturėtų būti taikoma pensijų 
fondų valdymui ir ne bendrojo fondo 
investicijų valdytojams, kaip antai labdaros 
fondai, valstybės vardu valdomi fondai 
arba kredito įstaigų, draudimo ar 
perdraudimo įmonių savo sąskaita 
laikomas turtas. Ši direktyva taip pat 
neturėtų būti taikoma aktyviai valdomoms 
investicijoms į vertybinius popierius, kaip 
antai sertifikatai, valdomi ateities sandoriai 
ir indeksuojamos obligacijos. Taip pat 
šioje direktyvoje subjektas, kuris 
daugiausiai veikia kaip kontroliuojantysis 
subjektas pavaldžiųjų bendrovių vardu ir
turi bendrovių strateginius akcijų paketus 
ilgalaikės investicijos tikslais, o ne 
siekdamas uždirbti pelno parduodant 
turtą per tam tikrą nustatytą laikotarpį, 
nelaikomas kolektyvinio investavimo 
subjektu. Investicinės įmonės, gavusios 
leidimą pagal Direktyvą 2004/39/EB dėl 
finansinių priemonių rinkų, neprivalo gauti 
leidimo pagal šią direktyvą, kad galėtų 
teikti investavimo paslaugas, susijusias su 
AIF. Tačiau investicinės įmonės gali teikti 
investavimo paslaugas, susijusias su AIF, 
tik jei ir tokiu mastu, kokiu jų investiciniais 
vienetais ar akcijomis leidžiama prekiauti 
pagal šią direktyvą.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti aišku, kad nuoroda į kolektyvinio investavimo subjektus teigiant, kad ši direktyva 
taikoma visų kolektyvinio investavimo subjektų, kurie nėra KIPVPS, valdytojams, yra nuoroda 
į kolektyvinio investavimo subjektus, kurie pritraukia daugelio investuotojų kapitalą, siekdami 
jį investuoti pagal nustatytą investavimo politiką, vadovaudamiesi rizikos paskirstymo 
principu, šių investuotojų naudai, o ne į platesnę kolektyvinių investavimo subjektų 
kategoriją.
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Pakeitimas 171
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) Ši direktyva turėtų būti taikoma tik 
valdant kolektyvinio investavimo 
subjektus, kurie pritraukia daugelio 
investuotojų kapitalą, siekdami jį investuoti 
pagal nustatytą investavimo politiką, 
vadovaudamiesi rizikos paskirstymo 
principu, šių investuotojų naudai. Ši 
direktyva neturėtų būti taikoma pensijų 
fondų valdymui ir ne bendrojo fondo 
investicijų valdytojams, kaip antai labdaros 
fondai, valstybės vardu valdomi fondai 
arba kredito įstaigų, draudimo ar 
perdraudimo įmonių savo sąskaita 
laikomas turtas. Ši direktyva taip pat 
neturėtų būti taikoma aktyviai valdomoms 
investicijoms į vertybinius popierius, kaip 
antai sertifikatai, valdomi ateities sandoriai 
ir indeksuojamos obligacijos. Tačiau ji
turėtų galioti visų kolektyvinio 
investavimo subjektų valdytojams, kurie 
neprivalo gauti leidimo veikti kaip 
KIPVPS. Investicinės įmonės, gavusios 
leidimą pagal Direktyvą 2004/39/EB dėl 
finansinių priemonių rinkų, neprivalo gauti 
leidimo pagal šią direktyvą, kad galėtų 
teikti investavimo paslaugas, susijusias su 
AIF. Tačiau investicinės įmonės gali teikti 
investavimo paslaugas, susijusias su AIF, 
tik jei ir tokiu mastu, kokiu jų investiciniais 
vienetais ar akcijomis leidžiama prekiauti 
pagal šią direktyvą.

5) Ši direktyva turėtų būti taikoma tik 
valdant kolektyvinio investavimo 
subjektus, kurie pritraukia daugelio 
investuotojų kapitalą, siekdami jį investuoti 
pagal nustatytą investavimo politiką, šių 
investuotojų naudai. Ši direktyva neturėtų 
būti taikoma ne bendrojo fondo investicijų 
valdytojams, kaip antai labdaros fondai, 
valstybės vardu valdomi fondai, centriniai 
bankai arba kredito įstaigų, įstaigų, 
atsakingų už pensijų skyrimą, ir draudimo 
ar perdraudimo įmonių savo sąskaita 
tiesiogiai arba netiesiogiai laikomas turtas.
Ji taip pat neturėtų būti taikoma 
kolektyvinio investavimo subjektų, 
kuriems leidimas suteiktas pagal 
nacionalinę teisę ir kurių produktai 
parduodami tik jų valstybėje narėje, 
valdymui. Tačiau ši direktyva turėtų būti 
taikoma aktyviai valdomoms investicijoms 
į vertybinius popierius, kaip antai 
sertifikatai, valdomi ateities sandoriai ir 
indeksuojamos obligacijos. Ji taip pat
turėtų galioti visų kolektyvinio 
investavimo subjektų valdytojams, kurie 
neprivalo gauti leidimo veikti kaip 
KIPVPS. Investicinės įmonės, gavusios 
leidimą pagal Direktyvą 2004/39/EB dėl 
finansinių priemonių rinkų, neprivalo gauti 
leidimo pagal šią direktyvą, kad galėtų 
teikti investavimo paslaugas, susijusias su 
AIF. Tačiau investicinės įmonės gali teikti 
investavimo paslaugas, susijusias su AIF, 
tik jei ir tokiu mastu, kokiu jų investiciniais 
vienetais ar akcijomis leidžiama prekiauti 
pagal šią direktyvą.

Or. en
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Pagrindimas

Turto, kurį savo sąskaita turi įstaigos, atsakingos už profesinių pensijų skyrimą, valdytojams 
turi būti taikomos tokios pat sąlygos, kurios taikomos turto, kurį savo sąskaita turi draudimo 
bendrovės, valdytojams. Fondai, kurie reglamentuojami ar skirstomi tik nacionaliniu 
lygmeniu, neturėtų įeiti į AIFV direktyvos taikymo sritį, kadangi grynai nacionaliniai fondai ir 
jų valdytojai nekelia sisteminės rizikos, nes šie fondai paprastai yra labai reglamentuojami, 
dažnai panašiai kaip KIPVPS. Finansavimo priemonėms, kai netaikomas rizikos paskirstymo 
principas, taip pat aktyviai valdomoms investicijoms į vertybinius popierius išimčių suteikti 
negalima.

Pakeitimas 172
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) Ši direktyva turėtų būti taikoma tik 
valdant kolektyvinio investavimo 
subjektus, kurie pritraukia daugelio 
investuotojų kapitalą, siekdami jį investuoti 
pagal nustatytą investavimo politiką, 
vadovaudamiesi rizikos paskirstymo 
principu, šių investuotojų naudai. Ši 
direktyva neturėtų būti taikoma pensijų 
fondų valdymui ir ne bendrojo fondo 
investicijų valdytojams, kaip antai labdaros 
fondai, valstybės vardu valdomi fondai 
arba kredito įstaigų, draudimo ar 
perdraudimo įmonių savo sąskaita 
laikomas turtas. Ši direktyva taip pat 
neturėtų būti taikoma aktyviai valdomoms 
investicijoms į vertybinius popierius, kaip 
antai sertifikatai, valdomi ateities sandoriai 
ir indeksuojamos obligacijos. Tačiau ji 
turėtų galioti visų kolektyvinio 
investavimo subjektų valdytojams, kurie 
neprivalo gauti leidimo veikti kaip 
KIPVPS. Investicinės įmonės, gavusios 
leidimą pagal Direktyvą 2004/39/EB dėl 
finansinių priemonių rinkų, neprivalo gauti 
leidimo pagal šią direktyvą, kad galėtų 
teikti investavimo paslaugas, susijusias su 
AIF. Tačiau investicinės įmonės gali teikti 

5) Ši direktyva turėtų būti taikoma tik 
valdant kolektyvinio investavimo 
subjektus, kurie pritraukia daugelio 
investuotojų kapitalą, siekdami jį investuoti 
pagal nustatytą investavimo politiką, 
vadovaudamiesi rizikos paskirstymo 
principu, šių investuotojų naudai. Ši 
direktyva neturėtų būti taikoma pensijų 
fondų valdymui ir ne bendrojo fondo 
investicijų valdytojams, kaip antai labdaros 
fondai, valstybės vardu valdomi fondai 
arba kredito įstaigų, draudimo ar 
perdraudimo įmonių savo sąskaita 
laikomas turtas. Ši direktyva taip pat 
neturėtų būti taikoma aktyviai valdomoms 
investicijoms į vertybinius popierius, kaip 
antai sertifikatai, valdomi ateities sandoriai 
ir indeksuojamos obligacijos. Tačiau ji 
turėtų galioti visų kolektyvinio 
investavimo subjektų valdytojams, kurie 
neprivalo gauti leidimo veikti kaip 
KIPVPS. Investicinės įmonės, gavusios 
leidimą pagal Direktyvą 2004/39/EB dėl 
finansinių priemonių rinkų, neprivalo gauti 
leidimo pagal šią direktyvą, kad galėtų 
teikti investavimo paslaugas, susijusias su 
AIF. Tačiau investicinės įmonės gali teikti 
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investavimo paslaugas, susijusias su AIF, 
tik jei ir tokiu mastu, kokiu jų investiciniais 
vienetais ar akcijomis leidžiama prekiauti 
pagal šią direktyvą.

investavimo paslaugas, susijusias su AIF, 
tik jei ir tokiu mastu, kokiu jų investiciniais 
vienetais ar akcijomis leidžiama prekiauti 
pagal šią direktyvą. Ši direktyva neturėtų 
būti taikoma pramonės 
kontroliuojančiosioms bendrovėms, kurių 
akcijomis prekiaujama reguliuojamoje ES 
rinkoje, jei jos turi pavaldžiųjų ir 
asocijuotų bendrovių, kurioms jos daro 
lemiamą įtaką, akcijas siekdamos 
įgyvendinti pramonės verslo strategiją.

Or. en

Pagrindimas

Į taikymo sritį turėtų būti įtraukti tik tie AIFV, kurie kelia sisteminę riziką, kitaip bus sunku 
tinkamai atlikti numatomą priežiūrą. Pramonės kontroliuojančiosios bendrovės yra 
ilgalaikiai savininkai be suplanuoto pasitraukimo, savo bendrovėms taikantys pramoninę 
strategiją. Tokios bendrovės nekelia sisteminės rizikos ir kadangi jos įtrauktos į sąrašus, joms 
taikomas ES bendrovių įstatymas, nacionalinės taisyklės ir įtraukimo į biržos oficialųjį 
prekybos sąrašą taisyklės, kurios užtikrina veiksmingą investuotojų apsaugą. Joms ši 
direktyva neturėtų būti taikoma.

Pakeitimas 173
Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) Ši direktyva turėtų būti taikoma tik 
valdant kolektyvinio investavimo 
subjektus, kurie pritraukia daugelio 
investuotojų kapitalą, siekdami jį investuoti 
pagal nustatytą investavimo politiką, 
vadovaudamiesi rizikos paskirstymo 
principu, šių investuotojų naudai. Ši 
direktyva neturėtų būti taikoma pensijų 
fondų valdymui ir ne bendrojo fondo 
investicijų valdytojams, kaip antai labdaros 
fondai, valstybės vardu valdomi fondai 
arba kredito įstaigų, draudimo ar 
perdraudimo įmonių savo sąskaita 
laikomas turtas. Ši direktyva taip pat 

5) Ši direktyva turėtų būti taikoma tik 
valdant kolektyvinio investavimo 
subjektus, kurie pritraukia daugelio 
investuotojų kapitalą, siekdami jį investuoti 
pagal nustatytą investavimo politiką, 
vadovaudamiesi rizikos paskirstymo 
principu, šių investuotojų naudai. Ši 
direktyva neturėtų būti taikoma pensijų 
fondų valdymui ir ne bendrojo fondo 
investicijų valdytojams, kaip antai labdaros 
fondai, valstybės vardu valdomi fondai, 
nacionaliniai, regioniniai ir vietos 
valdžios investavimo fondai arba kredito 
įstaigų, draudimo ar perdraudimo įmonių 
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neturėtų būti taikoma aktyviai valdomoms 
investicijoms į vertybinius popierius, kaip 
antai sertifikatai, valdomi ateities sandoriai 
ir indeksuojamos obligacijos. Tačiau ji 
turėtų galioti visų kolektyvinio 
investavimo subjektų valdytojams, kurie 
neprivalo gauti leidimo veikti kaip 
KIPVPS. Investicinės įmonės, gavusios 
leidimą pagal Direktyvą 2004/39/EB dėl 
finansinių priemonių rinkų, neprivalo gauti 
leidimo pagal šią direktyvą, kad galėtų 
teikti investavimo paslaugas, susijusias su 
AIF. Tačiau investicinės įmonės gali teikti 
investavimo paslaugas, susijusias su AIF, 
tik jei ir tokiu mastu, kokiu jų investiciniais 
vienetais ar akcijomis leidžiama prekiauti 
pagal šią direktyvą.

savo sąskaita laikomas turtas. Ši direktyva 
taip pat neturėtų būti taikoma aktyviai 
valdomoms investicijoms į vertybinius 
popierius, kaip antai sertifikatai, valdomi 
ateities sandoriai ir indeksuojamos 
obligacijos. Tačiau ji turėtų galioti visų 
kolektyvinio investavimo subjektų 
valdytojams, kurie neprivalo gauti leidimo 
veikti kaip KIPVPS. Investicinės įmonės, 
gavusios leidimą pagal Direktyvą 
2004/39/EB dėl finansinių priemonių 
rinkų, neprivalo gauti leidimo pagal šią 
direktyvą, kad galėtų teikti investavimo 
paslaugas, susijusias su AIF. Tačiau 
investicinės įmonės gali teikti investavimo 
paslaugas, susijusias su AIF, tik jei ir tokiu 
mastu, kokiu jų investiciniais vienetais ar 
akcijomis leidžiama prekiauti pagal šią 
direktyvą.

Or. en

Pagrindimas

Investiciniai fondai, kuriuos valdo vyriausybinės įstaigos, pvz., Finance Wales, valdanti ES 
struktūrinius fondus, kuriuos papildo sverto poveikį turinčios privačios investicijos, neturėtų 
įeiti į šios direktyvos taikymo sritį.

Pakeitimas 174
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) Ši direktyva turėtų būti taikoma tik 
valdant kolektyvinio investavimo 
subjektus, kurie pritraukia daugelio 
investuotojų kapitalą, siekdami jį investuoti 
pagal nustatytą investavimo politiką,
vadovaudamiesi rizikos paskirstymo 
principu, šių investuotojų naudai. Ši 
direktyva neturėtų būti taikoma pensijų 
fondų valdymui ir ne bendrojo fondo 

5) Ši direktyva turėtų būti taikoma tik 
kolektyvinio investavimo subjektams, 
kurie pritraukia daugelio investuotojų 
kapitalą, siekdami jį investuoti pagal 
nustatytą investavimo politiką, šių 
investuotojų naudai. Ši direktyva neturėtų 
būti taikoma ne bendrojo fondo 
investicijoms, kaip antai labdaros fondai, 
valstybės vardu valdomi fondai arba 
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investicijų valdytojams, kaip antai labdaros 
fondai, valstybės vardu valdomi fondai 
arba kredito įstaigų, draudimo ar 
perdraudimo įmonių savo sąskaita 
laikomas turtas. Ši direktyva taip pat 
neturėtų būti taikoma aktyviai valdomoms 
investicijoms į vertybinius popierius, kaip 
antai sertifikatai, valdomi ateities sandoriai 
ir indeksuojamos obligacijos. Tačiau ji 
turėtų galioti visų kolektyvinio 
investavimo subjektų valdytojams, kurie 
neprivalo gauti leidimo veikti kaip 
KIPVPS. Investicinės įmonės, gavusios 
leidimą pagal Direktyvą 2004/39/EB dėl 
finansinių priemonių rinkų, neprivalo gauti 
leidimo pagal šią direktyvą, kad galėtų 
teikti investavimo paslaugas, susijusias su 
AIF. Tačiau investicinės įmonės gali teikti 
investavimo paslaugas, susijusias su AIF, 
tik jei ir tokiu mastu, kokiu jų investiciniais 
vienetais ar akcijomis leidžiama prekiauti 
pagal šią direktyvą.

kredito įstaigų, draudimo ar perdraudimo 
įmonių ir pensijų fondų savo sąskaita 
laikomas turtas. Ši direktyva taip pat 
neturėtų būti taikoma aktyviai valdomoms 
investicijoms į vertybinius popierius, kaip 
antai sertifikatai, valdomi ateities sandoriai 
ir indeksuojamos obligacijos. Tačiau ji 
turėtų galioti visiems kolektyvinio 
investavimo subjektams, kurie neprivalo 
gauti leidimo veikti kaip KIPVPS. 
Investicinės įmonės, gavusios leidimą 
pagal Direktyvą 2004/39/EB dėl finansinių 
priemonių rinkų, neprivalo gauti leidimo 
pagal šią direktyvą, kad galėtų teikti 
investavimo paslaugas, susijusias su AIF. 
Tačiau investicinės įmonės gali teikti 
investavimo paslaugas, susijusias su AIF, 
tik jei ir tokiu mastu, kokiu jų investiciniais 
vienetais ar akcijomis leidžiama prekiauti 
pagal šią direktyvą.

Or. en

Pagrindimas

Direktyva turi apimti ir fondus (AIF), ir valdytojus (AIFV).

Pakeitimas 175
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) Ši direktyva neturėtų būti taikoma ne 
bendrojo fondo investicijų valdytojams, 
kaip antai labdaros fondai, valstybės 
vardu valdomi fondai, investicijų portfelių 
valdymui savo nuožiūra atsižvelgiant į 
kiekvieną klientą atskirai, pagal 
investuotojų suteiktus įgaliojimus, taip pat 
jokiai kitai individualaus portfelio 
valdymo formai. Ši direktyva taip pat 
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neturėtų būti taikoma valdytojams, jei jie 
valdo AIF, kurių vieninteliai investuotojai 
yra patys valdytojai arba jų pagrindinės 
bendrovės, pavaldžiosios bendrovės arba 
pagrindinių bendrovių kitos pavaldžiosios 
bendrovės, ir kai šie investuotojai patys 
nėra AIF. Ši direktyva taip pat neturėtų 
būti taikoma kontroliuojančiosioms 
bendrovėms, jei jos turi pavaldžių 
bendrovių akcijų, nes šių 
kontroliuojančiųjų bendrovių pagrindinis 
įsisteigimo tikslas nėra uždirbti 
investuotojams pelno, visų pirma, 
parduodant savo pavaldžiųjų bendrovių 
turtą per tam tikrą nustatytą laikotarpį, 
tačiau kurių tikslas yra pasitelkiant 
pavaldžiąsias įmones įgyvendinti verslo 
strategiją. Be to, ši direktyva neturėtų būti 
taikoma pensijų fondų valdymui, 
viršvalstybinėms institucijoms, 
nacionaliniams centriniams bankams, 
nacionalinėms, regionų ir vietos valdžios 
institucijoms, organams ir įstaigoms, 
kurie valdo fondus, remiančius socialinės 
apsaugos ir pensijų sistemas, taip pat 
darbuotojų dalyvavimo sistemoms ir 
garantinėms priemonėms. 

Or. en

Pagrindimas

Žr. 2009 m. gruodžio 15 d. peržiūrėto pirmininkaujančios valstybės narės kompromisinio 
pasiūlymo 5 b konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 176
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) Ši direktyva neturėtų būti taikoma 
investicinėms įmonėms, teikiančioms 
portfelio valdymo paslaugas, kurioms 
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leidimas suteiktas pagal Direktyvą 
2004/39/EB, pensijų fondams ir kitoms 
pensijų organizacijoms, 
reglamentuojamoms pagal Direktyvą 
2004/41/EB, ir jų specializuotoms turto 
valdymo ir (arba) paslaugų 
administravimo įmonėms arba 
kolektyvinio investavimo subjektams, 
reglamentuojamiems pagal Direktyvą 
2009/65/EB. Praktiškai, siekiant 
ekonominio veiksmingumo, investicinės 
įmonės, valdančios individualius 
portfelius pagal Direktyvą 2004/39/EB, 
pensijoms sukaupto turto valdymo ir 
(arba) paslaugų administravimo įmonės ir 
KIPVPS (ir, atitinkamu laiku, AIFV) 
administraciniu ir veiklos požiūriu turėtų 
turėti galimybę investicijas, kurioms jie 
turi įgaliojimus, sutelkti į bendrą fondą. 
Atsižvelgiant į šios direktyvos tikslus, ji 
neturėtų būti taikoma šioms vidaus turto 
telkimo struktūroms.

Or. en

Pagrindimas

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.
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Pakeitimas 177
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b) Investicinės įmonės, gavusios leidimą 
pagal Direktyvą 2004/39/EB, ir kredito 
įstaigos, gavusios leidimą pagal 2006 m. 
birželio 14 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2006/48/EB dėl kredito 
įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo 
(nauja redakcija), neprivalo gauti leidimo 
pagal šią direktyvą, kad galėtų teikti 
investavimo paslaugas, pvz., portfelio 
valdymas, susijusias su AIF. 

Or. en

Pagrindimas

Žr. 2009 m. gruodžio 15 d. peržiūrėto pirmininkaujančios valstybės narės kompromisinio 
pasiūlymo 5 c konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 178
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) Ši direktyva neturėtų apriboti 
investuotojų galimybės kapitalo rinkose 
prekiauti jų turimais AIF investiciniais 
vienetais ar akcijomis. Šie investuotojai 
arba jų tarpininkai gali siūlyti arba 
platinti šias akcijas ar investicinius 
vienetus valstybėje narėje pagal tos 
valstybės narės nacionalinius teisės aktus. 
Vis dėlto, jei siūloma arba platinama 
AIFV, kuris valdo tą AIF, iniciatyva, šis 
siūlymas arba platinimas laikomas 
prekyba.
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Or. en

Pagrindimas

Ši direktyva neriboja prekybos akcijomis arba investiciniais vienetais antrinėje rinkoje, jei tai 
nėra bandymas apeiti šios direktyvos nuostatas.

Pakeitimas 179
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) Viešojo intereso subjektams, kurie 
siekia gauti arba laiko iš visuomenės 
gautus fondus, kaip antai kredito įstaigos, 
pensijų fondai, draudimo arba ar 
perdraudimo įmonės, savo sąskaita 
laikančios turtą, turėtų būti taikoma 
speciali tvarka, o jų investavimas į fondus 
turėtų būti reglamentuojamas 
atsižvelgiant į specifines kiekvienos fondų 
kategorijos ir rūšies savybes. Todėl 
Europos Komisija persvarsto 2006 m. 
birželio 14 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2006/48/EB dėl kredito 
įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo 
(nauja redakcija), 2003 m. birželio 3 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2003/41/EB dėl įstaigų, 
atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, 
veiklos priežiūros1, 1973 m. liepos 24 d. 
direktyvą 73/239/EEB dėl įstatymų ir kitų 
teisės aktų, susijusių su tiesioginio 
draudimo, išskyrus gyvybės draudimą, 
veiklos pradėjimu ir vykdymu, derinimo2, 
2002 m. lapkričio 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2002/83/EB dėl gyvybės 
draudimo3 ir 2005 m. lapkričio 16 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2005/68/EB dėl perdraudimo ir 
iš dalies keičiančią Tarybos 
direktyvas 73/239/EEB, 92/49/EEB ir 
Direktyvas 98/78/EB bei 2002/83/EB 
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(perdraudimas)4  siekiant užtikrinti, kad 
būtų laikomasi šių principų: investuojant 
viešojo intereso subjektams būtų taikomi 
tokie pat deramo patikrinimo 
reikalavimai, kokie taikomi AIFV, ir 
nustatyta tinkama tokio investavimo 
sistema (visų pirma, nuosavo kapitalo 
reikalavimai ir kapitalo rezervai).
1 OL L 235, 2003 9 23, p. 10.
2 OL L 228, 1973 8 16, p. 3.
3 OL L 345, 2002 12 19, p. 1.
4 OL L 323, 2005 12 9, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 180
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) Šioje direktyvoje turėtų būti numatyta, 
kad kiekvienas pagal šios direktyvos 
nuostatas valdomas AIF turėtų tik vieną 
AIFV, kuris būtų atsakingas už šios 
direktyvos reikalavimų laikymąsi. AIF 
galėtų valdyti išorės arba vidaus 
valdytojas – tai priklauso nuo jo teisinio 
statuso. Turėtų būti laikoma, kad AIF 
valdo vidaus valdytojas, jei valdymo 
užduotis vykdo AIF valdymo organas ar 
kitas vidaus subjektas. Kai pagal AIF 
teisinį statutą galima, kad valdytų vidaus 
valdytojas, ir AIF valdymo organas 
nusprendžia neskirti išorės AIFV, AIF ir 
AIFV yra tas pats subjektas. Tokiu atveju 
AIF taip pat yra AIFV ir todėl turėtų 
laikytis visų šioje direktyvoje nustatytų 
reikalavimų, taikomų AIFV, ir gauti 
leidimą kaip AIFV. Tačiau AIFV, kuris 
yra vidaus valdytojo valdomas AIF, 
neturėtų gauti leidimo kaip vieno ar 
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daugiau AIF išorės valdytojas. Turėtų 
būti laikoma, kad AIF valdo išorės 
valdytojas, kai AIF arba AIF vardu 
(paskirtasis AIFV) valdytoju paskiria 
išorės juridinį asmenį, kuris paskyrimo 
laikotarpiu yra atsakingas už AIF 
portfelio valdymą. Be kuriuo atveju tik 
vidaus valdytojo valdomam AIF arba 
išorės AIFV turėtų būti leidžiama pagal 
18 straipsnį perduoti kitiems subjektams 
portfelio valdymo arba rizikos valdymo 
funkcijas. Kai išorės AIFV paskiriamas 
vykdyti tam tikro AIF valdymo funkcijas, 
neturėtų būti laikoma, kad jis teikia 
portfelio valdymo investavimo paslaugas, 
apibrėžtas Europos Parlamento ir 
Tarybos Direktyvos 2004/39/EB dėl 
finansinių priemonių rinkų, iš dalies 
keičiančios Tarybos direktyvas 
85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2000/12/EB bei panaikinančios Tarybos 
direktyvą 93/22/EEB 5 straipsnio 1 dalies 
9 punkte, tačiau turėtų būti laikoma, kad 
jis vykdo kolektyvinio portfelio valdymo 
funkcijas pagal šią direktyvą.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 2009 m. gruodžio 15 d. peržiūrėto pirmininkaujančios valstybės narės kompromisinio 
pasiūlymo 5 a konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 181
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) Šioje direktyvoje turėtų būti numatyta, 
kad kiekvienas pagal šios direktyvos 
nuostatas valdomas AIF turėtų tik vieną 
AIFV, kuris būtų atsakingas už šios 



AM\804881LT.doc 41/154 PE439.111v02-00

LT

direktyvos reikalavimų laikymąsi.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šią direktyvą vieną AIF turėtų būti leista valdyti tik vienam AIFV.

Pakeitimas 182
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) Šioje direktyvoje turėtų būti numatyta, 
kad kiekvienas pagal šios direktyvos 
nuostatas valdomas AIF turėtų tik vieną 
AIFV, kuris būtų atsakingas už šios 
direktyvos reikalavimų laikymąsi.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šią direktyvą vieną AIF turėtų būti leista valdyti tik vienam AIFV. 

Pakeitimas 183
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) Siekiant išvengti per didelių arba 
neproporcingų reikalavimų, šioje 
direktyvoje nustatyta išimtis AIFV, kurių 
valdomas sukauptas AIF turtas nesiekia 
100 mln. EUR ribos. Tokių AIFV veikla 
vargu ar turės reikšmingą poveikį 
finansiniam stabilumui ar rinkos 
veiksmingumui. AIFV, kurie valdo tik 
finansinio sverto netaikančius AIF ir 

Išbraukta.
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penkerius metus investuotojams 
nesuteikia išpirkimo teisių, taikoma 
speciali 500 mln. EUR riba. Ši speciali 
riba pateisinama tuo, kad finansinio 
sverto netaikančių fondų, kurių 
specializacija – ilgalaikės investicijos, 
valdytojai turi dar mažiau galimybių kelti 
sisteminę riziką. Be to, nustačius penkerių 
metų laikotarpį, kai investuotojams 
draudžiama parduoti akcijas, nebelieka 
likvidumo rizikos. AIFV, kuriems 
netaikoma ši direktyva, ir toliau turėtų 
galioti atitinkami nacionalinės teisės 
aktai. Tačiau jiems turėtų būti leista įgyti 
AIFV statusą šioje direktyvoje numatyta 
pasirenkama tvarka.

Or. de

Pakeitimas 184
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Siekiant išvengti per didelių arba 
neproporcingų reikalavimų, šioje 
direktyvoje nustatyta išimtis AIFV, kurių 
valdomas sukauptas AIF turtas nesiekia 
100 mln. EUR ribos. Tokių AIFV veikla 
vargu ar turės reikšmingą poveikį 
finansiniam stabilumui ar rinkos 
veiksmingumui. AIFV, kurie valdo tik 
finansinio sverto netaikančius AIF ir 
penkerius metus investuotojams 
nesuteikia išpirkimo teisių, taikoma 
speciali 500 mln. EUR riba. Ši speciali 
riba pateisinama tuo, kad finansinio 
sverto netaikančių fondų, kurių 
specializacija – ilgalaikės investicijos, 
valdytojai turi dar mažiau galimybių kelti 
sisteminę riziką. Be to, nustačius penkerių 
metų laikotarpį, kai investuotojams 

Išbraukta.
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draudžiama parduoti akcijas, nebelieka 
likvidumo rizikos. AIFV, kuriems 
netaikoma ši direktyva, ir toliau turėtų 
galioti atitinkami nacionalinės teisės 
aktai. Tačiau jiems turėtų būti leista įgyti 
AIFV statusą šioje direktyvoje numatyta 
pasirenkama tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad rinkoje nebūtų palikta jokių spragų, turėtų būti įtraukti visi AIF ir AIFV. 

Pakeitimas 185
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Siekiant išvengti per didelių arba 
neproporcingų reikalavimų, šioje 
direktyvoje nustatyta išimtis AIFV, kurių 
valdomas sukauptas AIF turtas nesiekia 
100 mln. EUR ribos. Tokių AIFV veikla 
vargu ar turės reikšmingą poveikį 
finansiniam stabilumui ar rinkos 
veiksmingumui. AIFV, kurie valdo tik 
finansinio sverto netaikančius AIF ir 
penkerius metus investuotojams 
nesuteikia išpirkimo teisių, taikoma 
speciali 500 mln. EUR riba. Ši speciali 
riba pateisinama tuo, kad finansinio 
sverto netaikančių fondų, kurių 
specializacija – ilgalaikės investicijos, 
valdytojai turi dar mažiau galimybių kelti 
sisteminę riziką. Be to, nustačius penkerių 
metų laikotarpį, kai investuotojams 
draudžiama parduoti akcijas, nebelieka 
likvidumo rizikos. AIFV, kuriems 
netaikoma ši direktyva, ir toliau turėtų 
galioti atitinkami nacionalinės teisės 
aktai. Tačiau jiems turėtų būti leista įgyti 
AIFV statusą šioje direktyvoje numatyta 

Išbraukta.
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pasirenkama tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Direktyva turėtų būti taikoma visiems AIFV, netaikant jokių išimčių, nustatytų pagal valdomo 
turto dydį. Kitaip atsirastų didelė paskata valdytojams fondo dydį nustatyti kiek žemiau 
nustatytos ribos bei ieškoti būdų kiek galima daugiau fondo funkcijų perduoti išoriniams 
paslaugų teikėjams ir vadinamiesiems konsultantams. Direktyvos tikslas – apimti visus 
finansų sektoriaus dalyvius – bus nepasiektas. 

Pakeitimas 186
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Siekiant išvengti per didelių arba 
neproporcingų reikalavimų, šioje 
direktyvoje nustatyta išimtis AIFV, kurių 
valdomas sukauptas AIF turtas nesiekia 
100 mln. EUR ribos. Tokių AIFV veikla 
vargu ar turės reikšmingą poveikį 
finansiniam stabilumui ar rinkos 
veiksmingumui. AIFV, kurie valdo tik 
finansinio sverto netaikančius AIF ir 
penkerius metus investuotojams nesuteikia 
išpirkimo teisių, taikoma speciali 
500 mln. EUR riba. Ši speciali riba 
pateisinama tuo, kad finansinio sverto 
netaikančių fondų, kurių specializacija –
ilgalaikės investicijos, valdytojai turi dar 
mažiau galimybių kelti sisteminę riziką. Be 
to, nustačius penkerių metų laikotarpį, kai 
investuotojams draudžiama parduoti 
akcijas, nebelieka likvidumo rizikos. 
AIFV, kuriems netaikoma ši direktyva, ir 
toliau turėtų galioti atitinkami 
nacionalinės teisės aktai. Tačiau jiems 
turėtų būti leista įgyti AIFV statusą šioje 
direktyvoje numatyta pasirenkama tvarka.

(6) Siekiant išvengti per didelių arba 
neproporcingų reikalavimų, šioje 
direktyvoje nustatytas lengvesnis režimas 
sistemai nesvarbiems AIFV, kurių 
valdomas sukauptas AIF turtas nesiekia 
250 mln. EUR ribos. Tokių AIFV veikla 
vargu ar turės reikšmingą poveikį 
finansiniam stabilumui ar rinkos 
veiksmingumui. AIFV, kurie valdo tik 
finansinio sverto netaikančius AIF ir 
penkerius metus investuotojams nesuteikia 
išpirkimo teisių, taikoma speciali 
500 mln. EUR riba. Ši speciali riba 
pateisinama tuo, kad finansinio sverto 
netaikančių fondų, kurių specializacija –
ilgalaikės investicijos, valdytojai turi dar 
mažiau galimybių kelti sisteminę riziką. Be 
to, nustačius penkerių metų laikotarpį, kai 
investuotojams draudžiama parduoti 
akcijas, nebelieka likvidumo rizikos. 
AIFV, kuriems taikomas lengvesnis 
režimas, turėtų užsiregistruoti savo 
kompetentingose institucijose ir laikytis 
šioje direktyvoje nustatytų skaidrumo 
reikalavimų. Tačiau jiems turėtų būti leista 
įgyti AIFV statusą šioje direktyvoje 
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numatyta pasirenkama tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinis šios direktyvos tikslas atsižvelgti į sisteminę riziką. Siekiant sumažinti 
universalaus požiūrio daromą šalutinę žalą, mažesniems AIFV turėtų būti taikomas tik 
reikalavimas užsiregistruoti ir laikytis 19–21 straipsniuose nustatytų skaidrumo reikalavimų.

Pakeitimas 187
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Siekiant išvengti per didelių arba 
neproporcingų reikalavimų, šioje 
direktyvoje nustatyta išimtis AIFV, kurių 
valdomas sukauptas AIF turtas nesiekia 
100 mln. EUR ribos. Tokių AIFV veikla 
vargu ar turės reikšmingą poveikį 
finansiniam stabilumui ar rinkos 
veiksmingumui. AIFV, kurie valdo tik 
finansinio sverto netaikančius AIF ir 
penkerius metus investuotojams nesuteikia 
išpirkimo teisių, taikoma speciali 
500 mln. EUR riba. Ši speciali riba 
pateisinama tuo, kad finansinio sverto 
netaikančių fondų, kurių specializacija –
ilgalaikės investicijos, valdytojai turi dar 
mažiau galimybių kelti sisteminę riziką. Be 
to, nustačius penkerių metų laikotarpį, kai 
investuotojams draudžiama parduoti 
akcijas, nebelieka likvidumo rizikos. 
AIFV, kuriems netaikoma ši direktyva, ir 
toliau turėtų galioti atitinkami nacionalinės 
teisės aktai. Tačiau jiems turėtų būti leista 
įgyti AIFV statusą šioje direktyvoje 
numatyta pasirenkama tvarka.

(6) Siekiant išvengti per didelių arba 
neproporcingų reikalavimų, šioje 
direktyvoje nustatyta išimtis AIFV, kurių 
valdomas sukauptas AIF turtas nesiekia 
100 mln. EUR ribos. Tokių AIFV veikla 
vargu ar turės reikšmingą poveikį 
finansiniam stabilumui ar rinkos 
veiksmingumui. AIFV, kurie valdo tik 
finansinio sverto netaikančius AIF ir 
penkerius metus investuotojams nesuteikia 
išpirkimo teisių, taikoma speciali 
500 mln. EUR riba. Ši speciali riba 
pateisinama tuo, kad finansinio sverto 
netaikančių fondų, kurių specializacija –
ilgalaikės investicijos, valdytojai turi dar 
mažiau galimybių kelti sisteminę riziką. Be 
to, nustačius penkerių metų laikotarpį, kai 
investuotojams draudžiama parduoti 
akcijas, nebelieka likvidumo rizikos. 
AIFV, kuriems netaikoma ši direktyva, ir 
toliau turėtų galioti atitinkami nacionalinės 
teisės aktai ir jiems bent jau turėtų būti 
taikomas reikalavimas registruotis 
buveinės valstybėse narėse. Tačiau jiems 
turėtų būti leista įgyti AIFV statusą šioje 
direktyvoje numatyta pasirenkama tvarka.

Or. en
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Pakeitimas 188
Enikő Győri, Sławomir Witold Nitras

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Siekiant išvengti per didelių arba
neproporcingų reikalavimų, šioje 
direktyvoje nustatyta išimtis AIFV, kurių 
valdomas sukauptas AIF turtas nesiekia 
100 mln. EUR ribos. Tokių AIFV veikla 
vargu ar turės reikšmingą poveikį 
finansiniam stabilumui ar rinkos 
veiksmingumui. AIFV, kurie valdo tik 
finansinio sverto netaikančius AIF ir 
penkerius metus investuotojams nesuteikia 
išpirkimo teisių, taikoma speciali 
500 mln. EUR riba. Ši speciali riba 
pateisinama tuo, kad finansinio sverto 
netaikančių fondų, kurių specializacija –
ilgalaikės investicijos, valdytojai turi dar 
mažiau galimybių kelti sisteminę riziką. Be 
to, nustačius penkerių metų laikotarpį, kai 
investuotojams draudžiama parduoti 
akcijas, nebelieka likvidumo rizikos. 
AIFV, kuriems netaikoma ši direktyva, ir 
toliau turėtų galioti atitinkami nacionalinės 
teisės aktai. Tačiau jiems turėtų būti leista 
įgyti AIFV statusą šioje direktyvoje 
numatyta pasirenkama tvarka.

(6) Siekiant, kad mažiems ir vidutiniams 
AIF nebūtų taikomi per dideli arba 
neproporcingi reikalavimai, ir norint 
užkirsti kelią tam, kad AIFV 
reguliuojamojo arbitražo tikslais steigtųsi 
trečiosiose šalyse, šioje direktyvoje 
nustatyta išimtis AIFV, kurių valdomas 
sukauptas AIF turtas nesiekia 
100 mln. EUR ribos. Tokių AIFV veikla 
vargu ar turės reikšmingą poveikį 
finansiniam stabilumui ar rinkos 
veiksmingumui. AIFV, kurie valdo tik 
finansinio sverto netaikančius AIF ir 
penkerius metus investuotojams nesuteikia 
išpirkimo teisių, taikoma speciali 
500 mln. EUR riba. Ši speciali riba 
pateisinama tuo, kad finansinio sverto 
netaikančių fondų, kurių specializacija –
ilgalaikės investicijos, valdytojai turi dar 
mažiau galimybių kelti sisteminę riziką. Be 
to, nustačius penkerių metų laikotarpį, kai 
investuotojams draudžiama parduoti 
akcijas, nebelieka likvidumo rizikos. 
AIFV, kuriems netaikoma ši direktyva, ir 
toliau turėtų galioti atitinkami nacionalinės 
teisės aktai. Tačiau jiems turėtų būti leista 
įgyti AIFV statusą šioje direktyvoje 
numatyta pasirenkama tvarka.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 189
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Siekiant išvengti per didelių arba 
neproporcingų reikalavimų, šioje 
direktyvoje nustatyta išimtis AIFV, kurių 
valdomas sukauptas AIF turtas nesiekia 
100 mln. EUR ribos. Tokių AIFV veikla 
vargu ar turės reikšmingą poveikį 
finansiniam stabilumui ar rinkos 
veiksmingumui. AIFV, kurie valdo tik 
finansinio sverto netaikančius AIF ir 
penkerius metus investuotojams nesuteikia 
išpirkimo teisių, taikoma speciali 
500 mln. EUR riba. Ši speciali riba 
pateisinama tuo, kad finansinio sverto 
netaikančių fondų, kurių specializacija –
ilgalaikės investicijos, valdytojai turi dar 
mažiau galimybių kelti sisteminę riziką. Be 
to, nustačius penkerių metų laikotarpį, kai 
investuotojams draudžiama parduoti 
akcijas, nebelieka likvidumo rizikos. 
AIFV, kuriems netaikoma ši direktyva, ir 
toliau turėtų galioti atitinkami nacionalinės 
teisės aktai. Tačiau jiems turėtų būti leista 
įgyti AIFV statusą šioje direktyvoje 
numatyta pasirenkama tvarka.

(6) Siekiant išvengti per didelių arba 
neproporcingų reikalavimų, šioje 
direktyvoje nustatyta išimtis AIFV, kurių 
valdomas sukauptas AIF turtas nesiekia 
1 mlrd. EUR ribos. Tokių AIFV veikla 
vargu ar turės reikšmingą poveikį 
finansiniam stabilumui ar rinkos 
veiksmingumui. AIFV, kurie valdo tik 
finansinio sverto netaikančius AIF ir 
penkerius metus investuotojams nesuteikia 
išpirkimo teisių, taikoma speciali 
1,5 mlrd. EUR riba. Ši speciali riba 
pateisinama tuo, kad finansinio sverto 
netaikančių fondų, kurių specializacija –
ilgalaikės investicijos, valdytojai turi dar 
mažiau galimybių kelti sisteminę riziką. Be 
to, nustačius penkerių metų laikotarpį, kai 
investuotojams draudžiama parduoti 
akcijas, nebelieka likvidumo rizikos. 
AIFV, kuriems netaikoma ši direktyva, ir 
toliau turėtų galioti atitinkami nacionalinės 
teisės aktai. Tačiau jiems turėtų būti leista 
įgyti AIFV statusą šioje direktyvoje 
numatyta pasirenkama tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Pritariame tam, kad būtų padidinta direktyvoje nustatyta riba, kad mažiems AIFV, kurie 
nekelia sisteminės rizikos, nebūtų užkrauta pernelyg sunki našta.
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Pakeitimas 190
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Siekiant išvengti per didelių arba 
neproporcingų reikalavimų, šioje 
direktyvoje nustatyta išimtis AIFV, kurių 
valdomas sukauptas AIF turtas nesiekia 
100 mln. EUR ribos. Tokių AIFV veikla 
vargu ar turės reikšmingą poveikį 
finansiniam stabilumui ar rinkos 
veiksmingumui. AIFV, kurie valdo tik 
finansinio sverto netaikančius AIF ir 
penkerius metus investuotojams nesuteikia 
išpirkimo teisių, taikoma speciali 
500 mln. EUR riba. Ši speciali riba 
pateisinama tuo, kad finansinio sverto 
netaikančių fondų, kurių specializacija –
ilgalaikės investicijos, valdytojai turi dar 
mažiau galimybių kelti sisteminę riziką. Be 
to, nustačius penkerių metų laikotarpį, kai 
investuotojams draudžiama parduoti 
akcijas, nebelieka likvidumo rizikos. 
AIFV, kuriems netaikoma ši direktyva, ir 
toliau turėtų galioti atitinkami nacionalinės 
teisės aktai. Tačiau jiems turėtų būti leista 
įgyti AIFV statusą šioje direktyvoje 
numatyta pasirenkama tvarka.

(6) Siekiant išvengti per didelių arba 
neproporcingų reikalavimų, šioje 
direktyvoje nustatyta išimtis AIFV, kurių 
valdomas sukauptas AIF turtas nesiekia 
500 mln. EUR ribos. Tokių AIFV veikla 
vargu ar turės reikšmingą poveikį 
finansiniam stabilumui ar rinkos 
veiksmingumui. AIFV, kurie valdo tik 
finansinio sverto netaikančius AIF ir 
penkerius metus investuotojams nesuteikia 
išpirkimo teisių, taikoma speciali 
1 000 mln. EUR riba. Ši speciali riba 
pateisinama tuo, kad finansinio sverto 
netaikančių fondų, kurių specializacija –
ilgalaikės investicijos, valdytojai turi dar 
mažiau galimybių kelti sisteminę riziką. Be 
to, nustačius penkerių metų laikotarpį, kai 
investuotojams draudžiama parduoti 
akcijas, nebelieka likvidumo rizikos. 
AIFV, kuriems netaikoma ši direktyva, ir 
toliau turėtų galioti atitinkami nacionalinės 
teisės aktai. Tačiau jiems turėtų būti leista 
įgyti AIFV statusą šioje direktyvoje 
numatyta pasirenkama tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Į taikymo sritį turėtų būti įtraukti tik tie AIFV, kurie kelia sisteminę riziką, kitaip bus sunku 
tinkamai atlikti numatomą priežiūrą. Maži AIFV nekelia sisteminės rizikos ir neproporcinga 
įtraukti juos į taikymo sritį. Priėmus direktyvą atsiras išlaidų, susijusių su reikalavimų 
laikymusi, ir šios išlaidos bus ypač sunki našta mažiems AIFV, kurie, atrodo, galės mažiausiai 
pasinaudoti priimtomis leidimo teisėmis. Riba padidinama siekiant, kad maži, įtakos 
sisteminei rizikai nedarantys fondai nebūtų įtraukti į taikymo sritį. 
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Pakeitimas 191
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Siekiant išvengti per didelių arba 
neproporcingų reikalavimų, šioje 
direktyvoje nustatyta išimtis AIFV, kurių 
valdomas sukauptas AIF turtas nesiekia 
100 mln. EUR ribos. Tokių AIFV veikla 
vargu ar turės reikšmingą poveikį 
finansiniam stabilumui ar rinkos 
veiksmingumui. AIFV, kurie valdo tik 
finansinio sverto netaikančius AIF ir 
penkerius metus investuotojams nesuteikia 
išpirkimo teisių, taikoma speciali 
500 mln. EUR riba. Ši speciali riba 
pateisinama tuo, kad finansinio sverto 
netaikančių fondų, kurių specializacija –
ilgalaikės investicijos, valdytojai turi dar 
mažiau galimybių kelti sisteminę riziką. Be 
to, nustačius penkerių metų laikotarpį, kai 
investuotojams draudžiama parduoti 
akcijas, nebelieka likvidumo rizikos. 
AIFV, kuriems netaikoma ši direktyva, ir 
toliau turėtų galioti atitinkami nacionalinės 
teisės aktai. Tačiau jiems turėtų būti leista 
įgyti AIFV statusą šioje direktyvoje 
numatyta pasirenkama tvarka.

(6) Siekiant išvengti per didelių arba 
neproporcingų reikalavimų, šioje 
direktyvoje nustatyta išimtis AIFV, kurių 
valdomas sukauptas AIF turtas nesiekia 
500 mln. EUR ribos. Tokių AIFV veikla 
vargu ar turės reikšmingą poveikį 
finansiniam stabilumui ar rinkos 
veiksmingumui. AIFV, kurie valdo tik 
finansinio sverto netaikančius AIF ir 
penkerius metus investuotojams nesuteikia 
išpirkimo teisių, taikoma speciali 
1 000 mln. EUR riba. Ši speciali riba 
pateisinama tuo, kad finansinio sverto 
netaikančių fondų, kurių specializacija –
ilgalaikės investicijos, valdytojai turi dar 
mažiau galimybių kelti sisteminę riziką. Be 
to, nustačius penkerių metų laikotarpį, kai 
investuotojams draudžiama parduoti 
akcijas, nebelieka likvidumo rizikos. 
AIFV, kuriems netaikoma ši direktyva, ir 
toliau turėtų galioti atitinkami nacionalinės 
teisės aktai. Tačiau jiems turėtų būti leista 
įgyti AIFV statusą šioje direktyvoje 
numatyta pasirenkama tvarka.

Or. en

Pakeitimas 192
Marta Andreasen

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Siekiant išvengti per didelių arba 
neproporcingų reikalavimų, šioje 
direktyvoje nustatyta išimtis AIFV, kurių 

(6) Siekiant išvengti per didelių arba 
neproporcingų reikalavimų, šioje 
direktyvoje nustatyta išimtis AIFV, kurių 
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valdomas sukauptas AIF turtas nesiekia 
100 mln. EUR ribos. Tokių AIFV veikla 
vargu ar turės reikšmingą poveikį 
finansiniam stabilumui ar rinkos 
veiksmingumui. AIFV, kurie valdo tik 
finansinio sverto netaikančius AIF ir 
penkerius metus investuotojams nesuteikia 
išpirkimo teisių, taikoma speciali 
500 mln. EUR riba. Ši speciali riba 
pateisinama tuo, kad finansinio sverto 
netaikančių fondų, kurių specializacija –
ilgalaikės investicijos, valdytojai turi dar 
mažiau galimybių kelti sisteminę riziką. Be 
to, nustačius penkerių metų laikotarpį, kai 
investuotojams draudžiama parduoti 
akcijas, nebelieka likvidumo rizikos. 
AIFV, kuriems netaikoma ši direktyva, ir 
toliau turėtų galioti atitinkami nacionalinės 
teisės aktai. Tačiau jiems turėtų būti leista 
įgyti AIFV statusą šioje direktyvoje 
numatyta pasirenkama tvarka.

valdomas sukauptas AIF turtas nesiekia 
200 mln. EUR ribos. Tokių AIFV veikla 
vargu ar turės reikšmingą poveikį 
finansiniam stabilumui ar rinkos 
veiksmingumui. AIFV, kurie valdo tik 
finansinio sverto netaikančius AIF ir 
penkerius metus investuotojams nesuteikia 
išpirkimo teisių, taikoma speciali 
1 mlrd. EUR riba. Ši speciali riba 
pateisinama tuo, kad finansinio sverto 
netaikančių fondų, kurių specializacija –
ilgalaikės investicijos, valdytojai turi dar 
mažiau galimybių kelti sisteminę riziką. Be 
to, nustačius penkerių metų laikotarpį, kai 
investuotojams draudžiama parduoti 
akcijas, nebelieka likvidumo rizikos. 
AIFV, kuriems netaikoma ši direktyva, ir 
toliau turėtų galioti atitinkami nacionalinės 
teisės aktai. Tačiau jiems turėtų būti leista 
įgyti AIFV statusą šioje direktyvoje
numatyta pasirenkama tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Nustačius žemesnę ribą poveikis sisteminei rizikai, su kuria susijusi direktyva, bus nedidelis, 
tačiau, jei tai bus padaryta, mažesniems fondams, kurie tam turi mažiausiai galimybių, teks 
nešti su reguliavimu susijusią naštą.

Pakeitimas 193
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Siekiant išvengti galimo turto 
išpardavimo dalimis, AIF 
kontroliuojamos įsigyjamos bendrovės 
grynas turtas turi atitikti kapitalo 
pakankamumo režimo nuostatas pagal 
Antrąją bendrovių teisės direktyvą. 

Or. en
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Pagrindimas

1976 m. gruodžio 13 d. Antrosios Tarybos direktyvos 77/91/EEB dėl apsaugos priemonių 
koordinavimo 15 straipsnio 1 dalies a punkto nuostatos ir 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/68/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 
77/91/EEB, ribotos atsakomybės akcinėms bendrovėms taikomos 1 straipsnio 4 dalies b 
punkto ir 1 straipsnio 5 dalies nuostatos galėtų padėti užkirsti kelią turto išpardavimui 
dalimis tik siekiant išmokėti su įsigijimu susijusią skolą ir suteiktų pakankamai veikimo 
laisvės teisėtam strateginiam restruktūrizavimui atlikti. 

Pakeitimas 194
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Siekiant išvengti galimo įsigyjamų 
bendrovių, į kurias investuoja AIFV 
valdomas AIF, turto išpardavimo dalimis, 
AIFV turi užtikrinti, kad per trejų metų 
laikotarpį būtų laikomasi įsipareigojimo 
neatsiimti AIF investicijų iš įsigytos 
bendrovės.

Or. en

Pagrindimas

Uždarojo tipo fondai, kurie įsigyja perkamos bendrovės kontrolinį paketą turi įsipareigoti, 
kad neatsiims savo investicijų per trejų metų laikotarpį, siekiant išvengti bet kokio tos 
bendrovės turto išpardavimo dalimis.

Pakeitimas 195
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Šia direktyva siekiama nustatyti 
suderintą ir griežtą AIFV veiklos 
reguliavimo ir priežiūros sistemą. Veiklos 

(7) Šia direktyva siekiama nustatyti 
suderintą ir griežtą AIFV veiklos 
reguliavimo ir priežiūros sistemą. Veiklos 
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leidimas, išduodamas pagal šią direktyva, 
turėtų apimti AIF valdymo ir 
administravimo paslaugas visoje 
Bendrijoje. Be to, leidimą turintys AIFV, 
laikydamiesi pranešimo procedūros, 
turėtų įgyti teisę platinti AIF akcijas ar 
investicinius vienetus profesionaliems 
investuotojams Bendrijoje.

leidimas, išduodamas pagal šią direktyva, 
turėtų apimti AIF valdymo ir 
administravimo paslaugas visoje Europos 
Sąjungoje. 

Or. en

Pagrindimas

Už ES ribų įsteigtų AIF akcijų ar investicinių vienetų platinimo klausimas išsamiai 
aptariamas kituose pakeitimuose.

Pakeitimas 196
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Šia direktyva siekiama nustatyti 
suderintą ir griežtą AIFV veiklos 
reguliavimo ir priežiūros sistemą. Veiklos 
leidimas, išduodamas pagal šią direktyva, 
turėtų apimti AIF valdymo ir
administravimo paslaugas visoje 
Bendrijoje. Be to, leidimą turintys AIFV, 
laikydamiesi pranešimo procedūros, turėtų 
įgyti teisę platinti AIF akcijas ar 
investicinius vienetus profesionaliems 
investuotojams Bendrijoje.

(7) Šia direktyva siekiama nustatyti 
suderintą ir griežtą AIFV veiklos 
reguliavimo ir priežiūros sistemą. Veiklos 
leidimas, išduodamas pagal šią direktyvą, 
turėtų apimti tarptautinį AIF valdymą
visoje Europos Sąjungoje. Be to, leidimą 
turintys AIFV, laikydamiesi pranešimo 
procedūros, turėtų įgyti teisę platinti 
buveinę Europos Sąjungoje turinčių AIF 
akcijas ar investicinius vienetus 
profesionaliems investuotojams visoje 
Sąjungoje. Atsižvelgiant į šios direktyvos 
nuostatas valstybėms narėms turėtų būti 
sudaryta galimybė leisti arba ir toliau 
leisti AIFV platinti ir kitų, į šią direktyvą 
neįtrauktų, alternatyvaus investavimo 
fondų akcijas ar investicinius vienetus 
profesionaliems investuotojams savo 
teritorijoje pagal nacionalinius įstatymus. 
Valstybėms narėms turėtų būti sudaryta 
galimybė savo teritorijoje leisti arba ir 
toliau leisti profesionaliems 
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investuotojams ieškoti ir investuoti savo 
atsakomybe į kitoje valstybėje narėje ar 
trečiojoje šalyje buveinę turinčius AIF.

Or. en

Pagrindimas

Terminologija suderinama su UCITS direktyva pagal sąvokos „Valdymas“ apibrėžtį. 
Kadangi Europos leidimas skirtas tik Bendrijoje buveinę turintiems AIFV, tokia nuostata 
užtikrina valstybių narių teisę savo teritorijoje leisti privačiai platinti akcijas ar investicinius 
vienetus profesionaliems investuotojams ir teisę įsigyti Europos leidimo neturinčius AIF 
profesionalių investuotojų iniciatyva.

Pakeitimas 197
Wolf Klinz, Carl Haglund

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Šia direktyva siekiama nustatyti 
suderintą ir griežtą AIFV veiklos 
reguliavimo ir priežiūros sistemą. Veiklos 
leidimas, išduodamas pagal šią direktyva, 
turėtų apimti AIF valdymo ir 
administravimo paslaugas visoje 
Bendrijoje. Be to, leidimą turintys AIFV, 
laikydamiesi pranešimo procedūros, turėtų 
įgyti teisę platinti AIF akcijas ar 
investicinius vienetus profesionaliems 
investuotojams Bendrijoje.

(7) Šia direktyva siekiama nustatyti 
suderintą ir griežtą AIFV veiklos 
reguliavimo ir priežiūros sistemą. Veiklos 
leidimas, išduodamas pagal šią direktyva, 
turėtų apimti AIF valdymo paslaugas 
visoje Bendrijoje. Be to, leidimą turintys 
Europos Sąjungoje įsteigti AIFV, 
laikydamiesi pranešimo procedūros, turėtų 
įgyti teisę platinti Bendrijoje įsteigtų AIF 
akcijas ar investicinius vienetus 
profesionaliems investuotojams visoje
Sąjungoje. Valstybėms narėms turėtų būti 
sudaryta galimybė laikantis nacionalinių 
teisės aktų leisti buveinę trečiosiose šalyse 
turintiems ar į šios direktyvos taikymo 
sritį neįtrauktiems AIFV platinti AIF 
akcijas ar investicinius vienetus 
profesionaliems investuotojams savo 
teritorijoje. Be to, valstybės narės savo 
teritorijoje gali leisti profesionaliems 
investuotojams savo atsakomybe 
investuoti į buveinę trečiosiose šalyse 
turinčius AIF.
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Or. en

Pagrindimas

Kartu su Europos prekybos leidimu turėtų galioti ir nacionalinės privataus platinimo 
taisyklės, taip sudarant sąlygas trečiųjų šalių fondams prekiauti valstybėje narėje laikantis 
galiojančių nacionalinių teisės aktų. 

Pakeitimas 198
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Šia direktyva siekiama nustatyti 
suderintą ir griežtą AIFV veiklos 
reguliavimo ir priežiūros sistemą. Veiklos 
leidimas, išduodamas pagal šią direktyva, 
turėtų apimti AIF valdymo ir 
administravimo paslaugas visoje 
Bendrijoje. Be to, leidimą turintys AIFV, 
laikydamiesi pranešimo procedūros, turėtų 
įgyti teisę platinti AIF akcijas ar 
investicinius vienetus profesionaliems 
investuotojams Bendrijoje.

(7) Šia direktyva siekiama nustatyti 
suderintą ir griežtą AIF ir AIFV veiklos 
reguliavimo ir priežiūros sistemą. Veiklos 
leidimas, išduodamas pagal šią direktyva, 
turėtų apimti visus Europos Sąjungos 
investuotojams prieinamus ar Sąjungos 
finansų rinkose veikiančius AIF. Be to, 
turėtų būti leidžiama, laikantis pranešimo 
procedūros, platinti leidimą turinčių AIF 
akcijas ar investicinius vienetus 
profesionaliems investuotojams Sąjungoje. 

Or. en

Pagrindimas

Norint apsaugoti investuotojus reikia direktyvos reikalavimus taikyti visiems AIF, kurie gauna 
lėšas iš Europos investuotojų. Siekiant užtikrinti Europos rinkų stabilumą reikia prižiūrėti 
AIF, kurie investuoja į Europos finansines rinkas.

Pakeitimas 199
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Šia direktyva siekiama nustatyti (7) Šia direktyva siekiama nustatyti 
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suderintą ir griežtą AIFV veiklos 
reguliavimo ir priežiūros sistemą. Veiklos 
leidimas, išduodamas pagal šią direktyva, 
turėtų apimti AIF valdymo ir
administravimo paslaugas visoje 
Bendrijoje. Be to, leidimą turintys AIFV, 
laikydamiesi pranešimo procedūros, turėtų 
įgyti teisę platinti AIF akcijas ar 
investicinius vienetus profesionaliems
investuotojams Bendrijoje.

suderintą ir griežtą AIFV veiklos 
reguliavimo ir priežiūros sistemą. Veiklos 
leidimas, išduodamas pagal šią direktyvą, 
turėtų apimti AIF valdymą visoje 
Sąjungoje. Be to, leidimą turintys AIFV, 
laikydamiesi pranešimo procedūros, turėtų 
įgyti teisę platinti AIF akcijas ar 
investicinius vienetus investuotojams 
Sąjungoje.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu žinoti, kad tam tikromis aplinkybėmis, ypač atsižvelgiant į buveines trečiosiose šalyse 
turinčius AIF, AIFV gali vykdyti tik su AIF valdymu susijusią veiklą.  Su AIF administravimu 
susijusią veiklą gali vykdyti AIF ar AIFV paskirtos trečiosios šalys. Taip pat svarbu, laikantis 
visų papildomų nacionalinių priežiūros institucijų nustatytų reikalavimų, leisti platinti kai 
kurių AIF akcijas ar investicinius vienetus mažmeniniams investuotojams Bendrijoje.

Pakeitimas 200
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Šia direktyva AIF nereglamentuojami, 
todėl ja valstybėms narėms nedraudžiama 
nustatyti ar toliau taikyti papildomus 
reikalavimus jų teritorijose įsteigtiems 
AIF. Tai, kad valstybė narė gali nustatyti 
papildomus reikalavimus jos teritorijose 
buveines turintiems AIF, neturėtų 
trukdyti kitose valstybėse narėse pagal šią 
direktyvą leidimus gavusiems AIFV 
pasinaudoti savo teisėmis platinti 
profesionaliems investuotojams AIF, 
kurie turi buveines ne valstybėje narėje, 
kuri nustato papildomus reikalavimus, ir 
kuriems dėl to tie papildomi reikalavimai 
netaikomi ir jie jų neprivalo laikytis, 
akcijas ar investicinius vienetus. 

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Direktyva reikia reglamentuoti produktus (AIF), o ne valdytojus (AIFV).

Pakeitimas 201
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Šia direktyva AIF nereglamentuojami, 
todėl ja valstybėms narėms nedraudžiama 
nustatyti ar toliau taikyti papildomus
reikalavimus jų teritorijose įsteigtiems AIF. 
Tai, kad valstybė narė gali nustatyti 
papildomus reikalavimus jos teritorijose
buveines turintiems AIF, neturėtų trukdyti 
kitose valstybėse narėse pagal šią direktyvą 
leidimus gavusiems AIFV pasinaudoti savo 
teisėmis platinti profesionaliems 
investuotojams AIF, kurie turi buveines ne
valstybėje narėje, kuri nustato papildomus 
reikalavimus, ir kuriems dėl to tie 
papildomi reikalavimai netaikomi ir jie jų 
neprivalo laikytis, akcijas ar investicinius 
vienetus. 

(8) Šia direktyva AIF nereglamentuojami.
Taigi AIF ir toliau gali būti 
reglamentuojami ir prižiūrimi 
nacionaliniu lygmeniu ir šia direktyva 
valstybėms narėms nedraudžiama nustatyti 
ar toliau taikyti nacionalinius reikalavimus 
jų teritorijose įsteigtiems AIF. Tai, kad 
valstybė narė savo teritorijoje įsteigtiems
AIF gali nustatyti papildomus 
reikalavimus, palyginti su kitose valstybėse 
narėse taikomais reikalavimais, neturėtų 
trukdyti kitose valstybėse narėse pagal šią 
direktyvą leidimus gavusiems AIFV 
pasinaudoti savo teisėmis platinti 
profesionaliems investuotojams AIF, kurie 
įkurti kitoje valstybėje narėje, nei ta 
valstybė narė, kuri nustato papildomus 
reikalavimus, ir kuriems dėl to tie 
papildomi reikalavimai netaikomi ir jie jų 
neprivalo laikytis, akcijas ar investicinius 
vienetus.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama suteikti leidimus jų jurisdikcijoje buveines turintiems 
AIF, juos prižiūrėti ir nustatyti papildomus reikalavimus AIF, ypač jei jų akcijos ar 
investiciniai vienetai platinami mažmeniniams investuotojams. Vis dėlto šalies viduje buveinę 
turinčių AIF akcijų ar investicinių vienetų platinimui mažmeniniams investuotojams neturėtų 
būti taikomi griežtesni reikalavimai, nei reikalavimai, taikomi kitose valstybėse narėse 
įsteigtiems AIF, kurių investiciniais vienetais ar akcijomis prekiaujama tarpvalstybiniu mastu.
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Pakeitimas 202
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Šia direktyva AIF nereglamentuojami, 
todėl ja valstybėms narėms nedraudžiama 
nustatyti ar toliau taikyti papildomus 
reikalavimus jų teritorijose įsteigtiems AIF. 
Tai, kad valstybė narė gali nustatyti 
papildomus reikalavimus jos teritorijose 
buveines turintiems AIF, neturėtų trukdyti 
kitose valstybėse narėse pagal šią direktyvą 
leidimus gavusiems AIFV pasinaudoti savo 
teisėmis platinti profesionaliems 
investuotojams AIF, kurie turi buveines ne 
valstybėje narėje, kuri nustato papildomus 
reikalavimus, ir kuriems dėl to tie 
papildomi reikalavimai netaikomi ir jie jų 
neprivalo laikytis, akcijas ar investicinius 
vienetus. 

(8) Šia direktyva AIF nereglamentuojami, 
todėl ja valstybėms narėms nedraudžiama 
nustatyti ar toliau taikyti papildomus 
reikalavimus jų teritorijose įsteigtiems AIF. 
Tačiau, pripažįstant, kad AIF taikoma 
daug įvairių teisinių ir valdymo taisyklių, 
AIF gali būti laikomas AIFV, jei AIF 
atsakingas už savo paties valdymą. Tai, 
kad valstybė narė gali nustatyti papildomus 
reikalavimus jos teritorijose buveines 
turintiems AIF, neturėtų trukdyti kitose 
valstybėse narėse pagal šią direktyvą 
leidimus gavusiems AIFV pasinaudoti savo 
teisėmis platinti profesionaliems 
investuotojams AIF, kurie turi buveines ne 
valstybėje narėje, kuri nustato papildomus 
reikalavimus, ir kuriems dėl to tie 
papildomi reikalavimai netaikomi ir jie jų 
neprivalo laikytis, akcijas ar investicinius 
vienetus.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu nustatomas principas, kad prireikus AIF gali būti suteikiamas leidimas veikti 
kaip AIFV.  
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Pakeitimas 203
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Taip pat pagal šią direktyvą turėtų 
būti nustatomi aukšti reikalavimai AIFV, 
bet nekliudoma valstybėms narėms priimti 
papildomų reikalavimų jų teritorijoje 
įsteigtiems AIFV, pavyzdžiui, siekiant 
užtikrinti investuotojų apsaugą. Neturėtų 
būti galima remtis jokiais papildomais 
reikalavimais, kurie taikomi vienoje šalyje 
buveinę turintiems AIFV, siekiant neleisti 
kitoje valstybėje narėje pagal šią direktyvą 
leidimus gavusiems AIFV pasinaudoti 
pagal šią direktyvą suteiktomis teisėmis.

Or. en

Pagrindimas

Tikslinga direktyvoje numatyti minimalius derinimo reikalavimus norint valstybėms narėms 
suteikti galimybę priimti papildomus reikalavimus jų teritorijoje įsteigtiems AIFV, įskaitant 
atvejus, kai reikia skubiai spręsti iškylančius klausimus tam, kad būtų išvengta galimo su 
investuotojų apsauga ar finansiniu stabilumu susijusio pavojaus.

Pakeitimas 204
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Sąjungoje buveinę turintys AIF, 
kuriuos valdo lygiavertiškumo 
reikalavimus pagal 39 straipsnį 
atitinkančioje trečiojoje šalyje įsteigti 
AIFV, neturi laikytis šios direktyvos 
reikalavimų ir nėra laikomi 
savarankiškais AIF. Tokie AIF 
nesinaudoja šioje direktyvoje numatytu 
leidimu, tačiau valstybės narės gali leisti 
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jų teritorijoje buveinę turintiems 
profesionaliems investuotojams investuoti 
į tokius AIF savo iniciatyva.

Or. en

Pagrindimas

Lygiavertiškumo kriterijų, skirtų Bendrijos viduje ir už Bendrijos ribų įsteigtiems AIFV, 
nustatymo turėtų pakakti norint sukurti vienodas veiklos sąlygas. Neatrodo, kad reikėtų taikyti 
papildomus kriterijus Bendrijoje įsteigtiems ir direktyvos lygiavertiškumo kriterijus 
atitinkančioje trečiojoje šalyje įsteigto AIFV valdomiems AIF.

Pakeitimas 205
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Nepažeidžiant kitų Bendrijos teisės 
aktų taikymo, valstybės narės gali nustatyti 
griežtesnius reikalavimus AIFV, kai AIFV 
platina AIF akcijas ar investicinius 
vienetus tik mažmeniniams investuotojams 
arba kai AIFV platina to paties AIF akcijas 
ar investicinius vienetus ir profesionaliems, 
ir mažmeniniams investuotojams, 
neatsižvelgiant į tai, ar šio AIF 
investiciniais vienetais ar akcijomis 
prekiaujama šalies, ar tarpvalstybiniu 
mastu. Šiomis dviem išimtimis valstybėms 
narėms suteikiama teisė nustatyti 
papildomas apsaugos priemones, kurios, jų 
nuomone, yra būtinos mažmeniniams 
investuotojams apsaugoti. Taip 
atsižvelgiama į faktą, kad dažnai AIF yra 
nelikvidūs ir jiems gresia didelė rizika 
prarasti didelę dalį kapitalo. Su AIF 
susijusios investavimo strategijos paprastai 
nėra pritaikytos mažmeninių investuotojų 
investiciniam profiliui ir poreikiams. Jos 
labiau tinka profesionaliems 
investuotojams ir investuotojams, 
turintiems pakankamai didelius 

(9) Nepažeidžiant kitų ES teisės aktų 
taikymo, valstybės narės gali nustatyti 
griežtesnius reikalavimus AIFV, kai AIFV 
platina AIF akcijas ar investicinius 
vienetus tik mažmeniniams investuotojams 
arba kai AIFV platina to paties AIF akcijas 
ar investicinius vienetus ir profesionaliems, 
ir mažmeniniams investuotojams, 
neatsižvelgiant į tai, ar šio AIF 
investiciniais vienetais ar akcijomis 
prekiaujama šalies, ar tarpvalstybiniu 
mastu. Šiomis dviem išimtimis valstybėms 
narėms suteikiama teisė nustatyti 
papildomas apsaugos priemones, kurios, jų 
nuomone, yra būtinos mažmeniniams 
investuotojams apsaugoti. Taip 
atsižvelgiama į faktą, kad dažnai AIF yra 
nelikvidūs ir jiems gresia didelė rizika 
prarasti didelę dalį kapitalo. Su AIF 
susijusios investavimo strategijos paprastai 
nėra pritaikytos mažmeninių investuotojų 
investiciniam profiliui ir poreikiams. Jos 
labiau tinka profesionaliems 
investuotojams ir investuotojams, 
turintiems pakankamai didelius 
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investicinius portfelius ir dėl to galintiems 
atlaikyti didesnę praradimo riziką, susijusią 
su šiomis investicijomis. Vis dėlto 
valstybės narės gali leisti platinti AIFV 
valdomų visų ar tam tikrų tipų AIF akcijas 
ar investicinius vienetus mažmeniniams 
investuotojams savo teritorijose. 
Atsižvelgdamos į Direktyvos 2004/39/EB 
19 straipsnio 4 ir 5 dalis, valstybės narės 
turėtų ir toliau užtikrinti, kad tais atvejais, 
kai jos leidžia platinti AIF akcijas ar 
investicinius vienetus mažmeniniams 
investuotojams, būtų nustatytos 
atitinkamos nuostatos. Vadovaujantis 
Direktyva 2004/39/EB leidimą gavusios 
investicinės įmonės, teikiančios 
investavimo paslaugas mažmeniniams 
klientams, turi atsižvelgti į šias papildomas 
apsaugos priemones, vertindamos, ar 
konkretus AIF yra tinkamas ar deramas 
konkrečiam mažmeniniam klientui. Kai 
valstybė narė leidžia platinti AIF 
mažmeniniams investuotojams savo 
teritorijoje, šia galimybe turėtų būti galima 
pasinaudoti, nepaisant to, kurioje 
valstybėje narėje įsteigtas AIFV, ir visos 
papildomos nuostatos turėtų būti taikomos 
be diskriminavimo.

investicinius portfelius ir dėl to galintiems 
atlaikyti didesnę praradimo riziką, susijusią 
su šiomis investicijomis. Vis dėlto 
valstybės narės gali leisti platinti AIFV 
valdomų visų ar tam tikrų tipų AIF akcijas 
ar investicinius vienetus mažmeniniams 
investuotojams savo teritorijose. Vis dėlto 
ES institucijos ir ypač Komisija turėtų 
apsvarstyti, ar nereikėtų siūlyti konkrečių
ES teisės aktų, pagal kuriuos būtų 
nustatomos bendros AIF akcijų ar 
investicinių vienetų platinimo 
mažmeniniams investuotojams Europos 
Sąjungoje taisyklės. Atsižvelgdamos į 
Direktyvos 2004/39/EB 19 straipsnio 4 ir 
5 dalis, valstybės narės turėtų ir toliau
užtikrinti, kad tais atvejais, kai jos leidžia 
platinti AIF akcijas ar investicinius 
vienetus mažmeniniams investuotojams, 
būtų nustatytos atitinkamos nuostatos. 
Vadovaujantis Direktyva 2004/39/EB 
leidimą gavusios investicinės įmonės, 
teikiančios investavimo paslaugas 
mažmeniniams klientams, turi atsižvelgti į 
šias papildomas apsaugos priemones, 
vertindamos, ar konkretus AIF yra 
tinkamas ar deramas konkrečiam 
mažmeniniam klientui. Kai valstybė narė 
leidžia platinti AIF mažmeniniams 
investuotojams savo teritorijoje, šia 
galimybe turėtų būti galima pasinaudoti, 
nepaisant to, kurioje valstybėje narėje 
įsteigtas AIFV, ir visos papildomos 
nuostatos turėtų būti taikomos be 
diskriminavimo.

Or. en
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Pakeitimas 206
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a) Pagal šią direktyvą investuotojams 
nedraudžiama realizuoti investicinių 
vienetų ar akcijų, kuriuos jie turi AIF, 
kapitalo rinkoje. Šie investuotojai arba jų 
tarpininkai gali siūlyti arba platinti šias 
akcijas ar investicinius vienetus 
investuotojams arba kartu su 
investuotojais valstybėje narėje pagal tos 
valstybės narės nacionalinius teisės aktus. 
Vis dėlto, jei siūloma arba platinama 
AIFV, kuris valdo tą AIF, iniciatyva, šis 
siūlymas arba platinimas šioje direktyvoje 
laikomas minėtojo AIFV vykdoma 
prekyba.  

Or. enen

Pagrindimas

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) Siekiant pagal Direktyvą 2004/39/EB 
užtikrinti aukštą investicinių įmonių 
klientų apsaugos lygį, AIF neturėtų būti 
laikomas nesudėtinga finansine priemone 
tos direktyvos tikslais. Todėl tą direktyvą 
reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Investicijų į AIF priskyrimas nesudėtingoms ar sudėtingoms priemonėms turėtų ir toliau 
priklausyti nuo atitikties kriterijams, nustatytiems MIFID įgyvendinimo direktyvos 38 
straipsnyje.

Pakeitimas 208
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) Siekiant pagal Direktyvą 2004/39/EB 
užtikrinti aukštą investicinių įmonių 
klientų apsaugos lygį, AIF neturėtų būti 
laikomas nesudėtinga finansine priemone 
tos direktyvos tikslais. Todėl tą direktyvą 
reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kaip pripažino pirmininkavusi Švedija savo kompromisiniame pasiūlyme, mes nemanome, 
kad tinkama pagal šią direktyvą priimti sprendimą, kad AIF turėtų automatiškai būti laikomi 
sudėtingomis finansinėmis priemonėmis.
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Pakeitimas 209
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) Siekiant pagal Direktyvą 2004/39/EB 
užtikrinti aukštą investicinių įmonių 
klientų apsaugos lygį, AIF neturėtų būti 
laikomas nesudėtinga finansine priemone 
tos direktyvos tikslais. Todėl tą direktyvą 
reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Laikydami, kad visi AIF, kuriems taikoma ši direktyva, yra sudėtingos finansinės priemonės, 
būtų neatsižvelgiama į faktą, kad ši direktyva apima daugumą skirtingų fondų pagal 
struktūrą, riziką ir strategiją, įskaitant labai standartizuotus fondus, kurių reguliavimas 
pagrįstas taisyklėmis, panašiomis į KIPVPS. Taigi todėl būtų netinkama taikyti universalaus 
požiūrio nuostatą.   

Pakeitimas 210
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) Siekiant pagal Direktyvą 2004/39/EB 
užtikrinti aukštą investicinių įmonių 
klientų apsaugos lygį, AIF neturėtų būti 
laikomas nesudėtinga finansine priemone 
tos direktyvos tikslais. Todėl tą direktyvą 
reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Investicijų į AIF priskyrimas nesudėtingoms ar sudėtingoms priemonėms turėtų ir toliau 
priklausyti nuo atitikties kriterijams, nustatytiems MIFID įgyvendinimo direktyvos 38 
straipsnyje.
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Pakeitimas 211
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) Siekiant pagal Direktyvą 2004/39/EB 
užtikrinti aukštą investicinių įmonių 
klientų apsaugos lygį, AIF neturėtų būti 
laikomas nesudėtinga finansine priemone 
tos direktyvos tikslais. Todėl tą direktyvą 
reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Laikydami, kad visi AIF, kuriems taikoma ši direktyva, yra sudėtingos finansinės priemonės, 
būtų neatsižvelgiama į faktą, kad ši direktyva apima daugumą skirtingų fondų pagal 
struktūrą, riziką ir strategiją, įskaitant labai standartizuotus fondus, kurių reguliavimas 
pagrįstas taisyklėmis, panašiomis į KIPVPS. Taigi todėl būtų netinkama taikyti universalaus 
požiūrio nuostatą.   

Pakeitimas 212
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) Siekiant pagal Direktyvą 2004/39/EB 
užtikrinti aukštą investicinių įmonių 
klientų apsaugos lygį, AIF neturėtų būti 
laikomas nesudėtinga finansine priemone 
tos direktyvos tikslais. Todėl tą direktyvą 
reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pagal 10 konstatuojamąją dalį AIF dažniausiai reikia priskirti sudėtingoms finansinėms 
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priemonėms. Tai prieštarauja MIFID įgyvendinimo direktyvos 28 straipsniui, pagal kurį 
akcijos atvirojo tipo reguliuojamuose fonduose iš esmės nelaikomos sudėtingomis. Pagal 
minėtosios direktyvos nuostatas nustatyti patikimi kriterijai, pagal kuriuos  finansinės 
priemonės laikomos sudėtingomis ar nesudėtingomis.

Pakeitimas 213
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a) Atsižvelgiant į proporcingumo 
principą ir turint mintyje tai, kad 
Direktyvoje 2009/65/EB ir šioje 
direktyvoje nustatyti veiklos leidimo 
reikalavimai iš esmės dubliuojasi, 
valdytojai, gavę leidimą pagal vieną iš šių 
direktyvų, turėtų turėti teisę gauti veiklos 
leidimą ir pagal kitą direktyvą, jei jie 
atitinka papildomus susijusius naujojo 
leidimo reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, 
turėtų būti galima pateikti nuorodas į 
dokumentus, jei šiuose dokumentuose 
esanti informacija išliko nepakitusi. 
Siekiant to paties rezultato, 
Direktyva 2009/65/EB turėtų būti 
atitinkamai iš dalies pakeista.

Or. en

Pagrindimas

It is appropriate to acknowledge the similarities between certain of the regulatory 
requirements applying to the managers of UCITS and those envisaged by this Directive. The 
UCITS Directive already allows UCITS managers to manage ‘AIF’ under their UCITS 
Directive authorisation. To avoid imposing disproportionate costs on AIFM and supervisors 
it is therefore appropriate to enable those firms which are either already managing UCITS or 
AIF to apply for authorisation to manage both types of funds through by just demonstrating 
that they meet any additional requirements conferred by the Directives governing this 
additional activity rather than requiring them to seek complete new authorisation.
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Pakeitimas 214
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11) Siekiant užtikrinti AIFV teikiamų 
valdymo paslaugų tęstinumą ir tinkamumą, 
būtina numatyti minimalaus kapitalo 
reikalavimų taikymą. Nuolatiniai kapitalo 
reikalavimai turėtų apimti galimą AIFV 
profesinę atsakomybę, susijusią su visa jų 
veikla, įskaitant perduotas arba pagal 
įgaliojimą teikiamas valdymo paslaugas.

11) Siekiant užtikrinti AIFV teikiamų 
valdymo paslaugų tęstinumą ir tinkamumą, 
būtina numatyti minimalaus kapitalo 
reikalavimų taikymą. Nuolatiniai kapitalo 
reikalavimai turėtų apimti galimą AIFV 
profesinę atsakomybę, susijusią su visa jų 
veikla, įskaitant perduotas arba pagal 
įgaliojimą teikiamas valdymo paslaugas. 
Nuosavos lėšos turėtų būti investuojamos 
į likvidųjį turtą arba į turtą, kurį per 
trumpą laiką galima lengvai konvertuoti į 
grynuosius pinigus, ir turėtų būti 
vengiama rizikingų investicijų.

Or. en

Pagrindimas

Tai būtina siekiant, kad kapitalo reikalavimai būtų visapusišką įgyvendinti.

Pakeitimas 215
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) Būtina užtikrinti, kad AIFV veiktų 
laikydamiesi griežtos vadovavimo 
kontrolės. AIFV turi būti valdomi ir 
organizuojami taip, kad iki minimumo 
sumažėtų interesų konfliktų galimybė. 
Paskutinieji įvykiai išryškino esminę 
būtinybę atskirti turto saugojimo ir 
valdymo funkcijas bei atskirti investuotojų 
turtą nuo valdytojo turto. Tam AIFV turi 
paskirti depozitarą ir pavesti jam įnešti 
investuotojo pinigus į atskirtą sąskaitą, 

12) Būtina užtikrinti, kad AIFV veiktų
laikydamiesi griežtos vadovavimo 
kontrolės. AIFV turi būti valdomi ir 
organizuojami taip, kad iki minimumo 
sumažėtų interesų konfliktų galimybė. 
Paskutinieji įvykiai išryškino esminę 
būtinybę atskirti turto saugojimo ir 
valdymo funkcijas bei atskirti investuotojų 
turtą nuo valdytojo turto. Tam AIFV turi 
užtikrinti, kad depozitoriumo užduotys
įnešti investuotojo pinigus į atskirtą 
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saugoti finansines priemones ir tikrinti, ar 
AIF arba AIFV AIF vardu įsigijo visą kitą 
turtą.

sąskaitą, saugoti finansines priemones ir 
tikrinti, ar AIF arba AIFV AIF vardu 
įsigijo visą kitą turtą, būtų vykdomos 
nepriklausomai ir tik siekiant AIF 
investuotojų interesų. Šias užduotis gali 
atlikti depozitoriumas.

Or. en

Pagrindimas

Užuot primetus depozitoriumo koncepciją egzistuojantiems įvairių tipų fondams, reikėtų 
aiškiai apibrėžti depozitoriumo funkcijas (užduotis) ir numatyti, kad jos gali būti pavestos 
depozitoriumui ar kitai institucijai, kuri užtikrina nepriklausomą funkcijų atlikimą 
vadovaujantis investuotojų interesais. 

Pakeitimas 216
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) Būtina užtikrinti, kad AIFV veiktų 
laikydamiesi griežtos vadovavimo 
kontrolės. AIFV turi būti valdomi ir 
organizuojami taip, kad iki minimumo 
sumažėtų interesų konfliktų galimybė. 
Paskutinieji įvykiai išryškino esminę 
būtinybę atskirti turto saugojimo ir 
valdymo funkcijas bei atskirti investuotojų 
turtą nuo valdytojo turto. Tam AIFV turi 
paskirti depozitarą ir pavesti jam įnešti 
investuotojo pinigus į atskirtą sąskaitą, 
saugoti finansines priemones ir tikrinti, ar 
AIF arba AIFV AIF vardu įsigijo visą kitą 
turtą.

12) Būtina užtikrinti, kad AIFV veiktų 
laikydamiesi griežtos vadovavimo 
kontrolės. AIFV turi būti valdomi ir 
organizuojami taip, kad iki minimumo 
sumažėtų interesų konfliktų galimybė. 
Paskutinieji įvykiai išryškino esminę 
būtinybę atskirti turto saugojimo ir 
valdymo funkcijas bei atskirti investuotojų 
turtą nuo valdytojo turto. Tam AIFV turi 
užtikrinti, kad būtų paskirtas 
depozitoriumas ir jam pavesta įnešti 
investuotojo pinigus į atskirtą sąskaitą, 
saugoti finansines priemones ir tikrinti, ar 
AIF arba AIFV AIF vardu įsigijo visą kitą 
turtą.

Or. en

Pagrindimas

Reikalaujama, kad AIFV ne pats paskirtų depozitoriumas, o užtikrintų, jog depozitoriumą 
paskirtų AIF.
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Pakeitimas 217
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) Būtina užtikrinti, kad AIFV veiktų 
laikydamiesi griežtos vadovavimo 
kontrolės. AIFV turi būti valdomi ir 
organizuojami taip, kad iki minimumo 
sumažėtų interesų konfliktų galimybė. 
Paskutinieji įvykiai išryškino esminę 
būtinybę atskirti turto saugojimo ir 
valdymo funkcijas bei atskirti investuotojų 
turtą nuo valdytojo turto. Tam AIFV turi 
paskirti depozitarą ir pavesti jam įnešti 
investuotojo pinigus į atskirtą sąskaitą, 
saugoti finansines priemones ir tikrinti, ar 
AIF arba AIFV AIF vardu įsigijo visą kitą 
turtą.

12) Būtina užtikrinti, kad AIFV veiktų 
laikydamiesi griežtos vadovavimo 
kontrolės. AIFV turi būti valdomi ir 
organizuojami taip, kad iki minimumo 
sumažėtų interesų konfliktų galimybė.
Paskutinieji įvykiai išryškino esminę 
būtinybę atskirti turto saugojimo ir 
valdymo funkcijas bei atskirti investuotojų 
turtą nuo valdytojo turto. Tam AIFV turi 
užtikrinti, kad būtų paskirtas 
depozitoriumas ir jam pavesta įnešti 
investuotojo pinigus į atskirtą sąskaitą, 
saugoti finansines priemones ir tikrinti, ar 
AIF arba AIFV AIF vardu įsigijo visą kitą 
turtą.

Or. en

Pakeitimas 218
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) Būtina užtikrinti, kad AIFV veiktų 
laikydamiesi griežtos vadovavimo 
kontrolės. AIFV turi būti valdomi ir 
organizuojami taip, kad iki minimumo 
sumažėtų interesų konfliktų galimybė. 
Paskutinieji įvykiai išryškino esminę 
būtinybę atskirti turto saugojimo ir 
valdymo funkcijas bei atskirti investuotojų 
turtą nuo valdytojo turto. Tam AIFV turi 
paskirti depozitarą ir pavesti jam įnešti 
investuotojo pinigus į atskirtą sąskaitą, 

12) Būtina užtikrinti, kad AIFV veiktų 
laikydamiesi griežtos vadovavimo 
kontrolės. AIFV turi būti valdomi ir 
organizuojami taip, kad iki minimumo 
sumažėtų interesų konfliktų galimybė. 
Paskutinieji įvykiai išryškino esminę 
būtinybę atskirti turto saugojimo ir 
valdymo funkcijas bei atskirti investuotojų 
turtą nuo valdytojo turto. Nors AIFV valdo 
AIF, kurių verslo modeliai ir susitarimai 
dėl, inter alia, turto saugojimo skirtingi, 
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saugoti finansines priemones ir tikrinti, ar 
AIF arba AIFV AIF vardu įsigijo visą kitą 
turtą.

būtina, kad atskirai nuo AIFV būtų 
paskirtas depozitoriumas, kuris atliktų 
depozitoriumo funkcijas AIF atžvilgiu.  
Depozitoriumas bus atsakingas už tai, kad  
investuotojo pinigai būtų įnešti į atskiras 
sąskaitas, finansinių priemonių priežiūrą, 
įskaitant finansinių priemonių, kurias 
galima saugoti, saugojimą ir tikrinimą, ar 
AIF arba AIFV AIF vardu įsigijo visą kitą 
turtą. Depozitoriumas gali turėti vieną 
bendrą atskirą sąskaitą keliems AIF.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimai, darytini po to, kai bus galutinė 17 straipsnio versija.

Pakeitimas 219
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) Būtina užtikrinti, kad AIFV veiktų 
laikydamiesi griežtos vadovavimo 
kontrolės. AIFV turi būti valdomi ir 
organizuojami taip, kad iki minimumo 
sumažėtų interesų konfliktų galimybė. 
Paskutinieji įvykiai išryškino esminę 
būtinybę atskirti turto saugojimo ir 
valdymo funkcijas bei atskirti investuotojų 
turtą nuo valdytojo turto. Tam AIFV turi 
paskirti depozitarą ir pavesti jam įnešti 
investuotojo pinigus į atskirtą sąskaitą, 
saugoti finansines priemones ir tikrinti, ar 
AIF arba AIFV AIF vardu įsigijo visą 
kitą turtą.

12) Būtina užtikrinti, kad AIFV veiktų 
laikydamiesi griežtos vadovavimo 
kontrolės. AIFV turi būti valdomi ir 
organizuojami taip, kad iki minimumo 
sumažėtų interesų konfliktų galimybė. 
Paskutinieji įvykiai išryškino esminę 
būtinybę atskirti turto saugojimo ir 
valdymo funkcijas bei atskirti investuotojų 
turtą nuo valdytojo turto. Tam AIFV turi 
paskirti depozitoriumą ir pavesti jam 
tikrinti, kad AIF piniginės lėšos būtų 
tinkamai laikomos patvirtintoje (-ose) 
kredito įstaigoje (-ose),  saugoti finansines 
priemones ir teises į jas tikrinant 
apskaitos, pagal kurią matyti nuosavybės 
pobūdis ir priemonės bei AIF turto 
buvimo vieta, tvarkymą.

Or. en



PE439.111v02-00 70/154 AM\804881LT.doc

LT

Pagrindimas

Pakeitimai turi atitikti toliau pateikiamo 17 straipsnio pasiūlymo projektą.

Pakeitimas 220
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) Būtina užtikrinti, kad AIFV veiktų 
laikydamiesi griežtos vadovavimo 
kontrolės. AIFV turi būti valdomi ir 
organizuojami taip, kad iki minimumo 
sumažėtų interesų konfliktų galimybė. 
Paskutinieji įvykiai išryškino esminę 
būtinybę atskirti turto saugojimo ir 
valdymo funkcijas bei atskirti investuotojų 
turtą nuo valdytojo turto. Tam AIFV turi 
paskirti depozitarą ir pavesti jam įnešti 
investuotojo pinigus į atskirtą sąskaitą, 
saugoti finansines priemones ir tikrinti, ar 
AIF arba AIFV AIF vardu įsigijo visą kitą 
turtą.

12) Būtina užtikrinti, kad AIFV veiktų 
laikydamiesi griežtos vadovavimo 
kontrolės. AIFV turi būti valdomi ir 
organizuojami taip, kad iki minimumo 
sumažėtų interesų konfliktų galimybė. 
Paskutinieji įvykiai išryškino esminę 
būtinybę atskirti turto saugojimo ir 
valdymo funkcijas bei atskirti investuotojų 
turtą nuo valdytojo turto. Tam AIFV turi 
paskirti depozitoriumą ir pavesti jam įnešti 
investuotojo pinigus į atskirtą sąskaitą, 
saugoti finansines priemones ir tikrinti, ar 
AIF arba AIFV AIF vardu įsigijo visą kitą 
turtą, taip pat prižiūrėti AIF siekiant ginti 
investuotojų interesus.

Or. en

Pakeitimas 221
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį, siekiant 
formuoti ir vykdyti patikimos AIFV 
atlyginimų nustatymo politikos 
privalomas gaires.  Svarbu užtikrinti 
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nuostatų dėl patikimo AIFV atlyginimų 
nustatymo ir atitinkamų nuostatų dėl 
kredito įstaigų ir investicinių įmonių 
tinkamą rišlumą. Taigi šios privalomos 
gairės turėtų užtikrinti, jog bus laikomasi 
visų Direktyvos 2006/48/EB V priedo 
nuostatose dėl atlyginimo nustatytų 
taikomų reikalavimų. Rengdama tokius 
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
atsižvelgti į Europos vertybinių popierių ir 
rinkų priežiūros institucijos patarimus.

Or. en

Pagrindimas

Didžiojo dvidešimtuko (G20) valstybės pritarė patikimo atlyginimų nustatymo principams. Tai 
atspindinčios ES taisyklės bus įgyvendintos atlikus Direktyvos 2006/48/EB, pakeitimą, kuris 
sudaro kapitalo reikalavimų direktyvos dalį. Siekiant užtikrinti atlyginimų nustatymo politikos 
ES finansų sektoriuje nuoseklumą, AIFV atlyginimų nustatymo politikos privalomos gairės 
turi būti tiesiogiai pagrįstos visais taikomais elementais, numatytais Direktyvoje 2006/48/EB.
Siekiant užtikrinti, kad Parlamentas ir Taryba galėtų vykdyti tinkamą kontrolę, minėtosios 
gairės turėtų būti nustatytos pasinaudojant deleguotaisiais aktais.

Pakeitimas 222
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a) (12a) Vadovų pareiškime, kuris 
paskelbtas po didžiojo dvidešimtuko (G-
20) susitikimo Pitsburge 2009 m. rugsėjo 
24–25 d., apibrėžtas tarptautinis 
susitarimas dėl bankų ir kitų svarbių 
finansų paslaugų bendrovių darbuotojų 
atlyginimų. Šie principai turėtų būti 
taikomi atitinkamiems sistemai svarbių 
AIFV, kuriems taikoma ši direktyva, 
darbuotojams. Siekdama šio tikslo, 
Komisija turėtų priimti įgyvendinimo 
priemones, užtikrindama, kad visos šios 
priemonės būtų proporcingos ir nešališkai 
įgyvendintos atsižvelgiant į AIFV, 
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turinčių būstinę ES, konkurencingumą.

Or. en

Pagrindimas

Nors galimybė daryti poveikį atlyginimų nustatymo politikai yra ginčytina, jeigu būtų 
numatyta, kad privaloma atskleisti informaciją apie atlyginimus, kompetentingos institucijos, 
siekdamos patikrinti, kaip laikomasi Finansinio stabilumo tarybos ir Komisijos nustatytų 
principų, turėtų domėtis tik informacija apie sistemai svarbių AIFV atitinkamų darbuotojų 
darbo užmokesčio dydžiu.  Net jei ir būtų galima palyginti atlyginimų nustatymo politiką, AIF 
investuotojai iš to neturėtų jokios naudos, nes iš tikrųjų AIF neturi jokių teisių reikalauti 
susigražinti iš jų pasiglemžtus pinigus.

Pakeitimas 223
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a) Vadovų pareiškime, kuris paskelbtas 
po didžiojo dvidešimtuko (G-20) 
susitikimo Pitsburge 2009 m. rugsėjo 24–
25 d., apibrėžtas tarptautinis susitarimas 
dėl bankų ir kitų svarbių finansų 
paslaugų bendrovių darbuotojų 
atlyginimų. Šio susitarimo principai 
turėtų būti proporcingai taikomi ir AIFV, 
kurie priklauso šios direktyvos taikymo 
sričiai. Principuose, pagal kuriuos 
reguliuojama atlyginimų politika, turėtų 
būti pripažįstama, kad AIFV gali taikyti 
šias nuostatas skirtingai, atsižvelgiami į 
AIFV dydį ir jų valdomų AIF dydį, savo 
vidinę organizaciją, veiklos pobūdį, mastą 
ir sudėtingumą. Pripažįstama, kad AIFV 
atlyginimų politikos principai gali būti 
įgyvendinami skirtinga forma nei 
patvirtino kredito įstaigos atsižvelgiant į 
skirtingus AIFV verslo modelius. 

Or. en
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Pagrindimas

Nuostatos dėl AIFV atlyginimo turėtų derėti su didžiojo dvidešimtuko (G-20) principais ir 
sutapti su požiūriu, nustatytu Gauzès pranešimo 7 pakeitime siekiant įtraukti naujų 
konstatuojamųjų dalių žodžius, esančius 12a konstatuojamojoje dalyje. Pataisoma, kad tai 
turėtų būti taikoma proporcingai. Itin svarbu, kad visuose principuose ar įgyvendinimo 
priemonėse turėtų būti pripažįstama, kad AIFV, kaip turto valdytojas plačiąja prasme, 
naudojasi labai skirtingais ir įvairiais verslo ir atlyginimų nustatymo modeliais palyginti su 
bankais ir kredito įstaigomis. 

Pakeitimas 224
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a) Siekiant spręsti problemas, susijusias 
su galimai nepalankiu prastai suformuotų 
atlyginimų struktūrų poveikiu patikimam 
rizikos valdymui ir asmenų prisiimamos 
rizikos kontrolei, AIFV turėtų būti aiškiai 
įsipareigoję formuoti ir vykdyti atlyginimų 
(tų kategorijų darbuotojų, kurių profesinė 
veikla turi esminį poveikį AIFV valdomų 
AIF rizikos pobūdžiui) nustatymo politiką 
ir praktiką, kuri derėtų su patikimu ir 
veiksmingu rizikos valdymu. Šių 
kategorijų darbuotojų grupei turėtų būti 
priskirti bent vyresnieji vadovaujantys, už 
riziką atsakingi ir kontrolės funkcijas 
atliekantys darbuotojai. Siekiant skatinti 
priežiūros konvergenciją vertinant 
atlyginimų nustatymo politiką ir praktiką, 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
priežiūros institucija turėtų užtikrinti, kad 
būtų parengtos patikimos AIFV 
sektoriaus atlyginimų nustatymo politikos 
gairės. 

Or. en

Pagrindimas

Būtina reguliuoti atlyginimų struktūras, nes jos sudaro patikimo rizikos valdymo dalį.
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Pakeitimas 225
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a) Siekiant spręsti problemas, susijusias 
su galimai nepalankiu prastai suformuotų 
atlyginimų struktūrų poveikiu patikimam 
rizikos valdymui ir asmenų prisiimamos 
rizikos kontrolei, AIFV turėtų būti aiškiai 
įsipareigoję formuoti ir vykdyti atlyginimų 
(tų kategorijų darbuotojų, kurių profesinė 
veikla turi esminį poveikį pačių AIFV 
arba jų valdomų  AIF rizikos pobūdžiui) 
nustatymo politiką ir praktiką, kuri derėtų 
su veiksmingu rizikos valdymu. Šių 
kategorijų darbuotojų grupei turėtų būti 
priskirti bent vyresnieji vadovaujantys, už 
riziką atsakingi ir kontrolės funkcijas 
atliekantys darbuotojai.

Or. en

Pakeitimas 226
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12b) Siekiant išvengti, kad nebūtų per 
daug rizikuojama, ir užtikrinti geresnį 
interesų derinimą, fondų valdytojai turėtų 
patikėti fondams, kuriuos valdo, dalį savo 
pinigų.

Or. en
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Pakeitimas 227
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a) Komisija turėtų pateikti tinkamą 
horizontalų teisėkūros pasiūlymą, 
kuriame būtų išaiškinti depozitoriumo 
įsipareigojimai ir teisinė atsakomybė.  
Esant reikalui ši direktyva turėtų būti 
tinkamu laiku iš dalies keičiama.

Or. en

Pagrindimas

Siekdama iš tiesų sudarytis vienodas konkurencijos sąlygas Komisija turėtų pasiūlyti 
horizontalią priemonę, pagal kurią būtų apibrėžti depozitoriumo įsipareigojimai ir teisinė 
atsakomybė. Vienodi reikalavimai turėtų būti taikomi visiems ES depozitoriumams.

Pakeitimas 228
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) Patikimas ir objektyvus turto 
vertinimas turi lemiamos reikšmės 
investuotojų interesų apsaugai. Skirtingi 
AIFV taiko skirtingas turto vertinimo 
metodologijas ir sistemas priklausomai nuo 
turto ir rinkos, kurioje jie daugiausiai 
investuoja. Pripažinti šiuos skirtumus yra 
tikslinga, tačiau reikėtų nustatyti, kad 
turto vertinimą privalo atlikti nuo AIFV 
nepriklausomas subjektas. 

13) Patikimas ir objektyvus turto 
vertinimas turi lemiamos reikšmės 
investuotojų interesų apsaugai. Skirtingi 
AIFV taiko skirtingas turto vertinimo 
metodologijas ir sistemas priklausomai nuo 
turto ir rinkos, kurioje jie daugiausiai 
investuoja. Pripažinti šiuos skirtumus yra 
tikslinga. Turto vertinimo ir grynosios 
turto vertės apskaičiavimo procesas turėtų 
būti funkciškai nepriklausomas nuo 
AIFV valdymo funkcijų. AIFV turėtų 
galėti, jei reikia, turto vertinimo ir 
grynosios turto vertės apskaičiavimo 
veiklą perduoti arba paskirti trečiajai 
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šaliai.

Or. en

Pakeitimas 229
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) Patikimas ir objektyvus turto 
vertinimas turi lemiamos reikšmės 
investuotojų interesų apsaugai. Skirtingi 
AIFV taiko skirtingas turto vertinimo 
metodologijas ir sistemas priklausomai nuo 
turto ir rinkos, kurioje jie daugiausiai 
investuoja. Pripažinti šiuos skirtumus yra 
tikslinga, tačiau reikėtų nustatyti, kad 
turto vertinimą privalo atlikti nuo AIFV 
nepriklausomas subjektas.

13) Patikimas ir objektyvus turto 
vertinimas turi lemiamos reikšmės 
investuotojų interesų apsaugai. Skirtingi 
AIFV taiko skirtingas turto vertinimo 
metodologijas ir sistemas priklausomai nuo 
turto ir rinkos, kurioje jie daugiausiai 
investuoja. Pripažinti šiuos skirtumus yra 
tikslinga. Turto vertinimo ir grynosios 
turto vertės apskaičiavimo procesas turėtų 
būti funkciškai nepriklausomas nuo 
AIFV investicijų valdymo funkcijų. Jei 
reikia, pagal nacionalinius įstatymus 
turėtų būti galima turto vertinimo ir 
grynosios turto vertės apskaičiavimo 
veiklą perduoti arba paskirti trečiajai 
šaliai.

Or. en

Pagrindimas

Derinimas su KIPVPS direktyva nacionaliniais įstatymais. Vertinimo funkcijos turėtų būti 
nepriklausomos nuo AIFV investicijų valdymo funkcijų. AIFV gali perduoti vertinimą arba 
vertinimas gali būti paskirtas specializuotai trečiajai šaliai pagal nacionalinius įstatymus.



AM\804881LT.doc 77/154 PE439.111v02-00

LT

Pakeitimas 230
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) Patikimas ir objektyvus turto 
vertinimas turi lemiamos reikšmės 
investuotojų interesų apsaugai. Skirtingi 
AIFV taiko skirtingas turto vertinimo 
metodologijas ir sistemas priklausomai nuo 
turto ir rinkos, kurioje jie daugiausiai 
investuoja. Pripažinti šiuos skirtumus yra 
tikslinga, tačiau reikėtų nustatyti, kad 
turto vertinimą privalo atlikti nuo AIFV 
nepriklausomas subjektas.

13) Patikimas ir objektyvus turto 
vertinimas turi lemiamos reikšmės 
investuotojų interesų apsaugai. Skirtingi 
AIFV taiko skirtingas turto vertinimo 
metodologijas ir sistemas priklausomai nuo 
turto ir rinkos, kurioje jie daugiausiai 
investuoja. Pripažinti šiuos skirtumus yra 
tikslinga. Turto vertinimo ir grynosios 
turto vertės apskaičiavimas turėtų būti 
funkciškai nepriklausomas nuo AIFV 
valdymo funkcijų. AIVF turėtų galėti, jei 
reikia, turto vertinimo ir grynosios turto 
vertės apskaičiavimo veiklą perduoti arba 
paskirti trečiajai šaliai.

Or. en

Pagrindimas

Žr. pasiūlytų 16 straipsnio pakeitimų pagrindimą.

Pakeitimas 231
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) Patikimas ir objektyvus turto 
vertinimas turi lemiamos reikšmės 
investuotojų interesų apsaugai. Skirtingi 
AIFV taiko skirtingas turto vertinimo 
metodologijas ir sistemas priklausomai nuo 
turto ir rinkos, kurioje jie daugiausiai 
investuoja. Pripažinti šiuos skirtumus yra 
tikslinga, tačiau reikėtų nustatyti, kad turto 
vertinimą privalo atlikti nuo AIFV 

13) Patikimas ir objektyvus turto 
vertinimas turi lemiamos reikšmės 
investuotojų interesų apsaugai. Skirtingi 
AIFV taiko skirtingas turto vertinimo 
metodologijas ir sistemas priklausomai nuo 
turto ir rinkos, kurioje jie daugiausiai 
investuoja. Pripažinti šiuo skirtumus yra 
tikslinga ir reikėtų nustatyti, kad turto 
vertinimas būtų funkciškai 
nepriklausomas. Turto vertinimą ir 
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nepriklausomas subjektas. grynosios turto vertės apskaičiavimą 
turėtų būti galima perduoti trečiajai 
šaliai. Svarbu, kad metodikos būtų 
tinkamos ir suprantamos. Todėl jos turėtų 
būti skelbiamos.

Or. en

Pagrindimas

Jei vertinimo procesas funkciniu požiūriu nepriklausomas nuo portfelio valdymo, nereikėtų 
reikalauti skirti išorės vertintoją. Patikima metodika svarbesnė už vertintojo vaidmenį, taigi ji 
turėtų būti skelbiama, visų pirma tais atvejais, kai turtą sunku įvertinti.

Pakeitimas 232
Marta Andreasen

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) Patikimas ir objektyvus turto 
vertinimas turi lemiamos reikšmės 
investuotojų interesų apsaugai. Skirtingi 
AIFV taiko skirtingas turto vertinimo 
metodologijas ir sistemas priklausomai nuo 
turto ir rinkos, kurioje jie daugiausiai 
investuoja. Pripažinti šiuos skirtumus yra 
tikslinga, tačiau reikėtų nustatyti, kad 
turto vertinimą privalo atlikti nuo AIFV 
nepriklausomas subjektas.

13) Patikimas ir objektyvus turto 
vertinimas turi lemiamos reikšmės 
investuotojų interesų apsaugai. Skirtingi 
AIFV taiko skirtingas turto vertinimo 
metodologijas ir sistemas priklausomai nuo 
turto ir rinkos, kurioje jie daugiausiai 
investuoja. Pripažinti šiuos skirtumus yra 
tikslinga. AIFV turėtų galėti turto 
vertinimo ir grynosios turto vertės 
apskaičiavimo veiklą perduoti trečiajai 
šaliai.

Or. en

Pagrindimas

Prireikus ir susiklosčius aplinkybėms, nepriklausomi ekspertai jau būna atlikę vertinimus. Ne 
bet koks turtas turi būti vertinamas nepriklausomų ekspertų, taigi reikalaujant atlikti 
absoliučiai nepriklausomą vertinimą bus didinamos fondų sąnaudos ir mažinamos 
investuotojų pajamos.
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Pakeitimas 233
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) Patikimas ir objektyvus turto 
vertinimas turi lemiamos reikšmės 
investuotojų interesų apsaugai. Skirtingi 
AIFV taiko skirtingas turto vertinimo 
metodologijas ir sistemas priklausomai nuo 
turto ir rinkos, kurioje jie daugiausiai 
investuoja. Pripažinti šiuos skirtumus yra 
tikslinga, tačiau reikėtų nustatyti, kad turto 
vertinimą privalo atlikti nuo AIFV 
nepriklausomas subjektas.

13) Patikimas ir objektyvus turto 
vertinimas turi lemiamos reikšmės
investuotojų interesų apsaugai. Skirtingi 
AIFV taiko skirtingas turto vertinimo 
metodologijas ir sistemas priklausomai nuo 
turto ir rinkos, kurioje jie daugiausiai 
investuoja. Pripažinti šiuos skirtumus yra 
tikslinga, tačiau reikėtų nustatyti, kad 
AIFV taikytų vertinimo procedūras, 
kuriomis siektų užtikrinti tinkamą AIF 
turto vertinimą, kad nustatytų teisingą 
AIF akcijų ar investicinių vienetų grynąją 
turto vertę. 

Or. en

Pagrindimas

Įsipareigojimas paskirti išorės vertintoją, kuris įvertintų AIF akcijų ar investicinių vienetų 
vertę arba AIF turimo turto vertę, būtina, kai AIF viešai prekiauja savo akcijomis, 
investiciniais vienetais ar turtu, taigi jų vertė nustatyta rinkos.

Pakeitimas 234
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) Atsižvelgiant į tai, kad AIFV, savo 
investavimo strategijoje taikantys didelį
finansinį svertą, tam tikromis sąlygomis 
gali didinti sisteminę riziką arba kelti 
sumaištį rinkose, AIFV, naudojantiems 
tam tikrus riziką keliančius būdus, reikėtų 
nustatyti specialius reikalavimus. 
Informacija, reikalinga šiai rizikai 
nustatyti, stebėti ir į ją reaguoti, visoje 

15) Atsižvelgiant į tai, kad AIF, taikantys 
finansinį svertą, tam tikromis sąlygomis 
gali didinti sisteminę riziką arba kelti 
sumaištį rinkose, AIF, naudojantiems tam 
tikrus riziką keliančius būdus, reikėtų 
nustatyti specialius reikalavimus. 
Informacija, reikalinga šiai rizikai 
nustatyti, stebėti ir į ją reaguoti, visoje 
Sąjungoje nėra nuosekliai renkama ir 



PE439.111v02-00 80/154 AM\804881LT.doc

LT

Bendrijoje nėra nuosekliai renkama ir 
valstybės narės ja nesikeičia, siekdamos 
nustatyti galimus rizikos, kylančios finansų 
rinkų stabilumui Bendrijoje, šaltinius. 
Siekiant ištaisyti šią padėtį, AIFV, savo 
investavimo strategijoje nuolat taikantiems 
didelį finansinį svertą, turėtų būti taikomi 
specialūs reikalavimai. Šie AIFV turėtų 
būti įpareigoti atskleisti informaciją apie 
naudojamą finansinį svertą ir jo šaltinius. 
Šią informaciją reikėtų apibendrinti ir ja 
keistis su kitomis Bendrijos institucijomis, 
siekiant palengvinti šių AIFV naudojamo 
finansinio sverto poveikio Bendrijos
finansų sistemai kolektyvinę analizę ir 
bendrą atsaką į šį poveikį.

valstybės narės ja nesikeičia, siekdamos 
nustatyti galimus rizikos, kylančios finansų 
rinkų stabilumui Sąjungoje, šaltinius. 
Siekiant ištaisyti šią padėtį, AIF, savo 
investavimo strategijoje nuolat taikantiems 
didelį finansinį svertą, turėtų būti taikomi 
specialūs reikalavimai. Šie AIF turėtų būti 
įpareigoti atskleisti informaciją apie 
naudojamą finansinį svertą ir jo šaltinius. 
Šią informaciją reikėtų apibendrinti ir ja 
keistis su kitomis Sąjungos institucijomis, 
siekiant palengvinti šių AIF naudojamo 
finansinio sverto poveikio Sąjungos
finansų sistemai kolektyvinę analizę ir 
bendrą atsaką į šį poveikį. Europos 
sisteminės rizikos taryba ir Europos 
vertybinių popierių ir rinkų priežiūros 
institucija atsakingos už AIF keliamos 
sisteminės rizikos stebėseną. 

Or. en

Pagrindimas

Didelis finansinis svertas didina sisteminę riziką, naujoji Europos priežiūros institucija turėtų 
būti įgaliota riboti finansinius svertus, kuriuos naudoja AIF, siekdama užtikrinti finansinį 
stabilumą.

Pakeitimas 235
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) Atsižvelgiant į tai, kad AIFV, savo 
investavimo strategijoje taikantys didelį 
finansinį svertą, tam tikromis sąlygomis 
gali didinti sisteminę riziką arba kelti 
sumaištį rinkose, AIFV, naudojantiems 
tam tikrus riziką keliančius būdus, reikėtų 
nustatyti specialius reikalavimus. 
Informacija, reikalinga šiai rizikai 
nustatyti, stebėti ir į ją reaguoti, visoje 
Bendrijoje nėra nuosekliai renkama ir 

15) Atsižvelgiant į tai, kad AIFV, savo 
investavimo strategijoje taikantys didelį 
finansinį svertą, tam tikromis sąlygomis 
gali didinti sisteminę riziką arba kelti 
sumaištį rinkose, AIFV, naudojantiems 
finansinį svertą, reikėtų nustatyti 
specialius ataskaitų teikimo reikalavimus. 
Informacija, reikalinga šiai rizikai 
nustatyti, stebėti ir į ją reaguoti, visoje 
Sąjungoje nėra nuosekliai renkama ir 



AM\804881LT.doc 81/154 PE439.111v02-00

LT

valstybės narės ja nesikeičia, siekdamos 
nustatyti galimus rizikos, kylančios finansų 
rinkų stabilumui Bendrijoje, šaltinius.
Siekiant ištaisyti šią padėtį, AIFV, savo 
investavimo strategijoje nuolat taikantiems 
didelį finansinį svertą, turėtų būti taikomi 
specialūs reikalavimai. Šie AIFV turėtų 
būti įpareigoti atskleisti informaciją apie 
naudojamą finansinį svertą ir jo šaltinius. 
Šią informaciją reikėtų apibendrinti ir ja 
keistis su kitomis Bendrijos institucijomis, 
siekiant palengvinti šių AIFV naudojamo 
finansinio sverto poveikio Bendrijos
finansų sistemai kolektyvinę analizę ir 
bendrą atsaką į šį poveikį.

valstybės narės ja nesikeičia, siekdamos 
nustatyti galimus rizikos, kylančios finansų 
rinkų stabilumui Sąjungoje, šaltinius. 
Siekiant ištaisyti šią padėtį, AIFV, savo 
investavimo strategijoje taikantiems didelį 
finansinį svertą, turėtų būti taikomi 
specialūs ataskaitų teikimo reikalavimai. 
Šie AIFV turėtų būti įpareigoti atskleisti 
informaciją apie naudojamą finansinį 
svertą ir jo šaltinius. Šią informaciją 
reikėtų apibendrinti centriniame registre, 
kurį tvarkytų Europos sisteminės rizikos 
taryba, įsteigta pagal Reglamentą 
2009/.../ES, ir ja keistis su kitomis 
Sąjungos institucijomis, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų priežiūros 
institucija, įsteigta pagal Reglamentą 
2009/.../EB ir, kai reikia, su 
kompetentingomis trečiųjų šalių 
institucijomis, siekiant palengvinti šių 
AIFV naudojamo finansinio sverto 
poveikio Sąjungos finansų sistemai 
kolektyvinę analizę ir bendrą atsaką į šį 
poveikį. Centrinis registras, kurį tvarkytų 
Europos sisteminės rizikos taryba ir kuris 
būtų skirtas bankams, teikiantiems 
pagrindinio maklerio paslaugas AIF, taip 
pat turėtų būti įsteigtas pagal Direktyvą 
2006/48/EB ir Direktyvą 2006/49/EB.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant pastebėti galimą sisteminę riziką, informacija, kuri kaupiama nacionaliniu lygmeniu, 
turėtų būti apibendrinama centriniame registre, kurį tvarkytų Europos sisteminės rizikos 
taryba. Kartu su minėtuoju registru turėtų būti įsteigtas registras pagrindinio maklerio 
veiklai, kaip reikalaujama pagal kapitalui keliamų reikalavimų direktyvą (angl. CRD).
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Pakeitimas 236
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) Atsižvelgiant į tai, kad AIFV, savo 
investavimo strategijoje taikantys didelį
finansinį svertą, tam tikromis sąlygomis 
gali didinti sisteminę riziką arba kelti 
sumaištį rinkose, AIFV, naudojantiems 
tam tikrus riziką keliančius būdus, reikėtų 
nustatyti specialius reikalavimus. 
Informacija, reikalinga šiai rizikai 
nustatyti, stebėti ir į ją reaguoti, visoje 
Bendrijoje nėra nuosekliai renkama ir 
valstybės narės ja nesikeičia, siekdamos 
nustatyti galimus rizikos, kylančios finansų 
rinkų stabilumui Bendrijoje, šaltinius. 
Siekiant ištaisyti šią padėtį, AIFV, savo 
investavimo strategijoje nuolat 
taikantiems didelį finansinį svertą, turėtų 
būti taikomi specialūs reikalavimai. Šie 
AIFV turėtų būti įpareigoti atskleisti 
informaciją apie naudojamą finansinį 
svertą ir jo šaltinius. Šią informaciją 
reikėtų apibendrinti ir ja keistis su kitomis 
Bendrijos institucijomis, siekiant 
palengvinti šių AIFV naudojamo 
finansinio sverto poveikio Bendrijos
finansų sistemai kolektyvinę analizę ir 
bendrą atsaką į šį poveikį.

15) Atsižvelgiant į tai, kad AIFV gali 
taikyti finansinį svertą AIF lygmeniu ir
tam tikromis sąlygomis gali didinti 
sisteminę riziką arba kelti sumaištį rinkose, 
AIFV, kurie sistemai svarbiu mastu 
naudoja finansinį svertą, reikėtų nustatyti 
specialius reikalavimus. Informacija, 
reikalinga šiai rizikai nustatyti, stebėti ir į 
ją reaguoti, visoje Sąjungoje nėra 
nuosekliai renkama ir valstybės narės ja 
nesikeičia, siekdamos nustatyti galimus 
rizikos, kylančios finansų rinkų stabilumui 
Sąjungoje, šaltinius. Siekiant ištaisyti šią 
padėtį, AIFV, kurie sistemai svarbiu 
mastu naudoja finansinį svertą AIF 
lygmeniu, turėtų būti taikomi specialūs 
reikalavimai. Tokie AIFV turėtų būti 
įpareigoti atskleisti informaciją apie 
naudojamą finansinį svertą ir jo šaltinius. 
Šią informaciją reikėtų apibendrinti ir ja 
keistis su kitomis Sąjungos institucijomis, 
siekiant palengvinti AIF, kuriuos valdo 
AIFV, naudojamo finansinio sverto 
poveikio Sąjungos finansų sistemai 
kolektyvinę analizę ir bendrą atsaką į šį 
poveikį. Kompetentingos institucijos 
turėtų perduoti šią informaciją Europos 
sisteminės rizikos tarybai, įsteigtai pagal 
Reglamentą (EB) Nr. .../2009, ir Europos 
vertybinių popierių ir rinkų priežiūros 
institucijai, įsteigtai pagal Reglamentą 
(EB) Nr. .../2009, kad jos galėtų naudoti 
šią informaciją atlikdamos savo pareigas.

Or. en
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Pakeitimas 237
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) Atsižvelgiant į tai, kad AIFV, savo 
investavimo strategijoje taikantys didelį
finansinį svertą, tam tikromis sąlygomis 
gali didinti sisteminę riziką arba kelti 
sumaištį rinkose, AIFV, naudojantiems 
tam tikrus riziką keliančius būdus, reikėtų 
nustatyti specialius reikalavimus. 
Informacija, reikalinga šiai rizikai 
nustatyti, stebėti ir į ją reaguoti, visoje 
Bendrijoje nėra nuosekliai renkama ir 
valstybės narės ja nesikeičia, siekdamos 
nustatyti galimus rizikos, kylančios finansų 
rinkų stabilumui Bendrijoje, šaltinius. 
Siekiant ištaisyti šią padėtį, AIFV, savo 
investavimo strategijoje nuolat 
taikantiems didelį finansinį svertą, turėtų 
būti taikomi specialūs reikalavimai. Šie
AIFV turėtų būti įpareigoti atskleisti 
informaciją apie naudojamą finansinį 
svertą ir jo šaltinius. Šią informaciją 
reikėtų apibendrinti ir ja keistis su kitomis 
Bendrijos institucijomis, siekiant 
palengvinti šių AIFV naudojamo 
finansinio sverto poveikio Bendrijos
finansų sistemai kolektyvinę analizę ir 
bendrą atsaką į šį poveikį.

15) Atsižvelgiant į tai, kad AIFV gali 
taikyti finansinį svertą AIF lygmeniu ir
tam tikromis sąlygomis gali didinti
sisteminę riziką arba kelti sumaištį rinkose, 
AIFV, kurie sistemai svarbiu mastu 
naudoja finansinį svertą, reikėtų nustatyti 
specialius reikalavimus. Informacija, 
reikalinga šiai rizikai nustatyti, stebėti ir į 
ją reaguoti, visoje Sąjungoje nėra 
nuosekliai renkama ir valstybės narės ja 
nesikeičia, siekdamos nustatyti galimus 
rizikos, kylančios finansų rinkų stabilumui 
Sąjungoje, šaltinius. Siekiant ištaisyti šią 
padėtį, AIFV, kurie sistemai svarbiu 
mastu naudoja finansinį svertą AIF 
lygmeniu, turėtų būti taikomi specialūs 
reikalavimai. Tokie AIFV turėtų būti 
įpareigoti atskleisti informaciją apie 
naudojamą finansinį svertą savo AIF ir jo 
šaltinius. Kompetentingų institucijų 
surinktą informaciją reikėtų apibendrinti ir 
ja keistis su kitomis Sąjungos
institucijomis, siekiant palengvinti AIF, 
kuriuos valdo AIFV, naudojamo finansinio 
sverto poveikio Sąjungos finansų sistemai 
kolektyvinę analizę ir bendrą atsaką į šį 
poveikį.

Or. en

Pagrindimas

Finansinio sverto ribos turėtų būti nustatomos atsižvelgiant į sistemai svarbų mastą.
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Pakeitimas 238
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) Atsižvelgiant į tai, kad AIFV, savo 
investavimo strategijoje taikantys didelį
finansinį svertą, tam tikromis sąlygomis 
gali didinti sisteminę riziką arba kelti 
sumaištį rinkose, AIFV, naudojantiems 
tam tikrus riziką keliančius būdus, reikėtų 
nustatyti specialius reikalavimus. 
Informacija, reikalinga šiai rizikai 
nustatyti, stebėti ir į ją reaguoti, visoje 
Bendrijoje nėra nuosekliai renkama ir 
valstybės narės ja nesikeičia, siekdamos 
nustatyti galimus rizikos, kylančios finansų 
rinkų stabilumui Bendrijoje, šaltinius. 
Siekiant ištaisyti šią padėtį, AIFV, savo 
investavimo strategijoje nuolat 
taikantiems didelį finansinį svertą, turėtų 
būti taikomi specialūs reikalavimai. Šie
AIFV turėtų būti įpareigoti atskleisti 
informaciją apie naudojamą finansinį 
svertą ir jo šaltinius. Šią informaciją 
reikėtų apibendrinti ir ja keistis su kitomis 
Bendrijos institucijomis, siekiant 
palengvinti šių AIFV naudojamo 
finansinio sverto poveikio Bendrijos
finansų sistemai kolektyvinę analizę ir 
bendrą atsaką į šį poveikį. 

15) Atsižvelgiant į tai, kad AIFV gali 
taikyti finansinį svertą AIF lygmeniu ir
tam tikromis sąlygomis gali didinti 
sisteminę riziką arba kelti sumaištį rinkose, 
AIFV, kurie sistemai svarbiu mastu 
naudoja finansinį svertą, reikėtų nustatyti
specialius reikalavimus. Informacija, 
reikalinga šiai rizikai nustatyti, stebėti ir į 
ją reaguoti, visoje Sąjungoje nėra 
nuosekliai renkama ir valstybės narės ja 
nesikeičia, siekdamos nustatyti galimus 
rizikos, kylančios finansų rinkų stabilumui 
Sąjungoje, šaltinius. Siekiant ištaisyti šią 
padėtį, AIFV, kurie sistemai svarbiu 
mastu naudoja finansinį svertą AIF 
lygmeniu, turėtų būti taikomi specialūs 
reikalavimai. Tokie AIFV turėtų būti 
įpareigoti atskleisti informaciją apie 
naudojamą finansinį svertą savo AIF ir jo 
šaltinius. Kompetentingų institucijų 
surinktą informaciją reikėtų apibendrinti ir 
ja keistis su kitomis Sąjungos
institucijomis, siekiant palengvinti AIF, 
kuriuos valdo AIFV, naudojamo finansinio 
sverto poveikio Sąjungos finansų sistemai 
kolektyvinę analizę ir bendrą atsaką į šį 
poveikį.

Or. en
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Pakeitimas 239
Gay Mitchell

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) Atsižvelgiant į tai, kad AIFV, savo 
investavimo strategijoje taikantys didelį
finansinį svertą, tam tikromis sąlygomis 
gali didinti sisteminę riziką arba kelti 
sumaištį rinkose, AIFV, naudojantiems 
tam tikrus riziką keliančius būdus, reikėtų 
nustatyti specialius reikalavimus. 
Informacija, reikalinga šiai rizikai 
nustatyti, stebėti ir į ją reaguoti, visoje 
Bendrijoje nėra nuosekliai renkama ir 
valstybės narės ja nesikeičia, siekdamos 
nustatyti galimus rizikos, kylančios finansų 
rinkų stabilumui Bendrijoje, šaltinius.  
Siekiant ištaisyti šią padėtį, AIFV, savo 
investavimo strategijoje nuolat 
taikantiems didelį finansinį svertą, turėtų 
būti taikomi specialūs reikalavimai. Šie 
AIFV turėtų būti įpareigoti atskleisti 
informaciją apie naudojamą finansinį 
svertą ir jo šaltinius. Šią informaciją 
reikėtų apibendrinti ir ja keistis su kitomis 
Bendrijos institucijomis, siekiant 
palengvinti šių AIFV naudojamo 
finansinio sverto poveikio Bendrijos
finansų sistemai kolektyvinę analizę ir 
bendrą atsaką į šį poveikį.

15) Atsižvelgiant į tai, kad AIFV gali 
taikyti finansinį svertą AIF lygmeniu ir
tam tikromis sąlygomis gali didinti 
sisteminę riziką arba kelti sumaištį rinkose, 
AIFV, kurie sistemai svarbiu mastu 
naudoja finansinį svertą, reikėtų nustatyti 
specialius reikalavimus. Informacija, 
reikalinga šiai rizikai nustatyti, stebėti ir į 
ją reaguoti, visoje Sąjungoje nėra 
nuosekliai renkama ir valstybės narės ja 
nesikeičia, siekdamos nustatyti galimus 
rizikos, kylančios finansų rinkų stabilumui
Sąjungoje, šaltinius. Siekiant ištaisyti šią 
padėtį, AIFV, kurie sistemai svarbiu 
mastu naudoja finansinį svertą AIF 
lygmeniu, turėtų būti taikomi specialūs 
reikalavimai. Tokie AIFV turėtų būti 
įpareigoti atskleisti informaciją apie 
naudojamą finansinį svertą savo AIF ir jo 
šaltinius. Kompetentingų institucijų 
surinktą informaciją reikėtų apibendrinti ir 
ja keistis su kitomis Sąjungos
institucijomis, siekiant palengvinti AIF, 
kuriuos valdo AIFV, naudojamo finansinio 
sverto poveikio Sąjungos finansų sistemai 
kolektyvinę analizę ir bendrą atsaką į šį 
poveikį. 

Or. en

Pagrindimas

Nemanau, kad pagal šią direktyvą AIFV turėtų būti įpareigoti nustatyti konkrečius finansinio 
sverto apribojimus, kaip siūloma Gauzès pranešime (11 pakeitimas). Iš esmės šis pakeitimas 
pateikiamas po pirmininkaujančios Švedijos kompromisinio pasiūlymo.
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Pakeitimas 240
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a) Siekiant bendro finansinio stabilumo 
ir sisteminės rizikos valdymo tikslo 
ypatingą dėmesį reikėtų skirti finansų 
įstaigoms, pvz., kredito įstaigoms ir 
pagrindiniams makleriams, kurie yra 
pagrindiniai AIF partneriai ir aktyviai 
dalyvauja rizikos didinimo procese. Šios 
institucijos, be atitikties reikalavimui 
atskleisti informaciją kompetentingoms 
institucijoms, taip pat turėtų laikytis 
specialių kapitalui keliamų reikalavimų 
turint mintyje jų keliamą riziką, 
atsižvelgiant į jų ryšius su AIF. Be to, 
interesų konfliktas, atsirandantis, kai šios 
įstaigos pačios valdo AIF kartu teikdamos 
paslaugas savo klientams, nedelsiant 
turėtų būti sprendžiamas priimant 
atitinkamus teisės aktus.  

Or. en

Pakeitimas 241
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a) Finansavimas, teikiamas AIFV, 
kurie savo investavimo strategijoje taiko 
didelį finansinį svertą arba naudoja 
finansinį svertą sistemiškai, turėtų būti 
griežtai stebimas. Šiuo tikslu reikėtų 
nustatyti Europos vertybinių popierių ir 
rinkų priežiūros institucijos ir Europos 
bankininkystės institucijos veiklos 
koordinavimą siekiant sekti finansų 
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įstaigų, dalyvaujančių šioje veikloje, šiems 
AIFV teikiamo finansavimo lygį. 

Or. en

Pakeitimas 242
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a) Finansavimas, teikiamas AIFV, 
kurie savo investavimo strategijoje taiko 
didelį finansinį svertą arba naudoja 
finansinį svertą sistemiškai, turėtų būti 
griežtai stebimas. Šiuo tikslu reikėtų 
nustatyti Europos vertybinių popierių ir 
rinkų priežiūros institucijos ir Europos 
bankininkystės institucijos veiklos 
koordinavimą siekiant sekti finansų 
įstaigų, dalyvaujančių šioje veikloje, šiems 
AIFV teikiamo finansavimo lygį. 

Or. en

Pakeitimas 243
Enikő Győri

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a) Likvidumo problema, kurią kelia kai 
kurie AIF, savo investavimo strategijose 
taikantys didelį finansinį svertą, taip pat 
jų sudaromas pertekliaus efektas, 
prisidėjo prie to, kad didėjo finansų 
sistemos sisteminė rizika.  Ši problema 
labai svarbi atvirojo tipo investavimo 
fondams, kai galima investuotojų veikla 
prieš fondą gali labai paveikti kitus rinkos 
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dalyvius konkrečiame sektoriuje. 

Or. en

Pagrindimas

Likvidumo rizika sudaro didelę sisteminės rizikos dalį atvirojo tipo fondų atveju, nes labai 
didelė galimybė, kad pasireikš susispietimo efektas ir dėl to rinkos kainos vystysis viena
kryptimi. Todėl Komisija raginama pateikti įgyvendinimo priemones, kurios taip pat padėtų 
spręsti su likvidumu susijusias problemas, atsirandančias dėl AIF veiklos.

Pakeitimas 244
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16) AIFV veikla, vykdoma naudojant 
didelį finansinį svertą, galėtų turėti 
neigiamą poveikį finansų rinkų stabilumui 
ir efektyviam veikimui. Laikoma, kad 
Komisijai būtina suteikti teisę nustatyti 
AIFV naudojamo finansinio sverto lygio 
apribojimus, ypač tais atvejais, kai AIFV 
sistemiškai naudoja didelį finansinį 
svertą. Nustatant didžiausio leidžiamo 
finansinio sverto sumą, reikėtų atsižvelgti į 
aspektus, susijusius su finansinio sverto 
šaltiniu ir AIFV taikomomis strategijomis. 
Taip pat reikėtų atsižvelgti į iš esmės 
dinamišką daugumos AIFV, naudojančių 
didelį finansinį svertą, finansinio sverto 
valdymo pobūdį. Šiuo atžvilgiu finansinio 
sverto apribojimai galėtų būti, pavyzdžiui, 
riba, kurios niekada negalima viršyti, arba 
vidutinio finansinio sverto, naudojamo tam 
tikrą laikotarpį (t. y. mėnesį arba ketvirtį), 
riba.

16) AIF veikla, vykdoma naudojant 
finansinį svertą, galėtų turėti neigiamą 
poveikį finansų rinkų stabilumui ir 
efektyviam veikimui. Laikoma, kad 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
priežiūros institucijai būtina suteikti teisę 
nustatyti AIF naudojamo finansinio sverto 
lygio apribojimus. Nustatant didžiausio 
leidžiamo finansinio sverto sumą, reikėtų 
atsižvelgti į aspektus, susijusius su 
finansinio sverto šaltiniu ir AIF
taikomomis strategijomis. Taip pat reikėtų 
atsižvelgti į iš esmės dinamišką daugumos 
AIF, naudojančių finansinį svertą, 
finansinio sverto valdymo pobūdį. Šiuo 
atžvilgiu finansinio sverto apribojimai 
galėtų būti, pavyzdžiui, riba, kurios 
niekada negalima viršyti, arba vidutinio 
finansinio sverto, naudojamo tam tikrą 
laikotarpį (t. y. mėnesį arba ketvirtį), riba. 
Komisija turėtų užtikrinti, kad šioje 
direktyvoje pateikiami reikalavimai AIF, 
naudojantiems finansinį svertą, nustatyti 
šioje direktyvoje, būtų taikomi visiems 
fondams, įskaitant KIPVPS fondus, kurie 
taiko finansinius svertus investuodami 
Sąjungos finansų rinkoje.
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Or. en

Pagrindimas

Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros institucijai turėtų turėti galimybę nustatyti 
AIFV naudojamo finansinio sverto apribojimus.

Pakeitimas 245
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16) AIFV veikla, vykdoma naudojant 
didelį finansinį svertą, galėtų turėti 
neigiamą poveikį finansų rinkų stabilumui 
ir efektyviam veikimui. Laikoma, kad 
Komisijai būtina suteikti teisę nustatyti 
AIFV naudojamo finansinio sverto lygio 
apribojimus, ypač tais atvejais, kai AIFV 
sistemiškai naudoja didelį finansinį 
svertą. Nustatant didžiausio leidžiamo 
finansinio sverto sumą, reikėtų atsižvelgti 
į aspektus, susijusius su finansinio sverto 
šaltiniu ir AIFV taikomomis strategijomis. 
Taip pat reikėtų atsižvelgti į iš esmės 
dinamišką daugumos AIFV, naudojančių 
didelį finansinį svertą, finansinio sverto 
valdymo pobūdį. Šiuo atžvilgiu finansinio 
sverto apribojimai galėtų būti, pavyzdžiui, 
riba, kurios niekada negalima viršyti, 
arba vidutinio finansinio sverto, 
naudojamo tam tikrą laikotarpį (t. y. 
mėnesį arba ketvirtį), riba.

16) AIFV veikla, vykdoma naudojant 
didelį finansinį svertą, galėtų turėti 
neigiamą poveikį finansų rinkų stabilumui 
ir efektyviam veikimui. Finansinis svertas 
yra sunkiai apibrėžiama samprata. AIFV 
buveinės valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms vis dėlto 
turėtų būti suteikta galimybė nustatyti 
AIFV naudojamo finansinio sverto lygio 
apribojimus didelės finansų rinkos 
įtampos laikotarpiais.  Valstybės narės 
turėtų informuoti Europos vertybinių 
popierių ir rinkų priežiūros instituciją ir 
Komisiją apie visas šias priemones. 

Or. en
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Pakeitimas 246
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16) AIFV veikla, vykdoma naudojant 
didelį finansinį svertą, galėtų turėti 
neigiamą poveikį finansų rinkų 
stabilumui ir efektyviam veikimui.
Laikoma, kad Komisijai būtina suteikti 
teisę nustatyti AIFV naudojamo finansinio 
sverto lygio apribojimus, ypač tais atvejais, 
kai AIFV sistemiškai naudoja didelį 
finansinį svertą.  Nustatant didžiausio
leidžiamo finansinio sverto sumą, reikėtų 
atsižvelgti į aspektus, susijusius su 
finansinio sverto šaltiniu ir AIFV 
taikomomis strategijomis. Taip pat reikėtų 
atsižvelgti į iš esmės dinamišką daugumos 
AIFV, naudojančių didelį finansinį svertą, 
finansinio sverto valdymo pobūdį. Šiuo 
atžvilgiu finansinio sverto apribojimai 
galėtų būti, pavyzdžiui, riba, kurios 
niekada negalima viršyti, arba vidutinio 
finansinio sverto, naudojamo tam tikrą 
laikotarpį (t. y. mėnesį arba ketvirtį), riba.

16) Laikoma, kad AIFV buveinės 
valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms  būtina suteikti teisę nustatyti 
AIFV naudojamo finansinio sverto, 
taikomo AIF, lygio apribojimus, kai gali 
kilti grėsmė finansų sistemos stabilumui ir 
vientisumui. Nustatant šiuos apribojimus, 
reikėtų atsižvelgti į aspektus, susijusius su 
finansinio sverto šaltiniu ir AIFV 
taikomomis strategijomis, taip pat su 
rinkos sąlygomis, kuriomis veikia AIF. 
Taip pat reikėtų atsižvelgti į iš esmės 
dinamišką daugumos AIFV, naudojančių 
finansinį svertą, skirtą jų valdomiems AIF, 
finansinio sverto valdymo pobūdį ir galimą 
prociklinį poveikį.

Or. en

Pagrindimas

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.
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Pakeitimas 247
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16) AIFV veikla, vykdoma naudojant 
didelį finansinį svertą, galėtų turėti 
neigiamą poveikį finansų rinkų 
stabilumui ir efektyviam veikimui.
Laikoma, kad Komisijai būtina suteikti 
teisę nustatyti AIFV naudojamo finansinio 
sverto lygio apribojimus, ypač tais atvejais, 
kai AIFV sistemiškai naudoja didelį 
finansinį svertą. Nustatant didžiausio 
leidžiamo finansinio sverto sumą, reikėtų 
atsižvelgti į aspektus, susijusius su 
finansinio sverto šaltiniu ir AIFV 
taikomomis strategijomis. Taip pat reikėtų 
atsižvelgti į iš esmės dinamišką daugumos 
AIFV, naudojančių didelį finansinį svertą, 
finansinio sverto valdymo pobūdį. Šiuo 
atžvilgiu finansinio sverto apribojimai 
galėtų būti, pavyzdžiui, riba, kurios 
niekada negalima viršyti, arba vidutinio 
finansinio sverto, naudojamo tam tikrą 
laikotarpį (t. y. mėnesį arba ketvirtį), riba. 

16) Laikoma, kad AIFV buveinės 
valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms  būtina suteikti teisę nustatyti 
AIFV naudojamo finansinio sverto, 
taikomo AIF, lygio apribojimus, kai gali 
kilti grėsmė finansų sistemos stabilumui ir 
vientisumui. Nustatant šiuos apribojimus, 
reikėtų atsižvelgti į aspektus, susijusius su 
finansinio sverto šaltiniu ir AIFV 
taikomomis strategijomis, taip pat su 
rinkos sąlygomis, kuriomis veikia AIF.
Taip pat reikėtų atsižvelgti į iš esmės 
dinamišką daugumos AIFV, naudojančių 
finansinį svertą, skirtą jų valdomiems AIF, 
finansinio sverto valdymo pobūdį ir galimą 
prociklinį poveikį.

Or. en

Pakeitimas 248
Gay Mitchell

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16) AIFV veikla, vykdoma naudojant 
didelį finansinį svertą, galėtų turėti 
neigiamą poveikį finansų rinkų 
stabilumui ir efektyviam veikimui.

16) Laikoma, kad AIFV buveinės 
valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms  būtina suteikti teisę nustatyti 
AIFV naudojamo finansinio sverto, 
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Laikoma, kad Komisijai būtina suteikti 
teisę nustatyti AIFV naudojamo finansinio 
sverto lygio apribojimus, ypač tais 
atvejais, kai AIFV sistemiškai naudoja 
didelį finansinį svertą.  Nustatant 
didžiausio leidžiamo finansinio sverto 
sumą, reikėtų atsižvelgti į aspektus, 
susijusius su finansinio sverto šaltiniu ir 
AIFV taikomomis strategijomis.  Taip pat 
reikėtų atsižvelgti į iš esmės dinamišką 
daugumos AIFV, naudojančių didelį
finansinį svertą, finansinio sverto valdymo 
pobūdį.  Šiuo atžvilgiu finansinio sverto 
apribojimai galėtų būti, pavyzdžiui, riba, 
kurios niekada negalima viršyti, arba 
vidutinio finansinio sverto, naudojamo 
tam tikrą laikotarpį (t. y. mėnesį arba 
ketvirtį), riba.

taikomo AIF, lygio apribojimus, kai gali 
kilti grėsmė finansų sistemos stabilumui ir 
vientisumui. Nustatant šiuos apribojimus, 
reikėtų atsižvelgti į aspektus, susijusius su 
finansinio sverto šaltiniu ir AIFV 
taikomomis strategijomis, taip pat su 
rinkos sąlygomis, kuriomis veikia AIF. 
Taip pat reikėtų atsižvelgti į iš esmės 
dinamišką daugumos AIFV, naudojančių 
finansinį svertą, skirtą jų valdomiems AIF, 
finansinio sverto valdymo pobūdį ir galimą 
prociklinį poveikį.

Or. en

Pagrindimas

Nereikėtų tikėtis, kad Komisija bus pajėgi nustatyti šiuos apribojimus, ir bet kurie tokie 
įgaliojimai neigiamai paveiktų pasitikėjimą rinka ir galėtų prisidėti prie nestabilumo rinkos 
sumaišties laikotarpiais. Šis pakeitimas pateikiamas po pirmininkavusios Švedijos 
kompromisinio pasiūlymo.

Pakeitimas 249
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a) Skolintų vertybinių popierių 
pardavimas yra plačiai paplitęs ir juo 
labai naudojasi AIFV ir kiti rinkos 
dalyviai.  Nors kartais tai gali būti 
naudinga siekiant išlaikyti rinkos 
likvidumą, dėl to padidėja šių rinkos 
dalyvių pažeidžiamumas ir iš dalies 
prisidedama prie jų destabilizavimo dėl 
tokio pardavimo prociklinio poveikio. 
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Ypač vaidmuo, kurį atlieka skolintų 
vertybinių popierių pardavimas greitinant 
rinkos nuosmukį, seniai fiksuojamas 
dokumentuose, kai tik kyla finansų krizės. 
Be to, skolintų vertybinių popierių 
pardavimas skatina skleisti klaidingus 
gandus siekiant gauti pelną mažėjančioje 
rinkoje. Rinkų tvarkingas veikimas ir 
vientisumas būtini siekiant atkurti 
ilgalaikių investuotojų pasitikėjimą, kurie 
būtini, kad ekonomika būtų 
finansuojama, ir kadangi dėl finansų 
rinkų integravimo būtina nustatyti 
bendras taisykles Europos Sąjungoje 
siekiant išvengti palankesnių įstatymų 
ieškojimo ir naudojimosi jais, reikėtų iš 
dalies pakeisti 2003 m. sausio 28 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/6/EB dėl prekybos vertybiniais 
popieriais ir manipuliavimo rinka 
(piktnaudžiavimo rinka), kad skolintų 
vertybinių popierių pardavimas turėtų 
teisinį pagrindą ir kad būtų draudžiama 
parduoti neteisėtai pasiskolintus 
vertybinius popierius. Nustatydama ir 
toliau priimdama taisykles, Komisija 
turėtų atsižvelgti į nuostatas, taikomas 
Jungtinėse Amerikos Valstijose, kad būtų 
pasiekta vienodų standartų abipus Atlanto 
ir taip būtų lengviau vykdyti veiklą pagal 
taisykles pasaulio finansų rinkose.

Or. en

Pagrindimas

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.
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Pakeitimas 250
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a) Būtina užtikrinti, kad visiems rinkos 
dalyviams, parduodantiems skolintus 
vertybinius popierius, būtų taikomi 
vienodi reikalavimai. Šiuo tikslu Komisija 
turėtų pasiūlyti horizontaliąją priemonę 
siekiant užtikrinti vienodas galimybes 
AIFV ir kitiems rinkos dalyviams, kurie 
parduoda skolintus vertybinius popierius.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriais teisėtais finansinės apsaugos atvejais gali būti naudojamas neteisėtai pasiskolintų 
vertybinių popierių pardavimas. Būtina imtis bet kokių horizontaliųjų veiksmų siekiant 
užtikrinti vienodas galimybes ir išvengti reguliavimo arbitražo.

Pakeitimas 251
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a) Būtina priimti horizontaliąsias 
priemones Sąjungos lygmeniu, pagal 
kurias būtų draudžiama parduoti 
neteisėtai skolintus vertybinius popierius 
Sąjungoje ir sprendžiamos bendros 
problemos, susijusios su skolintų 
vertybinių popierių pardavimu finansų 
rinkose.

Or. en

Pagrindimas

Mano, kad neteisėtai skolintų vertybinių popierių pardavimo reikėtų niekada neleisti ir kad 
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mes turėtume spręsti skolintų vertybinių popierių pardavimo problemą horizontaliuoju būdu, 
siekdami apsaugoti vienodas galimybes Bendrijoje.

Pakeitimas 252
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a) Skolintų vertybinių popierių 
pardavimas yra svarbus finansų rinkų 
veikimo faktorius ir laikomas teisėtu 
investavimo metodu. Vis dėlto 
susirūpinimą kelia tai, kad esant 
ypatingoms rinkos sąlygoms, skolintų 
vertybinių popierių pardavimas gali 
prisidėti prie rinkos iškraipymo. Taigi 
skolintų vertybinių popierių pardavimas 
turėtų būti atliekamas suderintoje veiklos 
reguliavimo sistemoje, siekiant sumažinti 
galimą destabilizuojantį poveikį. 
Atsižvelgdama į tai, Komisija turėtų 
priimti horizontaliąją priemonę, siekdama 
išvengti nesuderinamumo ir pasiekti, kad 
visoje Sąjungoje pagal įstatymus būtų 
vienodos galimybės.

Or. en

Pakeitimas 253
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a) Skolintų vertybinių popierių 
pardavimas yra svarbus finansų rinkų 
veikimo faktorius ir laikomas teisėtu 
investavimo metodu. Vis dėlto 
susirūpinimą kelia tai, kad esant 
ypatingoms rinkos sąlygoms, skolintų 
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vertybinių popierių pardavimas gali 
prisidėti prie rinkos iškraipymo. Taigi 
skolintų vertybinių popierių pardavimas 
turėtų būti atliekamas suderintoje veiklos 
reguliavimo sistemoje, siekiant sumažinti 
galimą destabilizuojantį poveikį.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tikslą, kurį Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetas 
(CESR) stengiasi pasiekti, darbas jau pradėtas, ir būtų tinkama nustatyti išsamų suderintą 
teisinį pagrindą dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo informacijos atskleidimo 
atskirame įstatyme, kuris būtų taikomas visiems atitinkamiems finansų prekiautojams. 

Pakeitimas 254
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16b) Europos centrinis bankas ir 
Finansinės priežiūros aukšto lygio grupė, 
kuriai pirmininkauja Jacques De 
Larosière, pasiūlė įsteigti pasaulinį 
kredito registrą. Sukurtas pasaulinis 
katalogas, į kurį būtų įtrauktos visos 
prekybos pozicijos, turėtų padėti nustatyti 
sisteminę riziką, kylančią dėl kreditų ir 
kitų sandorio šalių įtraukimo, taip pat dėl 
vadinamojo bandos elgesio ir krizės 
plitimo finansų rinkose. Registrą turėtų 
įsteigti CESR, ir visa surinkta informacija 
apie AIFV turėtų būti įrašyta į šį registrą.

Or. en
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Pakeitimas 255
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16c) Netinkama veikla, kurią vykdytų 
AIFV ir kiti rinkos dalyviai naudodamiesi 
tam tikrais būdais, kaip antai rengdami 
slaptus pirkimus ar tuščius balsavimus, 
galėtų sukelti destabilizuojantį poveikį 
Sąjungos rinkose. Siekiant užkirsti kelią 
slaptiems pirkimams, turėtų būti parengta 
tinkama atskleidimo sistema, kuri apimtų 
tiesioginį interesą, aiškiai susijusį su 
nuosavybės teise priklausančiomis 
akcijomis, ir netiesioginį interesą, 
pasireiškiantį vykdant išvestinių 
finansinių priemonių arba finansinių 
priemonių, suteikiančių teisę įsigyti 
naujai išleistų akcijų, sandorius. Tuščias 
balsavimas turėtų būti uždraustas, 
kadangi dėl jo bendrovės ir rinkos patiria 
žalą. Turėdama tai mintyje, Komisija 
turėtų peržiūrėti 2004 m. gruodžio 15 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 
2004/109/EB dėl skaidrumo reikalavimų, 
taikomų informacijai apie vertybinių 
popierių emitentus, kurių vertybiniais 
popieriais leista prekiauti reguliuojamoje 
rinkoje, suderinimo1, savo 2007 m. kovo 
8 d. Direktyvą 2007/14/EB, nustatančią 
išsamias tam tikrų Direktyvos 
2004/109/EB dėl informacijos apie 
emitentus, kurių vertybiniais popieriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, 
skaidrumo reikalavimų suderinimo 
nuostatų įgyvendinimo taisykles2 ir 
2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos Direktyvą 2007/36/EB dėl 
naudojimosi tam tikromis akcininkų 
teisėmis bendrovėse, kurių akcijos 
įtrauktos į prekybą reguliuojamoje 
rinkoje3.
1 OL L 390, 2004 12 31, p. 38.
2 OL L 69, 2007 3 9, p. 27.



PE439.111v02-00 98/154 AM\804881LT.doc

LT

3 OL L 184, 2007 7 11, p. 17.

Or. en

Pakeitimas 256
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16b) Komisija turėtų apsvarstyti, ar 
vertėtų sukurti Europos privataus 
platinimo taisykles.

Or. en

Pakeitimas 257
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Būtina užtikrinti, kad AIFV visoms 
bendrovėms, kurias kontroliuoja arba 
kurioms turi tiesioginę lemiamą įtaką, 
teiktų informaciją, šioms bendrovėms 
reikalingą įvertinti, kaip ši kontrolės įtaka 
veikia bendrovės ekonominę ir socialinę 
padėtį trumpuoju ir vidutinės trukmės 
laikotarpiu. Todėl AIFV, valdantiems AIF, 
kurie turi galimybę kontroliuoti į biržos 
prekybos sąrašus įtrauktą arba neįtrauktą 
bendrovę, reikėtų taikyti ypatingus 
reikalavimus, ypač reikalavimus pranešti 
apie tokią savo padėtį ir informuoti 
bendroves ir visus jų akcininkus apie 
AIFV ketinimus, susijusius su verslo 
plėtra ateityje ir kitais kontroliuojamoje 
bendrovėje numatomais pokyčiais. 
Siekiant užtikrinti skaidrumą 

(17) Būtina užtikrinti, kad AIFV visoms 
bendrovėms, kurias kontroliuoja arba 
kurioms turi tiesioginę lemiamą įtaką, 
teiktų informaciją, šioms bendrovėms 
reikalingą įvertinti, kaip ši kontrolės įtaka 
veikia bendrovės ekonominę ir socialinę 
padėtį trumpuoju ir vidutinės trukmės 
laikotarpiu. Todėl AIFV, valdantiems AIF, 
kurie turi galimybę kontroliuoti į biržos 
prekybos sąrašus neįtrauktą bendrovę, 
reikėtų taikyti ypatingus reikalavimus. 
Siekiant užtikrinti skaidrumą 
kontroliuojamos bendrovės atžvilgiu, 
turėtų būti taikomi griežtesni ataskaitų 
reikalavimai.
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kontroliuojamos bendrovės atžvilgiu, 
turėtų būti taikomi griežtesni ataskaitų 
reikalavimai. Atitinkamų AIF metinėse 
ataskaitose reikėtų papildomai pateikti 
informaciją, būdingą konkrečiai 
investicijos rūšiai ir kontroliuojamai 
bendrovei.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomi skaidrumo reikalavimai yra per dideli; jie turėtų būti labiau apgalvoti ir 
harmoningesni.

Pakeitimas 258
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Būtina užtikrinti, kad AIFV visoms 
bendrovėms, kurias kontroliuoja arba 
kurioms turi tiesioginę lemiamą įtaką, 
teiktų informaciją, šioms bendrovėms 
reikalingą įvertinti, kaip ši kontrolės įtaka 
veikia bendrovės ekonominę ir socialinę 
padėtį trumpuoju ir vidutinės trukmės 
laikotarpiu. Todėl AIFV, valdantiems AIF, 
kurie turi galimybę kontroliuoti į biržos 
prekybos sąrašus įtrauktą arba neįtrauktą 
bendrovę, reikėtų taikyti ypatingus 
reikalavimus, ypač reikalavimus pranešti 
apie tokią savo padėtį ir informuoti 
bendroves ir visus jų akcininkus apie AIFV
ketinimus, susijusius su verslo plėtra 
ateityje ir kitais kontroliuojamoje 
bendrovėje numatomais pokyčiais. Siekiant 
užtikrinti skaidrumą kontroliuojamos 
bendrovės atžvilgiu, turėtų būti taikomi 
griežtesni ataskaitų reikalavimai. 
Atitinkamų AIF metinėse ataskaitose 
reikėtų papildomai pateikti informaciją, 
būdingą konkrečiai investicijos rūšiai ir 

Būtina užtikrinti, kad AIFV visoms 
bendrovėms, kurias kontroliuoja arba 
kurioms turi tiesioginę didelę įtaką, teiktų 
informaciją, šioms bendrovėms reikalingą 
įvertinti, kaip ši kontrolės įtaka veikia 
bendrovės ekonominę ir socialinę padėtį 
trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu. 
Todėl AIF, kurie turi galimybę kontroliuoti 
į biržos prekybos sąrašus įtrauktą arba 
neįtrauktą bendrovę, reikėtų taikyti 
ypatingus reikalavimus, ypač reikalavimus 
pranešti apie tokią savo padėtį ir 
informuoti bendroves ir visus jų akcininkus 
apie AIF ketinimus, susijusius su verslo 
plėtra ateityje ir kitais kontroliuojamoje 
bendrovėje numatomais pokyčiais. Siekiant 
užtikrinti skaidrumą kontroliuojamos
bendrovės atžvilgiu, turėtų būti taikomi 
griežtesni ataskaitų reikalavimai. 
Atitinkamų AIF metinėse ataskaitose 
reikėtų papildomai pateikti informaciją, 
būdingą konkrečiai investicijos rūšiai ir 
kontroliuojamai bendrovei. Komisija 
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kontroliuojamai bendrovei. turėtų užtikrinti, kad šioje direktyvoje 
pateikiami reikalavimai AIF, kurie 
kontroliuoja Sąjungoje įsteigtas 
bendroves ar turi joms dominuojančios 
įtakos, būtų taikomi visiems fondams, 
įskaitant KIPVPS fondus, kurie 
kontroliuoja arba turi dominuojančios 
įtakos Sąjungoje įsteigtoms bendrovėms.

Or. en

Pagrindimas

Visiems fondams (Europos ar ne Europos), kurie kontroliuoja arba turi dominuojančios 
įtakos Europos bendrovėms, turėtų būti taikomi tokie patys reikalavimai.

Pakeitimas 259
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a) Būtina užtikrinti, kad portfeliui 
priklausančioms įmonėms nebūtų taikomi 
griežtesni reikalavimai nei kitoms į biržos 
prekybos sąrašus neįtrauktoms 
bendrovėms, gaunančioms privačias 
investicijas, išskyrus AIFV investicijas. 
Komisija, siekdama šio tikslo, turėtų kuo 
skubiau, bet ne vėliau kaip iki ...* 
peržiūrėti atitinkamus bendrovių teisės 
aktus ir finansinio sektoriaus direktyvas 
bei pateikti atitinkamus teisės aktų 
pakeitimus siekiant užtikrinti vienodas 
sąlygas portfeliui priklausančioms 
įmonėms ir kitoms bendrovėms.
* OL: įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą.

Or. en

Pagrindimas

AIFV ir kitiems investuotojams, kontroliuojantiems į biržos prekybos sąrašus neįtrauktas 
bendroves, turėtų būti sudaromos vienodos sąlygos.
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Pakeitimas 260
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a) Būtina užtikrinti, kad portfeliui 
priklausančioms įmonėms nebūtų taikomi 
griežtesni reikalavimai, nei kitiems 
emitentams ar kitoms į biržos prekybos 
sąrašus neįtrauktoms bendrovėms, 
gaunančioms privačias investicijas, 
išskyrus AIFV investicijas. Komisija, 
siekdama šio tikslo, turėtų iki ...* 
peržiūrėti atitinkamus bendrovių teisės 
aktus ir finansinio sektoriaus direktyvas 
bei pateikti atitinkamus teisės aktų 
pakeitimus siekiant užtikrinti vienodas 
sąlygas portfeliui priklausančioms 
įmonėms ir kitoms bendrovėms.
* OL: įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą.

Or. en

Pakeitimas 261
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a) Šioje direktyvoje nustatyti 
reikalavimai neturėtų sudaryti pernelyg 
didelių kliūčių AIF, ypač mažiems ir 
vidutiniams AIF, kurie nesudaro 
sisteminės rizikos ir nekelia pavojaus 
rinkų vientisumui. Viena iš priemonių 
šiam tikslui pasiekti yra tinkamas 
proporcingumo principo taikymas. Šis 
principas turėtų būti bendrai taikomas 
reikalavimams, skirtiems AIFV, AIF, 
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depozitoriumams ir vertintojams, taip pat 
priežiūros įgaliojimų vykdymo 
reikalavimams. Vykdant visas šios 
direktyvos priemones, įskaitant 
deleguotuosius aktus, turėtų būti tinkamai 
atsižvelgiama į skirtingų tipų AIF ir AIFV 
verslo pobūdį, apimtį ir sudėtingumą. Ši 
direktyva neturėtų būti pažeidžiama tais 
atvejais, kai, pavyzdžiui, fondai, kuriuos 
valdo tas pats AIFV, dirbtinai atskiriami.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti neproporcingų reikalavimų tiems AIFV, kurių veikla nekelia žymios 
sisteminės rizikos ir siekiant atsižvelgti į įvairių tipų AIF skirtumus ir į dėl jų veiklos 
kylančius reglamentavimo klausimus, būtų tinkama šios direktyvos nuostatoms taikyti 
proporcingumo ir diferenciacijos principus.

Pakeitimas 262
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a) Šioje direktyvoje nustatyti 
reikalavimai neturėtų pernelyg apsunkinti 
AIF, kurie nesudaro sisteminės rizikos ir 
nekelia pavojaus rinkų vientisumui. Viena 
iš priemonių šiam tikslui pasiekti yra 
tinkamas proporcingumo principo 
taikymas. Šis principas turėtų būti 
taikomas reikalavimams, skirtiems AIFV, 
AIF, depozitoriumams ir vertintojams, 
taip pat priežiūros įgaliojimų vykdymo 
reikalavimams. Vykdant visas šios 
direktyvos priemones, įskaitant ir 
deleguotuosius aktus, turėtų būti taikomas 
proporcingumo principas, siekiant 
atsižvelgti į verslo pobūdį, apimtį ir 
sudėtingumą arba į verslo specifiškumą, 
pavyzdžiui, mikrofinansų investicinių 
fondų vadovams turėtų būti taikomi 
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patvirtinti vertinimo ir ataskaitų teikimo 
reikalavimai.

Or. en

Pagrindimas

Taikant proporcingumo principą turėtų būti užtikrinama, kad naudojamas tinkamas 
reglamentas, atsižvelgiantis į kai kurių fondų tipų (pavyzdžiui, mikrofinansų fondų) 
specifiškumą, tačiau neatleidžiantis jų nuo šios direktyvos nuostatų taikymo. Su jais susiję 
klausimai turėtų būti sprendžiami rengiamoje KIPVPS V direktyvoje.

Pakeitimas 263
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a) Sąjungos mastu nėra sukurtos 
standartizuotos informacijos apie AIFV 
duomenų bazės. Todėl atsiranda 
informacijos spragų, kurių pati verslo 
šaka negali tinkamai užpildyti. Dėl šios 
priežasties itin svarbu sukurti statistinę 
duomenų bazę, kurioje būtų kaupiama 
informacija apie AIFV. Komisija turėtų 
kurti ir tvarkyti šią duomenų bazę.

Or. en

Pakeitimas 264
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17b) Reikėtų tinkamai kontroliuoti AIFV, 
kontroliuojantį bendrovę, siekiančią 
realizuoti turtą, kad galėtų išmokėti dalį 
su įsigijimu susijusios skolos. Šiuo tikslu, 
tuo atveju, kai privataus kapitalo 



PE439.111v02-00 104/154 AM\804881LT.doc

LT

kontroliuojama įmonė pageidauja 
parduoti svarbų turtą, perkančios ir 
parduodančios bendrovės vadovybė turėtų 
pateikti paaiškinimą, kodėl vykdomas 
pardavimas, ir patvirtinti, kad siūlomas 
pardavimas geriausiai atitinka 
parduodančios bendrovės interesus. Tuo 
atveju, kai siūlomas pardavimo objektas 
susijęs su įsigijimo metu paimtos paskolos 
išmokėjimu, reikėtų tartis su 
parduodamos bendrovės darbuotojais bei 
juos informuoti. Tuo atveju, kai 
išpardavusi turtą bendrovė tampa nemoki, 
privataus kapitalo įmonė turėtų būti 
atsakinga. Apskritai, iš bendrovių, kurios 
įsigyjamos už skolintas lėšas, vadovų 
turėtų būti reikalaujama pateikti 
patvirtinimą, kad kapitalas, įskaitant 
sumokėtus mokesčius, naudojamas 
atsižvelgiant į ilgalaikius bendrovės 
interesus, taip pat į ilgalaikį augimą ir 
mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos 
poreikius.

Or. en

Pakeitimas 265
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a) AIF, naudojantys itin didelį 
finansinį svertą siekdami įsigyti kontrolinį 
į biržos prekybos sąrašus neįtrauktų 
bendrovių paketą, gali turėti neigiamos 
įtakos šių bendrovių vystymuisi ir 
investicijoms, ypač esant ekonominiam 
nuosmukiui. Manoma, kad būtina 
nustatyti finansinio sverto limitą, kurio 
AIF neturėtų viršyti pirkdami bendroves.

Or. en
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Pagrindimas

Akcijų išpirkimo fondų naudojamas finansinis svertas turi būti apribotas, nes itin didelis 
įsiskolinimas gali sukelti riziką bendrovėms, kurias įsigijo šie fondai.

Pakeitimas 266
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17b) Būtina užtikrinti, kad AIF, kurie 
mėgina daryti įtaką į biržos prekybos 
sąrašus įtrauktų bendrovių strategijai, 
dalyvauja bendrovės veikoje su ilgalaike 
perspektyva, taip būtų siekiama užkirsti 
kelią trumpalaikei strategijai.

Or. en

Pagrindimas

Į biržos prekybos sąrašus įtrauktų bendrovių strategijos neturėtų veikti trumpalaikiai 
investuotojai.

Pakeitimas 267
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Daugelis AIFV šiuo metu valdo AIF,
turinčius buveines trečiosiose šalyse.
Veiklos leidimus turintiems AIFV būtų 
tikslinga leisti valdyti AIF, turinčius 
buveines trečiosiose šalyse, laikantis
atitinkamos tvarkos, kuria užtikrinamas 
tinkamas tų AIF administravimas ir 
veiksmingas Bendrijos investuotojų 
investuoto turto saugojimas.

(18) Daugelis Europos investitoriams 
siūlomų AIF šiuo metu valdomi ir (arba) 
turi buveines trečiosiose šalyse. Sąjungoje 
įsikūrusiems investuotojams būtų tikslinga 
leisti investuoti į AIF, valdomus ir (arba)
turinčius buveines trečiosiose šalyse, jei 
laikomasi atitinkamos tvarkos, pagal kurią 
užtikrinama, kad veiksmingai laikomasi 
šios direktyvos reikalavimų dėl 
investuotojų apsaugos ir tinkamo tų AIF
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administravimo. Sąjungoje įsteigtiems 
investuotojams neturėtų būti leidžiama 
investuoti į AIF, įsteigtus 
nebendradarbiaujančiose (mokesčių ir 
priežiūros klausimais) trečiosiose šalyse. 
Komisija turėtų būti atsakinga už 
trečiosios šalies bendradarbiavimo lygio 
įvertinimą.

Or. en

Pagrindimas

Visa, ką AIF siūlo Europos investuotojams, turėtų būti vykdoma laikantis reikalavimų, 
užtikrinančių investuotojų apsaugą nepriklausomai nuo to, kur jų buveinė ir kur jie valdomi.

Pakeitimas 268
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Daugelis AIFV šiuo metu valdo AIF, 
turinčius buveines trečiosiose šalyse. 
Veiklos leidimus turintiems AIFV būtų 
tikslinga leisti valdyti AIF, turinčius 
buveines trečiosiose šalyse, laikantis 
atitinkamos tvarkos, kuria užtikrinamas 
tinkamas tų AIF administravimas ir 
veiksmingas Bendrijos investuotojų 
investuoto turto saugojimas.

(18) Daugelis AIFV šiuo metu valdo AIF, 
turinčius buveines trečiosiose šalyse. 
Veiklos leidimus turintiems AIFV būtų 
tikslinga leisti valdyti AIF, turinčius 
buveines trečiosiose šalyse.

Or. en

Pagrindimas

Kartu su Europos prekybos leidimu turėtų galioti ir nacionalinės privataus platinimo 
taisyklės, taip sudarant sąlygas trečiųjų šalių fondams valdyti ir prekiauti valstybėje narėje 
laikantis galiojančių nacionalinių teisės aktų.
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Pakeitimas 269
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a) Siekiant toliau vystyti vidaus rinką, 
Sąjungoje įsteigtiems investuotojams 
pasiūlyti įvairesnių ir veiksmingesnių AIF 
produktų ir sustiprinti Europos 
alternatyvaus investavimo fondų 
pramonę, šia direktyva reikėtų kiek 
įmanoma labiau skatinti priemones, 
kurias taikant Europoje būtų steigiami ar 
plečiami alternatyvaus investavimo 
valdymo fondai, taip pat valstybėse narėse 
steigiami AIF. Rengdama deleguotuosius 
aktus Komisija turėtų užtikrinti vienodas 
sąlygas, taip pat užtikrinti, kad valstybės 
narės neleistų trečiosiose šalyse 
įsteigtiems AIF ir AIFV veikti tomis 
pačiomis sąlygomis kaip Sąjungoje įsteigti 
investuotojai ir parduoti jiems savo
produktus, kadangi šios sąlygos 
palankesnės už tas, kurios galioja 
sąjungoje įsteigtiems AIF ir AIFV.

Or. en

Pagrindimas

Pastaruosius 20 metų sėkmingai taikant KIPVPS direktyvas buvo sukurtas pasaulinis Europos 
fondų pramonės prekės ženklas, Europos investuotojams sukurtos didžiulės galimybės 
investuoti, taip pat Bendrijoje sukurta daug darbo vietų. AIFV direktyvoje iškėlus dalinį tikslą 
sukurti vienodas sąlygas Europos AIFV ir Europos AIF, būtų sustiprinta ši alternatyvaus 
investavimo fondų pramonės šaka, atsirastų daugiau investavimo galimybių Europos 
investuotojams ir augtų užimtumas valstybėse narėse.
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Pakeitimas 270
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a) Europos pensijų fondams, kredito 
įstaigoms, draudimo kompanijoms ir 
KIPVPS fondams neturėtų būti leidžiama 
tiesiogiai ar netiesiogiai investuoti į AIF, 
kurie nesilaiko direktyvos reikalavimų dėl 
investuotojų apsaugos.

Or. en

Pagrindimas

Europos piliečių santaupos netgi netiesiogiai profesionalių investuotojų neturėtų būti 
investuojamos į AIF, kurie neužtikrina investuotojų apsaugos.

Pakeitimas 271
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18b) Daugelis trečiosiose šalyse valdomų 
ir (arba) įsteigtų AIF šiuo metu yra 
investuoti į Europos finansų rinkas. 
Siekiant užtikrinti Europos Sąjungos 
finansinį stabilumą būtų tikslinga šiems 
fondams taikyti dalį tų reikalavimų, kurie 
taikomi Sąjungoje valdomiems ir (arba) 
įsteigtiems AIF.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išsaugoti Europos rinkų finansinį stabilumą reikėtų taikyti tuos pačius reikalavimus 
visiems AIF nepriklausomai nuo to, kur jų buveinė.
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Pakeitimas 272
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) AIFV turėtų turėti galimybę platinti 
trečiosiose šalyse buveines turinčių AIF 
akcijas ar investicinius vienetus 
profesionaliems investuotojams tiek AIFV 
buveinės valstybėje narėje, tiek kitose 
valstybėse narėse. Tokia teisė turėtų būti 
įgyjama vadovaujantis pranešimo 
procedūra ir su sąlyga, kad yra 
pasirašytas susitarimas dėl mokesčių su 
atitinkama trečiąja šalimi, kuriuo 
užtikrinamas veiksmingas keitimasis 
informacija su Bendrijos investuotojų 
buveinės valstybės narės mokesčių 
institucijomis. Atsižvelgiant į tai, kad tokie 
AIF ir trečiosios šalys, kuriose yra jų 
buveinės, turi atitikti papildomus 
reikalavimus (kai kuriuos iš jų pirmiausia 
reikia nustatyti įgyvendinimo 
priemonėse), šioje direktyvoje numatytos 
teisės platinti trečiojoje šalyje buveinę 
turinčio AIF akcijas ar investicinius 
vienetus profesionaliems investuotojams 
turėtų įsigalioti praėjus trejiems metams 
nuo perkėlimo į nacionalinę teisę termino. 
Tuo tarpu valstybės narės gali leisti arba 
ir toliau leisti platinti trečiosiose šalyse 
buveines turinčių AIF akcijas ar 
investicinius vienetus profesionaliems 
investuotojams savo teritorijose pagal 
nacionalinius įstatymus. Tačiau per šį 
trejų metų laikotarpį AIFV negali platinti 
tokių AIF akcijų ar investicinių vienetų 
profesionaliems investuotojams kitose 
valstybėse narėse, remdamiesi pagal šią 
direktyvą suteikiamomis teisėmis.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

19 konstatuojamoji dalis nereikalinga turint mintyje iš dalies pakeistą 18 konstatuojamąją 
dalį ir naujus 18a ir 18b straipsnius.

Pakeitimas 273
Wolf Klinz, Carl Haglund

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) AIFV turėtų turėti galimybę platinti
trečiosiose šalyse buveines turinčių AIF 
akcijas ar investicinius vienetus 
profesionaliems investuotojams tiek AIFV 
buveinės valstybėje narėje, tiek kitose 
valstybėse narėse. Tokia teisė turėtų būti 
įgyjama vadovaujantis pranešimo 
procedūra ir su sąlyga, kad yra pasirašytas 
susitarimas dėl mokesčių su atitinkama 
trečiąja šalimi, kuriuo užtikrinamas 
veiksmingas keitimasis informacija su 
Bendrijos investuotojų buveinės valstybės 
narės mokesčių institucijomis.
Atsižvelgiant į tai, kad tokie AIF ir 
trečiosios šalys, kuriose yra jų buveinės, 
turi atitikti papildomus reikalavimus (kai 
kuriuos iš jų pirmiausia reikia nustatyti 
įgyvendinimo priemonėse), šioje 
direktyvoje numatytos teisės platinti 
trečiojoje šalyje buveinę turinčio AIF 
akcijas ar investicinius vienetus 
profesionaliems investuotojams turėtų 
įsigalioti praėjus trejiems metams nuo 
perkėlimo į nacionalinę teisę termino. 
Tuo tarpu valstybės narės gali leisti arba 
ir toliau leisti platinti trečiosiose šalyse 
buveines turinčių AIF akcijas ar 
investicinius vienetus profesionaliems 
investuotojams savo teritorijose pagal 
nacionalinius įstatymus. Tačiau per šį 
trejų metų laikotarpį AIFV negali platinti 
tokių AIF akcijų ar investicinių vienetų 
profesionaliems investuotojams kitose 

(19) AIFV turėtų turėti galimybę platinti
Sąjungoje buveines turinčių AIF akcijas ar 
investicinius vienetus profesionaliems 
investuotojams tiek AIFV buveinės 
valstybėje narėje, tiek kitose valstybėse 
narėse. Tokia teisė turėtų būti įgyjama 
vadovaujantis pranešimo procedūra.
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valstybėse narėse, remdamiesi pagal šią 
direktyvą suteikiamomis teisėmis.

Or. en

Pagrindimas

Tik ES įsteigtiems AIFV, valdantiems ES įsteigtus AIF, turėtų būti leidžiama gauti pelno iš 
leidimų.

Pakeitimas 274
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) AIFV turėtų turėti galimybę platinti 
trečiosiose šalyse buveines turinčių AIF 
akcijas ar investicinius vienetus 
profesionaliems investuotojams tiek AIFV 
buveinės valstybėje narėje, tiek kitose 
valstybėse narėse. Tokia teisė turėtų būti
įgyjama vadovaujantis pranešimo 
procedūra ir su sąlyga, kad yra 
pasirašytas susitarimas dėl mokesčių su 
atitinkama trečiąja šalimi, kuriuo 
užtikrinamas veiksmingas keitimasis 
informacija su Bendrijos investuotojų 
buveinės valstybės narės mokesčių 
institucijomis. Atsižvelgiant į tai, kad tokie 
AIF ir trečiosios šalys, kuriose yra jų 
buveinės, turi atitikti papildomus 
reikalavimus (kai kuriuos iš jų pirmiausia 
reikia nustatyti įgyvendinimo 
priemonėse), šioje direktyvoje numatytos 
teisės platinti trečiojoje šalyje buveinę 
turinčio AIF akcijas ar investicinius 
vienetus profesionaliems investuotojams 
turėtų įsigalioti praėjus trejiems metams 
nuo perkėlimo į nacionalinę teisę termino. 
Tuo tarpu valstybės narės gali leisti arba 
ir toliau leisti platinti trečiosiose šalyse 
buveines turinčių AIF akcijas ar 
investicinius vienetus profesionaliems 

(19) Kiekvienas Europoje įsteigtas 
investuotojas turėtų turėti teisę investuoti 
savo iniciatyva trečiosios šalies fonde 
pagal egzistuojančias nacionalines 
privataus platinimo taisykles. Tačiau 
tokiu atveju turėtų būti užtikrintas fondo 
skaidrumas ir veiksminga galimos 
sisteminės rizikos stebėsena. Taigi, jeigu 
AIFV įsteigtas trečiojoje šalyje, valstybės 
narės, kurioje platinami atitinkamo AIF 
investiciniai vienetai ir akcijos, 
kompetentinga institucija turėtų sudaryti 
susitarimą dėl bendradarbiavimo ir 
keitimosi informacija dėl sisteminės 
rizikos su tos trečiosios šalies 
kompetentinga institucija. Be to, siekiant 
baigti kurti vidaus rinką, AIF, kuris 
įsteigtas Sąjungoje ir kuris yra valdomas 
Sąjungoje įsteigto AIFV, turėtų turėti 
teisę naudotis Europos prekybos leidimu 
pagal šią direktyvą. Atsižvelgiant į tai, kad
KIPVPS naudojasi KIPVPS ženklu, 
Sąjungoje įsteigti AIF taip pat turėtų 
turėti teisę pasinaudoti atitinkamu 
Europos ženklu, kuris siūlo 
investuotojams šioje direktyvoje
nustatytus standartus, kurie dar labiau 
įtvirtinami reikalavimo, kad 
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investuotojams savo teritorijose pagal
nacionalinius įstatymus. Tačiau per šį 
trejų metų laikotarpį AIFV negali platinti 
tokių AIF akcijų ar investicinių vienetų 
profesionaliems investuotojams kitose 
valstybėse narėse, remdamiesi pagal šią 
direktyvą suteikiamomis teisėmis.

depozitoriumas ir AIF turėtų būti įsteigti 
toje pačioje valstybėje narėje. 
Finansuojamųjų ir finansuojančiųjų 
subjektų struktūros neturėtų pažeisti šių 
nuostatų. Taigi, kai finansuojantysis AIF 
investuoja į finansuojamąjį fondą, kuris 
negalės pagal šią direktyvą pasinaudoti 
Europos prekybos leidimu, šis 
finansuojantysis AIF taip pat neturėtų 
turėti teisės pasinaudoti Europos leidimu.

Or. en

Pagrindimas

Norėdamas pasinaudoti Europos prekybos leidimu pagal šią direktyvą, fondų fondas AIF, net 
jei jis yra investavęs daugiau nei 30 proc. į trečiojoje šalyje įsteigtą AIF, turėtų turėti buveinę 
valstybėje narėje ir būti valdomas pagal šią direktyvą patvirtinto AIFV. Priešingai nei 
finansuojantysis AIF, kurio investavimo politika – investuoti tik į susijusį investuojamąjį 
fondą ir kurio vadovas dėl šios priežasties vaidina labai nedidelį vaidmenį, fondų fondo AIFV 
apdairiai ir atsakingai vadovautų fondui, laikydamasis šio fondo investavimo politikos.

Pakeitimas 275
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) AIFV turėtų turėti galimybę platinti 
trečiosiose šalyse buveines turinčių AIF 
akcijas ar investicinius vienetus 
profesionaliems investuotojams tiek AIFV 
buveinės valstybėje narėje, tiek kitose 
valstybėse narėse. Tokia teisė turėtų būti 
įgyjama vadovaujantis pranešimo 
procedūra ir su sąlyga, kad yra 
pasirašytas susitarimas dėl mokesčių su 
atitinkama trečiąja šalimi, kuriuo 
užtikrinamas veiksmingas keitimasis 
informacija su Bendrijos investuotojų
buveinės valstybės narės mokesčių 
institucijomis. Atsižvelgiant į tai, kad tokie 
AIF ir trečiosios šalys, kuriose yra jų 
buveinės, turi atitikti papildomus 

(19) Valstybei narei turėtų būti suteikta 
teisė leisti AIFV jos teritorijoje platinti 
trečiosiose šalyse buveines turinčių AIF 
akcijas ar investicinius vienetus 
profesionaliems investuotojams toje
valstybėje narėje, jei AIFV buveinės 
valstybės narės kompetentingos 
institucijos ir atitinkamos trečiosios šalies 
priežiūros institucija yra pasirašiusios 
tinkamą bendradarbiavimo susitarimą.
Šiuose bendradarbiavimo susitarimuose 
turėtų būti numatyta, kaip bus 
sprendžiamos galimos mokesčių vengimo 
ir pinigų plovimo problemos.
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reikalavimus (kai kuriuos iš jų pirmiausia 
reikia nustatyti įgyvendinimo 
priemonėse), šioje direktyvoje numatytos 
teisės platinti trečiojoje šalyje buveinę 
turinčio AIF akcijas ar investicinius 
vienetus profesionaliems investuotojams 
turėtų įsigalioti praėjus trejiems metams 
nuo perkėlimo į nacionalinę teisę termino.
Tuo tarpu valstybės narės gali leisti arba 
ir toliau leisti platinti trečiosiose šalyse 
buveines turinčių AIF akcijas ar 
investicinius vienetus profesionaliems 
investuotojams savo teritorijose pagal 
nacionalinius įstatymus. Tačiau per šį 
trejų metų laikotarpį AIFV negali platinti 
tokių AIF akcijų ar investicinių vienetų 
profesionaliems investuotojams kitose 
valstybėse narėse, remdamiesi pagal šią 
direktyvą suteikiamomis teisėmis.

Or. en

Pakeitimas 276
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) AIFV turėtų turėti galimybę platinti 
trečiosiose šalyse buveines turinčių AIF 
akcijas ar investicinius vienetus 
profesionaliems investuotojams tiek AIFV 
buveinės valstybėje narėje, tiek kitose 
valstybėse narėse. Tokia teisė turėtų būti 
įgyjama vadovaujantis pranešimo 
procedūra ir su sąlyga, kad yra 
pasirašytas susitarimas dėl mokesčių su 
atitinkama trečiąja šalimi, kuriuo 
užtikrinamas veiksmingas keitimasis 
informacija su Bendrijos investuotojų
buveinės valstybės narės mokesčių 
institucijomis. Atsižvelgiant į tai, kad tokie 
AIF ir trečiosios šalys, kuriose yra jų 
buveinės, turi atitikti papildomus 

(19) Valstybei narei turėtų būti suteikta 
teisė leisti AIFV jos teritorijoje platinti 
trečiosiose šalyse buveines turinčių AIF 
akcijas ar investicinius vienetus 
profesionaliems investuotojams toje
valstybėje narėje, jei AIFV buveinės 
valstybės narės kompetentingos 
institucijos ir atitinkamos trečiosios šalies 
priežiūros institucija yra pasirašiusios 
tinkamą bendradarbiavimo susitarimą.
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reikalavimus (kai kuriuos iš jų pirmiausia 
reikia nustatyti įgyvendinimo 
priemonėse), šioje direktyvoje numatytos 
teisės platinti trečiojoje šalyje buveinę 
turinčio AIF akcijas ar investicinius 
vienetus profesionaliems investuotojams 
turėtų įsigalioti praėjus trejiems metams 
nuo perkėlimo į nacionalinę teisę termino.  
Tuo tarpu valstybės narės gali leisti arba 
ir toliau leisti platinti trečiosiose šalyse 
buveines turinčių AIF akcijas ar 
investicinius vienetus profesionaliems 
investuotojams savo teritorijose pagal 
nacionalinius įstatymus.  Tačiau per šį 
trejų metų laikotarpį AIFV negali platinti 
tokių AIF akcijų ar investicinių vienetų 
profesionaliems investuotojams kitose 
valstybėse narėse, remdamiesi pagal šią 
direktyvą suteikiamomis teisėmis.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 277
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) AIFV turėtų turėti galimybę platinti 
trečiosiose šalyse buveines turinčių AIF 
akcijas ar investicinius vienetus 
profesionaliems investuotojams tiek AIFV 
buveinės valstybėje narėje, tiek kitose 
valstybėse narėse. Tokia teisė turėtų būti 

(19) Valstybei narei turėtų būti suteikta 
teisė leisti AIFV jos teritorijoje platinti 
trečiosiose šalyse buveines turinčių AIF 
akcijas ar investicinius vienetus 
profesionaliems investuotojams toje
valstybėje narėje, jei AIFV buveinės 
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įgyjama vadovaujantis pranešimo 
procedūra ir su sąlyga, kad yra 
pasirašytas susitarimas dėl mokesčių su 
atitinkama trečiąja šalimi, kuriuo 
užtikrinamas veiksmingas keitimasis 
informacija su Bendrijos investuotojų
buveinės valstybės narės mokesčių 
institucijomis. Atsižvelgiant į tai, kad tokie 
AIF ir trečiosios šalys, kuriose yra jų 
buveinės, turi atitikti papildomus 
reikalavimus (kai kuriuos iš jų pirmiausia 
reikia nustatyti įgyvendinimo 
priemonėse), šioje direktyvoje numatytos 
teisės platinti trečiojoje šalyje buveinę 
turinčio AIF akcijas ar investicinius 
vienetus profesionaliems investuotojams 
turėtų įsigalioti praėjus trejiems metams 
nuo perkėlimo į nacionalinę teisę termino.
Tuo tarpu valstybės narės gali leisti arba 
ir toliau leisti platinti trečiosiose šalyse 
buveines turinčių AIF akcijas ar 
investicinius vienetus profesionaliems 
investuotojams savo teritorijose pagal 
nacionalinius įstatymus. Tačiau per šį 
trejų metų laikotarpį AIFV negali platinti 
tokių AIF akcijų ar investicinių vienetų 
profesionaliems investuotojams kitose 
valstybėse narėse, remdamiesi pagal šią 
direktyvą suteikiamomis teisėmis.

valstybės narės kompetentingos 
institucijos ir atitinkamos trečiosios šalies 
priežiūros institucija yra pasirašiusios 
tinkamą bendradarbiavimo susitarimą.

Or. en

Pagrindimas

Manoma, kad keitimasis su mokesčiais susijusia informacija nėra vienas iš šioje direktyvoje 
keliamų tikslų. Svarbu, kad nacionalinės privataus platinimo taisyklės galiotų kartu ir kad 
nebūtų užkirstas kelias investuotojams, kuriems valstybės narės leidžia, taikydamos savo 
privataus platinimo taisykles, platinti akcijas ar investicinius vienetus profesionaliems 
investuotojams, kaip apibrėžta šioje direktyvoje, kadangi priešingu atveju valstybėms narėms 
tektų keisti nacionalinius teisės aktus.
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Pakeitimas 278
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) AIFV turėtų turėti galimybę platinti 
trečiosiose šalyse buveines turinčių AIF 
akcijas ar investicinius vienetus 
profesionaliems investuotojams tiek AIFV 
buveinės valstybėje narėje, tiek kitose 
valstybėse narėse. Tokia teisė turėtų būti
įgyjama vadovaujantis pranešimo 
procedūra ir su sąlyga, kad yra 
pasirašytas susitarimas dėl mokesčių su 
atitinkama trečiąja šalimi, kuriuo
užtikrinamas veiksmingas keitimasis 
informacija su Bendrijos investuotojų 
buveinės valstybės narės mokesčių 
institucijomis. Atsižvelgiant į tai, kad tokie 
AIF ir trečiosios šalys, kuriose yra jų 
buveinės, turi atitikti papildomus 
reikalavimus (kai kuriuos iš jų pirmiausia 
reikia nustatyti įgyvendinimo 
priemonėse), šioje direktyvoje numatytos 
teisės platinti trečiojoje šalyje buveinę 
turinčio AIF akcijas ar investicinius 
vienetus profesionaliems investuotojams 
turėtų įsigalioti praėjus trejiems metams 
nuo perkėlimo į nacionalinę teisę termino. 
Tuo tarpu valstybės narės gali leisti arba ir 
toliau leisti platinti trečiosiose šalyse 
buveines turinčių AIF akcijas ar 
investicinius vienetus profesionaliems 
investuotojams savo teritorijose pagal 
nacionalinius įstatymus. Tačiau per šį 
trejų metų laikotarpį AIFV negali platinti 
tokių AIF akcijų ar investicinių vienetų 
profesionaliems investuotojams kitose 
valstybėse narėse, remdamiesi pagal šią 
direktyvą suteikiamomis teisėmis.

(19) Valstybėms narėms turėtų būti
suteikta galimybė leisti arba ir toliau leisti
AIFV platinti trečiosiose šalyse buveines 
turinčių AIF akcijas ar investicinius 
vienetus profesionaliems investuotojams 
savo teritorijose pagal nacionalinius 
įstatymus.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant išsaugoti investuotojo pasirinkimą, valstybėms narėms turėtų būti palikta teisė leisti 
ne ES AIF privačiai platinti akcijas ar investicinius vienetus jų jurisdikcijoje esantiems 
profesionaliems investuotojams laikantis nacionalinių teisės aktų.

Pakeitimas 279
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) AIFV turėtų turėti galimybę platinti 
trečiosiose šalyse buveines turinčių AIF 
akcijas ar investicinius vienetus 
profesionaliems investuotojams tiek AIFV 
buveinės valstybėje narėje, tiek kitose 
valstybėse narėse. Tokia teisė turėtų būti 
įgyjama vadovaujantis pranešimo 
procedūra ir su sąlyga, kad yra 
pasirašytas susitarimas dėl mokesčių su 
atitinkama trečiąja šalimi, kuriuo 
užtikrinamas veiksmingas keitimasis
informacija su Bendrijos investuotojų 
buveinės valstybės narės mokesčių
institucijomis. Atsižvelgiant į tai, kad tokie 
AIF ir trečiosios šalys, kuriose yra jų 
buveinės, turi atitikti papildomus 
reikalavimus (kai kuriuos iš jų pirmiausia 
reikia nustatyti įgyvendinimo priemonėse), 
šioje direktyvoje numatytos teisės platinti 
trečiojoje šalyje buveinę turinčio AIF 
akcijas ar investicinius vienetus 
profesionaliems investuotojams turėtų 
įsigalioti praėjus trejiems metams nuo 
perkėlimo į nacionalinę teisę termino. Tuo 
tarpu valstybės narės gali leisti arba ir 
toliau leisti platinti trečiosiose šalyse 
buveines turinčių AIF akcijas ar 
investicinius vienetus profesionaliems 
investuotojams savo teritorijose pagal 
nacionalinius įstatymus. Tačiau per šį trejų 
metų laikotarpį AIFV negali platinti tokių 
AIF akcijų ar investicinių vienetų 

(19) AIFV turėtų turėti galimybę platinti 
trečiosiose šalyse buveines turinčių AIF 
akcijas ar investicinius vienetus 
profesionaliems investuotojams tiek AIFV 
buveinės valstybėje narėje, tiek kitose 
valstybėse narėse. Tokia teisė turėtų būti 
įgyjama trečiajai šaliai ir Komisijai, 
veikiančiai valstybių narių vardu, 
pasirašius daugiašalius susitarimus dėl 
keitimosi informacija ir dėl 
bendradarbiavimo mokesčių srityje. 
Atsižvelgiant į tai, kad tokie AIF ir 
trečiosios šalys, kuriose yra jų buveinės, 
turi atitikti papildomus reikalavimus (kai 
kuriuos iš jų pirmiausia reikia nustatyti 
įgyvendinimo priemonėse), šioje 
direktyvoje numatytos teisės platinti 
trečiojoje šalyje buveinę turinčio AIF 
akcijas ar investicinius vienetus 
profesionaliems investuotojams turėtų 
įsigalioti praėjus trejiems metams nuo 
perkėlimo į nacionalinę teisę termino. Tuo 
tarpu valstybės narės gali leisti arba ir 
toliau leisti platinti trečiosiose šalyse 
buveines turinčių AIF akcijas ar 
investicinius vienetus profesionaliems 
investuotojams savo teritorijose pagal 
nacionalinius įstatymus. Tačiau per šį trejų 
metų laikotarpį AIFV negali platinti tokių 
AIF akcijų ar investicinių vienetų 
profesionaliems investuotojams kitose
valstybėse narėse, remdamiesi pagal šią 
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profesionaliems investuotojams kitose 
valstybėse narėse, remdamiesi pagal šią 
direktyvą suteikiamomis teisėmis.

direktyvą suteikiamomis teisėmis.

Or. en

Pakeitimas 280
Wolf Klinz, Carl Haglund

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a) Valstybėms narėms turėtų būti 
sudaryta galimybė laikantis nacionalinių 
teisės aktų leisti buveinę trečiosiose šalyse 
turintiems ar į šios direktyvos taikymo 
sritį neįtrauktiems AIFV platinti AIF 
akcijas ar investicinius vienetus 
profesionaliems investuotojams savo 
teritorijoje. Valstybės narės savo 
teritorijoje taip pat galėtų leisti 
profesionaliems investuotojams savo 
atsakomybe investuoti į buveinę 
trečiosiose šalyse turinčius AIF.

Or. en

Pagrindimas

Kartu su Europos prekybos leidimu turėtų galioti ir nacionalinės privataus platinimo 
taisyklės, taip sudarant sąlygas trečiųjų šalių fondams prekiauti valstybėje narėje laikantis 
galiojančių nacionalinių teisės aktų.

Pakeitimas 281
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19b) Po penkerių metų Komisija turėtų 
pateikti pasiūlymą peržiūrėti šią direktyvą. 
Komisija turėtų taikyti lygiavertiškumo 
principą trečiųjų šalių atžvilgiu, kurį 
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taikant vadovaujantis pranešimo 
procedūra taptų įmanoma Sąjungoje 
įsteigtiems AIFV visoje Sąjungos rinkoje 
platinti trečiojoje šalyje buveinę turinčio 
AIF akcijas ar investicinius vienetus. Be 
to, Komisija turėtų nustatyti reikalavimus 
trečiosiose šalyse įsteigtiems AIFV platinti 
AIF akcijas ar investicinius vienetus ES 
teritorijoje. Lygybės reikalavimai turėtų 
apimti reguliavimo ir priežiūros 
lygiavertiškumą, abipusiškumą patenkant 
į rinką ir dalijimosi informacija 
susitarimą tarp AIFV buveinės valstybės 
narės kompetentingų institucijų ir 
trečiosios šalis kompetentingų institucijų. 

Or. en

Pagrindimas

Lygiavertiškumo principas turėtų būti iš naujo įvertintas po penkerių metų. Taip būtų galima 
įvertinti pasaulinį vystymąsi ir skirti laiko įvertinti šios direktyvos veikimą.

Pakeitimas 282
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Reikėtų leisti AIFV perduoti 
administravimo užduotis subjektui, 
įsteigtam trečiojoje šalyje, jei nustatytos 
reikiamos apsaugos priemonės. Panašiai ir 
depozitaras turi teisę perduoti savo 
saugojimo užduotis, susijusias su 
trečiojoje šalyje buveinę turinčiu AIF, 
depozitarui, įsteigtam toje trečiojoje 
šalyje, jei šios trečiosios šalies įstatymais 
užtikrinamas investuotojų interesų 
apsaugos lygis yra lygiavertis apsaugos 
lygiui Bendrijoje. Esant tam tikroms 
sąlygoms, AIFV turėtų turėti galimybę 
skirti nepriklausomą vertintoją, įsteigtą 
trečiojoje šalyje.

(20) Reikėtų leisti AIFV perduoti 
administravimo užduotis subjektui, 
įsteigtam trečiojoje šalyje, jei nustatytos 
reikiamos apsaugos priemonės.



PE439.111v02-00 120/154 AM\804881LT.doc

LT

Or. en

Pakeitimas 283
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Reikėtų leisti AIFV perduoti 
administravimo užduotis subjektui, 
įsteigtam trečiojoje šalyje, jei nustatytos 
reikiamos apsaugos priemonės. Panašiai ir 
depozitaras turi teisę perduoti savo 
saugojimo užduotis, susijusias su 
trečiojoje šalyje buveinę turinčiu AIF, 
depozitarui, įsteigtam toje trečiojoje 
šalyje, jei šios trečiosios šalies įstatymais 
užtikrinamas investuotojų interesų 
apsaugos lygis yra lygiavertis apsaugos 
lygiui Bendrijoje. Esant tam tikroms 
sąlygoms, AIFV turėtų turėti galimybę 
skirti nepriklausomą vertintoją, įsteigtą 
trečiojoje šalyje.

(20) Reikėtų leisti AIFV perduoti 
administravimo užduotis subjektui, 
įsteigtam trečiojoje šalyje, jei nustatytos 
reikiamos apsaugos priemonės. Panašiai ir 
depozitoriumas turi teisę perduoti savo 
saugojimo užduotis, jei jis apdairiai ir 
stropiai pasirenka, paskiria ir periodiškai 
tikrina tą asmenį ir jo veiklą, susijusią su 
užduoties vykdymu.

Or. en

Pagrindimas

Depozitoriumams turėtų būti leidžiama perduoti funkcijas kitiems depozitoriumams visose 
susijusiose jurisdikcijose, priklausomai nuo AIF laikomų pagrindinių investicijų pobūdžio. 
Išsamus pagrindimas pateikiamas 17 straipsnio 4 dalies pakeitimo pasiūlyme (Pakeitimas 
51).

Pakeitimas 284
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Reikėtų leisti AIFV perduoti 
administravimo užduotis subjektui, 

(20) Reikėtų leisti AIFV perduoti 
administravimo užduotis subjektui, 
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įsteigtam trečiojoje šalyje, jei nustatytos 
reikiamos apsaugos priemonės. Panašiai ir 
depozitaras turi teisę perduoti savo 
saugojimo užduotis, susijusias su trečiojoje 
šalyje buveinę turinčiu AIF, depozitarui, 
įsteigtam toje trečiojoje šalyje, jei šios 
trečiosios šalies įstatymais užtikrinamas 
investuotojų interesų apsaugos lygis yra 
lygiavertis apsaugos lygiui Bendrijoje. 
Esant tam tikroms sąlygoms, AIFV turėtų 
turėti galimybę skirti nepriklausomą
vertintoją, įsteigtą trečiojoje šalyje.

įsteigtam trečiojoje šalyje, jei nustatytos 
reikiamos apsaugos priemonės. Panašiai ir 
depozitoriumas turi teisę perduoti savo 
saugojimo užduotis, susijusias su trečiojoje 
šalyje buveinę turinčiu AIF, 
depozitoriumui, įsteigtam toje trečiojoje 
šalyje, jei šios trečiosios šalies įstatymai 
atitinka tarptautinių organizacijų 
nustatytus standartus, inter alia, 
Tarptautinės vertybinių popierių komisijų 
organizacijos (IOSCO) standartus dėl 
draudimo fondų priežiūros. AIFV turėtų 
turėti galimybę skirti vertintoją, įsteigtą 
trečiojoje šalyje.

Or. en

Pagrindimas

Jei trečioji šalis laikosi IOSCO standartų, toje jurisdikcijoje įsteigti depozitoriumai pagal šią 
direktyvą turėtų turėti teisę veikti kaip AIFV, valdančių trečiųjų šalių AIF, depozitoriumai.

Pakeitimas 285
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Reikėtų leisti AIFV perduoti 
administravimo užduotis subjektui, 
įsteigtam trečiojoje šalyje, jei nustatytos
reikiamos apsaugos priemonės. Panašiai ir 
depozitaras turi teisę perduoti savo 
saugojimo užduotis, susijusias su 
trečiojoje šalyje buveinę turinčiu AIF, 
depozitarui, įsteigtam toje trečiojoje šalyje, 
jei šios trečiosios šalies įstatymais 
užtikrinamas investuotojų interesų 
apsaugos lygis yra lygiavertis apsaugos 
lygiui Bendrijoje. Esant tam tikroms 
sąlygoms, AIFV turėtų turėti galimybę 
skirti nepriklausomą vertintoją, įsteigtą 
trečiojoje šalyje.

(20) Reikėtų leisti AIFV perduoti 
administravimo užduotis subjektui, 
įsteigtam trečiojoje šalyje, jei nustatytos 
reikiamos apsaugos priemonės. Panašiai ir 
depozitoriumas turi teisę perduoti kai 
kurias iš savo saugojimo užduočių, 
susijusių su trečiojoje šalyje buveinę 
turinčiu AIF, depozitoriumui, įsteigtam 
toje trečiojoje šalyje, jei šios trečiosios 
šalies įstatymais užtikrinamas investuotojų 
interesų apsaugos lygis yra lygiavertis 
apsaugos lygiui Sąjungoje. Esant tam 
tikroms sąlygoms, AIFV turėtų turėti 
galimybę skirti vertintoją, įsteigtą 
trečiojoje šalyje.
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Or. en

Pagrindimas

Ne visos depozitoriumo užduotys gali būti perduodamos saugotojo struktūriniam padaliniui 
(„depozitoriumui“) trečiojoje šalyje, nes depozitoriumas turi vykdyti bendrą akcijų priežiūrą 
tais atvejais, kai jam buvo perduotos turto saugojimo pareigos. Trečiojoje šalyje įsteigtas 
vertintojas neprivalo būti nepriklausomas. Turėtų būti leidžiama formuoti įvairius teisinius 
darinius.

Pakeitimas 286
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Reikėtų leisti AIFV perduoti 
administravimo užduotis subjektui, 
įsteigtam trečiojoje šalyje, jei nustatytos 
reikiamos apsaugos priemonės. Panašiai ir 
depozitaras turi teisę perduoti savo 
saugojimo užduotis, susijusias su 
trečiojoje šalyje buveinę turinčiu AIF, 
depozitarui, įsteigtam toje trečiojoje šalyje, 
jei šios trečiosios šalies įstatymais 
užtikrinamas investuotojų interesų 
apsaugos lygis yra lygiavertis apsaugos 
lygiui Bendrijoje. Esant tam tikroms 
sąlygoms, AIFV turėtų turėti galimybę 
skirti nepriklausomą vertintoją, įsteigtą 
trečiojoje šalyje.

(20) Reikėtų leisti AIFV perduoti 
administravimo užduotis subjektui, 
įsteigtam trečiojoje šalyje, jei nustatytos 
reikiamos apsaugos priemonės. Panašiai ir 
depozitoriumas turi teisę perduoti kai 
kurias iš savo saugojimo užduočių, 
susijusių su trečiojoje šalyje buveinę 
turinčiu AIF, depozitoriumui, įsteigtam 
toje trečiojoje šalyje, jei šios trečiosios 
šalies įstatymais užtikrinamas investuotojų 
interesų apsaugos lygis yra lygiavertis 
apsaugos lygiui Sąjungoje. Esant tam 
tikroms sąlygoms, AIFV turėtų turėti 
galimybę skirti vertintoją, įsteigtą 
trečiojoje šalyje.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi depozitoriumas turi prisiimti bendrą atsakomybę, ne visas pareigas tinka perduoti 
saugotojo struktūriniam padaliniui trečiojoje šalyje.
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Pakeitimas 287
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Reikėtų leisti AIFV perduoti 
administravimo užduotis subjektui, 
įsteigtam trečiojoje šalyje, jei nustatytos 
reikiamos apsaugos priemonės. Panašiai ir 
depozitaras turi teisę perduoti savo 
saugojimo užduotis, susijusias su 
trečiojoje šalyje buveinę turinčiu AIF, 
depozitarui, įsteigtam toje trečiojoje šalyje, 
jei šios trečiosios šalies įstatymais 
užtikrinamas investuotojų interesų 
apsaugos lygis yra lygiavertis apsaugos 
lygiui Bendrijoje. Esant tam tikroms 
sąlygoms, AIFV turėtų turėti galimybę 
skirti nepriklausomą vertintoją, įsteigtą 
trečiojoje šalyje.

(20) Reikėtų leisti AIFV perduoti 
administravimo užduotis subjektui, 
įsteigtam trečiojoje šalyje, jei nustatytos 
reikiamos apsaugos priemonės. Panašiai ir 
depozitoriumas turi teisę perduoti kai 
kurias iš savo saugojimo užduočių, 
susijusių su trečiojoje šalyje buveinę 
turinčiu AIF, depozitoriumui, įsteigtam 
toje trečiojoje šalyje, jei šios trečiosios 
šalies įstatymais užtikrinamas investuotojų 
interesų apsaugos lygis yra lygiavertis 
apsaugos lygiui Sąjungoje. Esant tam 
tikroms sąlygoms, AIFV turėtų turėti 
galimybę skirti vertintoją, įsteigtą 
trečiojoje šalyje.

Or. enPakeitimas 288
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Reikėtų leisti AIFV perduoti 
administravimo užduotis subjektui, 
įsteigtam trečiojoje šalyje, jei nustatytos 
reikiamos apsaugos priemonės. Panašiai ir 
depozitaras turi teisę perduoti savo 
saugojimo užduotis, susijusias su 
trečiojoje šalyje buveinę turinčiu AIF, 
depozitarui, įsteigtam toje trečiojoje šalyje, 
jei šios trečiosios šalies įstatymais 
užtikrinamas investuotojų interesų 
apsaugos lygis yra lygiavertis apsaugos 
lygiui Bendrijoje. Esant tam tikroms 
sąlygoms, AIFV turėtų turėti galimybę 
skirti nepriklausomą vertintoją, įsteigtą
trečiojoje šalyje.

(20) Reikėtų leisti Sąjungoje įsteigtam
AIFV perduoti kai kurias administravimo 
užduotis subjektui, įsteigtam trečiojoje 
šalyje, jei nustatytos reikiamos apsaugos 
priemonės. Panašiai ir depozitoriumas turi 
teisę perduoti kai kurias iš savo saugojimo
užduočių, susijusių su trečiojoje šalyje 
buveinę turinčiu AIF, depozitoriumui, 
įsteigtam toje trečiojoje šalyje, jei šios 
trečiosios šalies įstatymais užtikrinamas 
investuotojų interesų apsaugos lygis yra 
lygiavertis apsaugos lygiui Sąjungoje. 
Esant tam tikroms sąlygoms, AIFV turėtų 
turėti galimybę skirti nepriklausomą 
trečiojoje šalyje įsteigtą vertintoją, kuris 
įvertintų trečiojoje šalyje esantį turtą.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti investuotojus, Bendrijoje įsteigtų AIFV pagrindinių pareigų (kaip antai 
vertinimo ir depozitoriumo funkcijų) perdavimas turėtų būti ribojamas.

Pakeitimas 289
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Jei trečiojoje šalyje galioja lygiavertė 
reguliavimo sistema ir jei Bendrijoje 
įsteigtas AIFV gali veiksmingai 
pasinaudoti galimybe patekti į trečiosios 
šalies rinką, valstybėms narėms reikėtų 
leisti suteikti AIFV veiklos leidimą, 
remiantis šios direktyvos nuostatomis, 
nereikalaujant, kad AIFV turėtų 
registruotą buveinę Bendrijoje, praėjus 
trejiems metams nuo direktyvos perkėlimo 
į nacionalinę teisę. Šiuo laikotarpiu 
atsižvelgiama į tai, kad tokie AIFV ir 
trečioji šalis, kurioje jie turi buveinę, turi 
atitikti papildomus reikalavimus, o kai 
kuriuos iš tų reikalavimų pirma reikia 
nustatyti įgyvendinimo priemonėse.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

21 konstatuojamoji dalis nereikalinga turint mintyje iš dalies pakeistą 18 konstatuojamąją 
dalį ir naujus 18a ir 18b straipsnius.
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Pakeitimas 290
Wolf Klinz, Carl Haglund

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Jei trečiojoje šalyje galioja lygiavertė 
reguliavimo sistema ir jei Bendrijoje 
įsteigtas AIFV gali veiksmingai 
pasinaudoti galimybe patekti į trečiosios 
šalies rinką, valstybėms narėms reikėtų 
leisti suteikti AIFV veiklos leidimą, 
remiantis šios direktyvos nuostatomis, 
nereikalaujant, kad AIFV turėtų 
registruotą buveinę Bendrijoje, praėjus 
trejiems metams nuo direktyvos perkėlimo 
į nacionalinę teisę. Šiuo laikotarpiu 
atsižvelgiama į tai, kad tokie AIFV ir 
trečioji šalis, kurioje jie turi buveinę, turi 
atitikti papildomus reikalavimus, o kai 
kuriuos iš tų reikalavimų pirma reikia 
nustatyti įgyvendinimo priemonėse.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Atitinka kitus pakeitimus, susijusius su lygiavertiškumu ir trečiosiomis šalimis.

Pakeitimas 291
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Jei trečiojoje šalyje galioja lygiavertė 
reguliavimo sistema ir jei Bendrijoje 
įsteigtas AIFV gali veiksmingai 
pasinaudoti galimybe patekti į trečiosios 
šalies rinką, valstybėms narėms reikėtų 
leisti suteikti AIFV veiklos leidimą, 
remiantis šios direktyvos nuostatomis, 
nereikalaujant, kad AIFV turėtų 

Išbraukta.
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registruotą buveinę Bendrijoje, praėjus 
trejiems metams nuo direktyvos perkėlimo 
į nacionalinę teisę. Šiuo laikotarpiu 
atsižvelgiama į tai, kad tokie AIFV ir 
trečioji šalis, kurioje jie turi buveinę, turi 
atitikti papildomus reikalavimus, o kai 
kuriuos iš tų reikalavimų pirma reikia 
nustatyti įgyvendinimo priemonėse.

Or. en

Pagrindimas

Atšaukti 3 metų laikotarpį, per kurį trečiosios šalies AIFV nesuteikiamas leidimas prekiauti 
savo fondų akcijomis ar investiciniais vienetais ES, taip būtų panaikinta originaliame tekste 
pateikiama protekcionistinė kliūtis.

Pakeitimas 292
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Būtina išaiškinti kompetentingų 
institucijų, atsakingų už šios direktyvos 
įgyvendinimą, įgaliojimus ir pareigas bei 
sustiprinti mechanizmus, reikalingus 
bendradarbiavimo tarpvalstybinės 
priežiūros srityje reikiamam lygiui 
užtikrinti.

(22) Būtina išaiškinti kompetentingų 
institucijų, atsakingų už šios direktyvos 
įgyvendinimą, įgaliojimus ir pareigas bei 
sustiprinti mechanizmus, reikalingus 
bendradarbiavimo tarpvalstybinės 
priežiūros srityje reikiamam lygiui 
užtikrinti. Europos sisteminės rizikos 
taryba ir Europos vertybinių popierių ir 
rinkų priežiūros institucija bus 
tarpvalstybinę priežiūrą vykdančios 
kompetentingos institucijos. 

Or. en

Pagrindimas

Rengiant AIMF direktyvą reikėtų atsižvelgti į naująją Europos priežiūros sistemą.
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Pakeitimas 293
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Sąlyginė AIFV veiklos svarba kai 
kuriose finansų rinkose, ypač tais atvejais, 
kai jų valdomi AIF neturi reikšmingos 
dalies pagrindinių tų rinkų produktų ar 
priemonių atžvilgiu, tam tikromis 
aplinkybėmis galėtų kliudyti veiksmingam 
tų rinkų veikimui. Pavyzdžiui, tos rinkos 
galėtų tapti labai nestabilios arba būtų 
daromas poveikis jose prekiaujamų 
priemonių teisingai kainodarai. Todėl 
būtina užtikrinti, kad kompetentingos 
institucijos turėtų įgaliojimus stebėti AIFV 
veiklą tose rinkose ir įsikišti tokiomis 
aplinkybėmis, kai būtų būtina apsaugoti jų 
tinkamą veikimą.

(23) Sąlyginė AIF veiklos svarba kai 
kuriose finansų rinkose, ypač tais atvejais, 
kai šie AIF neturi reikšmingos dalies 
pagrindinių tų rinkų produktų ar priemonių 
atžvilgiu, tam tikromis aplinkybėmis galėtų 
kliudyti veiksmingam tų rinkų veikimui. 
Pavyzdžiui, tos rinkos galėtų tapti labai 
nestabilios arba būtų daromas poveikis jose 
prekiaujamų priemonių teisingai 
kainodarai. Todėl būtina užtikrinti, kad 
kompetentingos institucijos turėtų 
įgaliojimus stebėti AIFV veiklą tose
rinkose ir įsikišti tokiomis aplinkybėmis, 
kai būtų būtina apsaugoti jų tinkamą 
veikimą. Reikia apriboti AIF veiklą 
žaliavų rinkose. Visų pirma būtina 
uždrausti Sąjungos žemės ūkio žaliavų 
rinkų AIF. Komisija turėtų užtikrinti, kad 
AIF taikomi investicijų į žaliavų rinkas 
reikalavimai būtų taikomi visiems į šias 
rinkas investuojantiems Sąjungos ir 
trečiųjų šalių fondams, ir kad fondai iš 
šių produktų ar prietaisų nesiektų 
materialinės naudos.

Or. en

Pagrindimas

Žaliavų fondai turėtų būti atskirti nuo spekuliacinių fondų.
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Pakeitimas 294
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Valstybės narės turėtų nustatyti 
taisykles dėl sankcijų, taikytinų už šios 
direktyvos nuostatų pažeidimus, ir 
užtikrinti, kad jos būtų įgyvendintos. Šios 
sankcijos turėtų būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios.

(24) Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
priežiūros institucijos parengtas gaires,
turėtų nustatyti taisykles dėl sankcijų, 
taikytinų už šios direktyvos nuostatų 
pažeidimus, ir užtikrinti, kad jos būtų 
įgyvendintos. Šios sankcijos turėtų būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

Or. en

Pagrindimas

Visoje Bendrijoje turėtų būti taikomos tos pačios sankcijos, todėl jos turėtų būti išsamiau 
paaiškintos vadovaujantis Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros institucijos 
rengiamomis gairėmis.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25a) Šia direktyva turėtų būti nustatoma, 
kad kiekvienam AIF, kuriam taikoma ši 
direktyva, priskiriamas vienas AIFV, 
kuris būtų atsakingas už šios direktyvos 
reikalavimų laikymąsi.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai nurodyta, kad pagal šią direktyvą leidimas suteikiamas tik vienam AIFV 
kiekvienam AIF.
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Pakeitimas 296
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Šiai direktyvai įgyvendinti būtinos 
priemonės turėtų būti patvirtintos pagal 
1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 
1999/468/EB, nustatantį Komisijos 
naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo 
įgaliojimais tvarką.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tai būtų tinkama pagal naująją komitologijos procedūrą.

Pakeitimas 297
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Visų pirma Komisija turėtų būti 
įgaliota priimti šiai direktyvai įgyvendinti
būtinas priemones. Šiuo atžvilgiu 
Komisija turėtų turėti įgaliojimus priimti 
priemones, nustatančias procedūras, 
kurių laikydamiesi AIFV, valdantys AIF, 
kurių valdomas turtas neviršija šioje 
direktyvoje nustatytos ribos, portfelius, 
gali pasinaudoti teise įgyti AIFV statusą 
pagal šią direktyvą. Šios priemonės taip 
pat rengiamos siekiant apibrėžti kriterijus, 
kuriuos turi taikyti kompetentingos 
institucijos, vertindamos, ar AIFV laikosi 
įpareigojimų vykdydami verslą, 
nustatydami privalomus interesų konfliktų 
tipus bei imdamiesi pagrįstų veiksmų, kad 
nustatytų vidaus ir organizacinę tvarką, 
kuria siekiama nustatyti interesų 

(27) Visų pirma Komisija turėtų būti 
įgaliota priimti šiai direktyvai įgyvendinti
būtinus deleguotuosius aktus, kaip 
nurodoma Sutarties 290 straipsnyje, 
rengiamus siekiant apibrėžti kriterijus, 
kuriuos turi taikyti kompetentingos 
institucijos, vertindamos, ar AIFV laikosi 
įpareigojimų vykdydami verslą, 
nustatydami privalomus interesų konfliktų 
tipus bei imdamiesi pagrįstų veiksmų, kad 
nustatytų vidaus ir organizacinę tvarką, 
kuria siekiama nustatyti interesų 
konfliktus, jų išvengti, juos valdyti ir 
atskleisti. Jais taip pat turėtų būti siekiama 
patikslinti reikalavimus, kuriuos turi atitikti 
pakeitimo vertybiniais popieriais 
priemonių iniciatoriai, kad AIFV būtų 
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konfliktus, jų išvengti, juos valdyti ir 
atskleisti. Šiose priemonėse konkrečiai 
nurodomi rizikos valdymo reikalavimai,
kuriuos AIFV turi taikyti valdydamas 
riziką, kuri AIFV kyla kaip valdomojo 
AIF valdytojui, taip pat bet kokia tvarka, 
būtina siekiant suteikti AIFV galimybę 
valdyti konkrečių rūšių riziką, susijusią su 
skolintų vertybinių popierių pardavimo 
sandoriais, įskaitant bet kokius susijusius 
apribojimus, kurie gali būti reikalingi 
siekiant apsaugoti AIF nuo per didelės 
rizikos. Jos skirtos šios direktyvos 
likvidumo valdymo reikalavimams, visų 
pirma AIF minimalaus likvidumo 
reikalavimams, patikslinti. Jomis siekiama 
patikslinti reikalavimus, kuriuos turi atitikti 
pakeitimo vertybiniais popieriais 
priemonių iniciatoriai, kad AIFV būtų 
leidžiama investuoti į tokias priemones, 
išleistas po 2011 m. sausio 1 d. Jomis taip 
pat siekiama patikslinti reikalavimus, kurių 
AIFV turi laikytis investuodamas į tokias 
pakeitimo vertybiniais popieriais 
priemones. Jomis taip pat siekiama 
nurodyti kriterijus, kuriais vadovaujantis
vertintojas gali būti laikomas 
nepriklausomu pagal šią direktyvą. Šios 
priemonės rengiamos siekiant nurodyti 
sąlygas, kuriomis turėtų būti patvirtinamas 
AIFV funkcijų perdavimas, ir sąlygas, 
kuriomis valdytojas, perdavęs per daug 
funkcijų, nebegali būti laikomas AIF 
valdytoju. Šiomis priemonėmis nustatomas 
AIFV metinės ataskaitos, kurią jis turi 
pateikti kiekvieno savo valdomo AIF 
atžvilgiu, turinys bei forma ir patikslinami 
AIFV informacijos atskleidimo 
investuotojams ir ataskaitų teikimo 
kompetentingoms institucijoms 
įpareigojimai bei dažnumas. Jomis
siekiama patikslinti AIFV taikomus 
informacijos atskleidimo reikalavimus, 
susijusius su finansiniu svertu ir ataskaitų 
kompetentingoms institucijoms bei 
informacijos atskleidimo investuotojams 
dažnumu. Jos skirtos finansinio sverto, 
kurį AIFV gali taikyti valdydamas AIF, 

leidžiama investuoti į tokias priemones, 
išleistas po 2011 m. sausio 1 d.  Jais taip 
pat turėtų būti siekiama patikslinti 
reikalavimus, kurių AIFV turi laikytis 
investuodamas į tokias pakeitimo 
vertybiniais popieriais priemones. Jais taip 
pat turėtų būti siekiama nurodyti kriterijus, 
kuriais vadovaujantis vertinimo procesas
gali būti laikomas nepriklausomu pagal šią 
direktyvą. Jais taip pat turėtų būti
siekiama nurodyti sąlygas, kuriomis 
valdytojas, perdavęs per daug funkcijų, 
nebegali būti laikomas AIF valdytoju. Šiais 
aktais nustatomas AIFV metinės 
ataskaitos, kurią jis turi pateikti kiekvieno 
savo valdomo AIF atžvilgiu, turinys bei 
forma ir patikslinami AIFV informacijos 
atskleidimo investuotojams ir ataskaitų 
teikimo kompetentingoms institucijoms 
įpareigojimai bei dažnumas. Jais turėtų 
būti siekiama nustatyti AIFV buveinės 
valstybės narės kompetentingų institucijų ir 
kitų kompetentingų institucijų keitimosi su 
AIFV susijusia informacija sąlygas, turinį 
ir dažnumą, kai AIFV atskirai ar kartu su 
kitais AIFV gali daryti poveikį sistemai 
svarbių finansų įstaigų stabilumui ir 
tinkamam rinkų veikimui. Jais turėtų būti
siekiama patikslinti patikrų vietoje ir 
tyrimų procedūras.
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apribojimams nustatyti. Priemonės 
rengiamos siekiant detaliai nustatyti 
turinį ir būdą, kuriais AIFV, įgiję 
emitentų ir į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktų bendrovių kontrolinius 
paketus, turi įvykdyti informacijos teikimo 
įpareigojimus emitentams ir į biržos 
prekybos sąrašus neįtrauktoms 
bendrovėms bei jų atitinkamiems 
akcininkams ir darbuotojų atstovams, 
įskaitant informaciją, pateiktiną jų 
valdomų AIF metinėse ataskaitose. Jomis 
siekiama patikslinti, kokio tipo 
apribojimus ar sąlygas galima nustatyti 
AIF akcijų ar investicinių vienetų 
platinimui profesionaliems 
investuotojams AIFV buveinės valstybėje 
narėje. Jomis siekiama patikslinti 
bendruosius kriterijus, taikomus vertinant 
trečiųjų šalių vertinimo standartų 
lygiavertiškumą, kai vertintojas yra 
įsteigtas trečiojoje šalyje, vertinant 
trečiųjų šalių depozitarus 
reglamentuojančių įstatymų 
lygiavertiškumą ir vertinant rizikos 
ribojimo reguliavimo ir nuolatinės 
priežiūros lygiavertiškumą tais atvejais, 
kai norima suteikti leidimą trečiosiose 
šalyse įsteigtiems AIFV. Jomis siekiama 
nustatyti bendruosius kriterijus, skirtus 
įvertinti, ar trečiosios šalys suteikia 
Bendrijos AIFV veiksmingą galimybę 
patekti į rinką, lyginant su atitinkama 
galimybe, kurią Bendrija suteikia trečiųjų 
šalių AIFV. Jomis siekiama nustatyti 
AIFV buveinės valstybės narės 
kompetentingų institucijų ir kitų 
kompetentingų institucijų keitimosi su 
AIFV susijusia informacija sąlygas, turinį 
ir dažnumą, kai AIFV atskirai ar kartu su 
kitais AIFV gali daryti poveikį sistemai 
svarbių finansų įstaigų stabilumui ir 
tinkamam rinkų veikimui. Jomis siekiama 
patikslinti patikrų vietoje ir tyrimų 
procedūras.

Or. en
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(27) Visų pirma Komisija turėtų būti 
įgaliota priimti šiai direktyvai įgyvendinti
būtinas priemones. Šiuo atžvilgiu 
Komisija turėtų turėti įgaliojimus priimti 
priemones, nustatančias procedūras, 
kurių laikydamiesi AIFV, valdantys AIF, 
kurių valdomas turtas neviršija šioje 
direktyvoje nustatytos ribos, portfelius, 
gali pasinaudoti teise įgyti AIFV statusą 
pagal šią direktyvą. Šios priemonės taip 
pat rengiamos siekiant apibrėžti kriterijus, 
kuriuos turi taikyti kompetentingos 
institucijos, vertindamos, ar AIFV laikosi 
įpareigojimų vykdydami verslą, 
nustatydami privalomus interesų konfliktų 
tipus bei imdamiesi pagrįstų veiksmų, kad 
nustatytų vidaus ir organizacinę tvarką, 
kuria siekiama nustatyti interesų 
konfliktus, jų išvengti, juos valdyti ir 
atskleisti. Šiose priemonėse konkrečiai 
nurodomi rizikos valdymo reikalavimai, 
kuriuos AIFV turi taikyti valdydamas 
riziką, kuri AIFV kyla kaip valdomojo AIF 
valdytojui, taip pat bet kokia tvarka, 
būtina siekiant suteikti AIFV galimybę 
valdyti konkrečių rūšių riziką, susijusią su 
skolintų vertybinių popierių pardavimo 
sandoriais, įskaitant bet kokius susijusius 
apribojimus, kurie gali būti reikalingi 
siekiant apsaugoti AIF nuo per didelės 
rizikos. Jos skirtos šios direktyvos 
likvidumo valdymo reikalavimams, visų 
pirma AIF minimalaus likvidumo 
reikalavimams, patikslinti. Jomis siekiama 

(27) Visų pirma Komisija turėtų būti 
įgaliota priimti šiai direktyvai įgyvendinti
būtinus deleguotuosius aktus, kaip 
nurodoma Sutarties 290 straipsnyje, 
rengiamus siekiant apibrėžti kriterijus, 
kuriuos turi taikyti kompetentingos 
institucijos, vertindamos, ar AIFV laikosi 
įpareigojimų vykdydami verslą, 
nustatydami privalomus interesų konfliktų 
tipus bei imdamiesi pagrįstų veiksmų, kad 
nustatytų vidaus ir organizacinę tvarką, 
kuria siekiama nustatyti interesų 
konfliktus, jų išvengti, juos valdyti ir 
atskleisti. Šiuose aktuose turėtų būti
konkrečiai nurodomi rizikos valdymo 
reikalavimai, kuriuos AIFV turi taikyti 
valdydamas riziką, kuri AIFV kyla kaip 
valdomojo AIF valdytojui; Juose turėtų
būti konkrečiai nurodomi šios direktyvos 
likvidumo valdymo sistemų ir procedūrų, 
kurias taiko AIFV, reikalavimai. Jais taip 
pat turėtų būti siekiama patikslinti 
reikalavimus, kuriuos turi atitikti pakeitimo 
vertybiniais popieriais priemonių 
iniciatoriai, kad AIF būtų leidžiama 
investuoti į tokias priemones, išleistas po 
2011 m. sausio 1 d.  Jais taip pat turėtų 
būti siekiama patikslinti reikalavimus, 
kurių AIFV turi laikytis investuodamas į 
tokias pakeitimo vertybiniais popieriais 
priemones. Juose taip pat turėtų būti 
konkrečiai nurodomos tinkamo AIF turto, 
akcijų arba vienetų vertinimo procedūros. 
Jais turėtų būti siekiama patikslinti su 
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patikslinti reikalavimus, kuriuos turi atitikti 
pakeitimo vertybiniais popieriais 
priemonių iniciatoriai, kad AIFV būtų 
leidžiama investuoti į tokias priemones, 
išleistas po 2011 m. sausio 1 d. Jomis taip 
pat siekiama patikslinti reikalavimus, kurių 
AIFV turi laikytis investuodamas į tokias 
pakeitimo vertybiniais popieriais 
priemones. Jomis taip pat siekiama 
nurodyti kriterijus, kuriais vadovaujantis 
vertintojas gali būti laikomas 
nepriklausomu pagal šią direktyvą. Šios 
priemonės rengiamos siekiant nurodyti 
sąlygas, kuriomis turėtų būti patvirtinamas 
AIFV funkcijų perdavimas, ir sąlygas, 
kuriomis valdytojas, perdavęs per daug 
funkcijų, nebegali būti laikomas AIF 
valdytoju. Šiomis priemonėmis nustatomas 
AIFV metinės ataskaitos, kurią jis turi 
pateikti kiekvieno savo valdomo AIF 
atžvilgiu, turinys bei forma ir patikslinami 
AIFV informacijos atskleidimo 
investuotojams ir ataskaitų teikimo 
kompetentingoms institucijoms 
įpareigojimai bei dažnumas. Jomis
siekiama patikslinti AIFV taikomus 
informacijos atskleidimo reikalavimus, 
susijusius su finansiniu svertu ir ataskaitų 
kompetentingoms institucijoms bei 
informacijos atskleidimo investuotojams 
dažnumu. Jos skirtos finansinio sverto, 
kurį AIFV gali taikyti valdydamas AIF, 
apribojimams nustatyti. Priemonės 
rengiamos siekiant detaliai nustatyti 
turinį ir būdą, kuriais AIFV, įgiję 
emitentų ir į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktų bendrovių kontrolinius 
paketus, turi įvykdyti informacijos teikimo 
įpareigojimus emitentams ir į biržos 
prekybos sąrašus neįtrauktoms 
bendrovėms bei jų atitinkamiems 
akcininkams ir darbuotojų atstovams, 
įskaitant informaciją, pateiktiną jų 
valdomų AIF metinėse ataskaitose. Jomis 
siekiama patikslinti, kokio tipo
apribojimus ar sąlygas galima nustatyti 
AIF akcijų ar investicinių vienetų 
platinimui profesionaliems 

depozitoriumais susijusias sąlygas 
atskiriant mokėjimus įvairiose sąskaitose, 
patikslinti, kas laikoma turto saugojimu ir 
laikymu, įskaitant finansinių priemonių ir 
išmokų atskyrimo sąlygas skirtingose 
sąskaitose, taip pat nustatant, kokiais 
atvejais finansinės priemonės ar išmokos 
jose gali būti laikomos arba valdomos, 
kada jomis galima vykdyti įprastą prekybą 
ir kada patiriama nuostolių, nustatyti 
depozitoriumų priežiūros prievolės, 
perdavimo sąlygas, įskaitant 
depozitoriumų prievolę stropiai atlikti 
pareigas ir poreikį sudaryti 
bendradarbiavimo susitarimus su kitomis 
teisminėmis institucijomis ir nustatyti
depozitoriumų patvirtinimo sąlygas, 
įskaitant vertinimą, ar jis gali suteikti 
pakankamai finansinių ir profesinių 
garantijų, kad galėtų veiksmingai vykdyti 
atitinkamas depozitoriumo funkcijas ir 
prisiimti su šiomis funkcijomis susijusius 
įsipareigojimus. Šie aktai turėtų būti 
rengiami siekiant nurodyti sąlygas, 
kuriomis turėtų būti patvirtinamas AIFV 
funkcijų perdavimas, ir sąlygas, kuriomis 
valdytojas, perdavęs per daug funkcijų, 
nebegali būti laikomas AIF valdytoju. Šiais 
aktais nustatomas AIFV metinės 
ataskaitos, kurią jis turi pateikti kiekvieno 
savo valdomo AIF atžvilgiu, turinys bei 
forma ir patikslinami AIFV informacijos 
atskleidimo investuotojams ir ataskaitų 
teikimo kompetentingoms institucijoms 
įpareigojimai bei dažnumas. Jais turėtų 
būti siekiama patikslinti AIFV taikomus 
informacijos atskleidimo reikalavimus,
ypač susijusius su finansiniu svertu ir 
ataskaitų kompetentingoms institucijoms 
bei informacijos atskleidimo 
investuotojams dažnumu. Juose turėtų būti 
konkrečiai nurodoma, kada laikoma, kad 
finansinis svertas taikomas sistemingai. 
Juose taip pat turėtų būti nurodomi 
principai, kurių kompetentingos 
institucijos turėtų laikytis, nusprendusios 
pradėti taikyti finansinio sverto 
apribojimus. Jais turėtų būti siekiama 
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investuotojams AIFV buveinės valstybėje 
narėje. Jomis siekiama patikslinti 
bendruosius kriterijus, taikomus vertinant 
trečiųjų šalių vertinimo standartų 
lygiavertiškumą, kai vertintojas yra 
įsteigtas trečiojoje šalyje, vertinant 
trečiųjų šalių depozitarus 
reglamentuojančių įstatymų 
lygiavertiškumą ir vertinant rizikos 
ribojimo reguliavimo ir nuolatinės 
priežiūros lygiavertiškumą tais atvejais, 
kai norima suteikti leidimą trečiosiose 
šalyse įsteigtiems AIFV. Jomis siekiama
nustatyti bendruosius kriterijus, skirtus 
įvertinti, ar trečiosios šalys suteikia 
Bendrijos AIFV veiksmingą galimybę 
patekti į rinką, lyginant su atitinkama 
galimybe, kurią Bendrija suteikia trečiųjų 
šalių AIFV. Jomis siekiama nustatyti 
AIFV buveinės valstybės narės 
kompetentingų institucijų ir kitų 
kompetentingų institucijų keitimosi su 
AIFV susijusia informacija sąlygas, turinį 
ir dažnumą, kai AIFV atskirai ar kartu su 
kitais AIFV gali daryti poveikį sistemai 
svarbių finansų įstaigų stabilumui ir 
tinkamam rinkų veikimui. Jomis siekiama 
patikslinti patikrų vietoje ir tyrimų 
procedūras.

nustatyti AIFV buveinės valstybės narės 
kompetentingų institucijų ir kitų 
kompetentingų institucijų keitimosi su 
AIFV susijusia informacija sąlygas, turinį 
ir dažnumą, kai AIFV atskirai ar kartu su 
kitais AIFV gali daryti poveikį sistemai 
svarbių finansų įstaigų stabilumui ir 
tinkamam rinkų veikimui. Jais turėtų būti
siekiama patikslinti patikrų vietoje ir 
tyrimų procedūras.

Or. en

Pagrindimas
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(27) Visų pirma Komisija turėtų būti (27) Visų pirma Komisija turėtų būti 
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įgaliota priimti šiai direktyvai įgyvendinti
būtinas priemones. Šiuo atžvilgiu 
Komisija turėtų turėti įgaliojimus priimti 
priemones, nustatančias procedūras, 
kurių laikydamiesi AIFV, valdantys AIF, 
kurių valdomas turtas neviršija šioje 
direktyvoje nustatytos ribos, portfelius, 
gali pasinaudoti teise įgyti AIFV statusą 
pagal šią direktyvą. Šios priemonės taip 
pat rengiamos siekiant apibrėžti kriterijus, 
kuriuos turi taikyti kompetentingos 
institucijos, vertindamos, ar AIFV laikosi 
įpareigojimų vykdydami verslą, 
nustatydami privalomus interesų konfliktų 
tipus bei imdamiesi pagrįstų veiksmų, kad 
nustatytų vidaus ir organizacinę tvarką, 
kuria siekiama nustatyti interesų 
konfliktus, jų išvengti, juos valdyti ir 
atskleisti. Šiose priemonėse konkrečiai 
nurodomi rizikos valdymo reikalavimai, 
kuriuos AIFV turi taikyti valdydamas 
riziką, kuri AIFV kyla kaip valdomojo AIF 
valdytojui, taip pat bet kokia tvarka, 
būtina siekiant suteikti AIFV galimybę 
valdyti konkrečių rūšių riziką, susijusią 
su skolintų vertybinių popierių pardavimo 
sandoriais, įskaitant bet kokius susijusius 
apribojimus, kurie gali būti reikalingi 
siekiant apsaugoti AIF nuo per didelės 
rizikos. Jos skirtos šios direktyvos 
likvidumo valdymo reikalavimams, visų 
pirma AIF minimalaus likvidumo 
reikalavimams, patikslinti. Jomis siekiama 
patikslinti reikalavimus, kuriuos turi 
atitikti pakeitimo vertybiniais popieriais 
priemonių iniciatoriai, kad AIFV būtų 
leidžiama investuoti į tokias priemones, 
išleistas po 2011 m. sausio 1 d. Jomis taip 
pat siekiama patikslinti reikalavimus, 
kurių AIFV turi laikytis investuodamas į 
tokias pakeitimo vertybiniais popieriais 
priemones. Jomis taip pat siekiama
nurodyti kriterijus, kuriais vadovaujantis 
vertintojas gali būti laikomas 
nepriklausomu pagal šią direktyvą. Šios 
priemonės rengiamos siekiant nurodyti 
sąlygas, kuriomis turėtų būti patvirtinamas 
AIFV funkcijų perdavimas, ir sąlygas, 

įgaliota priimti šiai direktyvai įgyvendinti
būtinus deleguotuosius aktus, kaip 
nurodoma Sutarties 290 straipsnyje,
siekiant apibrėžti kriterijus, kuriuos turi 
taikyti kompetentingos institucijos, 
vertindamos, ar AIFV laikosi įpareigojimų 
vykdydami verslą, nustatydami privalomus 
interesų konfliktų tipus bei imdamiesi 
pagrįstų veiksmų, kad nustatytų vidaus ir 
organizacinę tvarką, kuria siekiama 
nustatyti interesų konfliktus, jų išvengti, 
juos valdyti ir atskleisti. Jais turėtų būti 
siekiama patikslinti, kada nereikia atskirti
rizikos valdymo, taip pat patikslinti rizikos 
valdymo reikalavimus, kuriuos AIFV turi 
taikyti valdydamas riziką, kuri AIFV kyla 
kaip valdomojo AIF valdytojui;  Jie turėtų
būti skirti šios direktyvos likvidumo 
valdymo reikalavimams, visų pirma AIF 
minimalaus likvidumo reikalavimams, 
patikslinti. Jais taip pat turėtų būti
siekiama nurodyti kriterijus, kuriais 
vadovaujantis vertintojas gali būti laikomas 
nepriklausomu pagal šią direktyvą. Šie 
aktai turėtų būti rengiami siekiant 
nurodyti sąlygas, kuriomis turėtų būti 
patvirtinamas AIFV funkcijų perdavimas, 
ir sąlygas, kuriomis valdytojas, perdavęs 
per daug funkcijų, nebegali būti laikomas 
AIF valdytoju. Šiais aktais nustatomas 
AIFV metinės ataskaitos, kurią jis turi 
pateikti kiekvieno savo valdomo AIF 
atžvilgiu, turinys bei forma ir patikslinami 
AIFV informacijos atskleidimo 
investuotojams ir ataskaitų teikimo 
kompetentingoms institucijoms 
įpareigojimai bei dažnumas. Jais turėtų 
būti siekiama patikslinti AIFV taikomus 
informacijos atskleidimo reikalavimus, 
susijusius su finansiniu svertu ir ataskaitų 
kompetentingoms institucijoms bei 
informacijos atskleidimo investuotojams 
dažnumu. Jie taip pat turėtų būti skirti
detaliai nustatyti turinį ir būdą, kuriais 
AIFV, įgiję emitentų ir į biržos prekybos 
sąrašus neįtrauktų bendrovių kontrolinius 
paketus, turi įvykdyti informacijos teikimo 
įpareigojimus emitentams ir į biržos 
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kuriomis valdytojas, perdavęs per daug 
funkcijų, nebegali būti laikomas AIF 
valdytoju. Šiomis priemonėmis nustatomas 
AIFV metinės ataskaitos, kurią jis turi 
pateikti kiekvieno savo valdomo AIF 
atžvilgiu, turinys bei forma ir patikslinami 
AIFV informacijos atskleidimo 
investuotojams ir ataskaitų teikimo 
kompetentingoms institucijoms 
įpareigojimai bei dažnumas. Jomis
siekiama patikslinti AIFV taikomus 
informacijos atskleidimo reikalavimus, 
susijusius su finansiniu svertu ir ataskaitų 
kompetentingoms institucijoms bei 
informacijos atskleidimo investuotojams 
dažnumu. Jos skirtos finansinio sverto, 
kurį AIFV gali taikyti valdydamas AIF, 
apribojimams nustatyti. Priemonės 
rengiamos siekiant detaliai nustatyti turinį 
ir būdą, kuriais AIFV, įgiję emitentų ir į 
biržos prekybos sąrašus neįtrauktų 
bendrovių kontrolinius paketus, turi 
įvykdyti informacijos teikimo 
įpareigojimus emitentams ir į biržos 
prekybos sąrašus neįtrauktoms bendrovėms 
bei jų atitinkamiems akcininkams ir 
darbuotojų atstovams, įskaitant 
informaciją, pateiktiną jų valdomų AIF 
metinėse ataskaitose. Jomis siekiama
patikslinti, kokio tipo apribojimus ar 
sąlygas galima nustatyti AIF akcijų ar 
investicinių vienetų platinimui 
profesionaliems investuotojams AIFV 
buveinės valstybėje narėje.  Jomis 
siekiama patikslinti bendruosius 
kriterijus, taikomus vertinant trečiųjų 
šalių vertinimo standartų 
lygiavertiškumą, kai vertintojas yra 
įsteigtas trečiojoje šalyje, vertinant 
trečiųjų šalių depozitarus 
reglamentuojančių įstatymų 
lygiavertiškumą ir vertinant rizikos 
ribojimo reguliavimo ir nuolatinės 
priežiūros lygiavertiškumą tais atvejais, 
kai norima suteikti leidimą trečiosiose 
šalyse įsteigtiems AIFV. Jomis siekiama 
nustatyti bendruosius kriterijus, skirtus 
įvertinti, ar trečiosios šalys suteikia 

prekybos sąrašus neįtrauktoms bendrovėms 
bei jų atitinkamiems akcininkams ir 
darbuotojų atstovams, įskaitant 
informaciją, pateiktiną jų valdomų AIF 
metinėse ataskaitose. Jais turėtų būti
siekiama nustatyti AIFV buveinės 
valstybės narės kompetentingų institucijų ir 
kitų kompetentingų institucijų keitimosi su 
AIFV susijusia informacija sąlygas, turinį 
ir dažnumą, kai AIFV atskirai ar kartu su 
kitais AIFV gali daryti poveikį sistemai 
svarbių finansų įstaigų stabilumui ir 
tinkamam rinkų veikimui. Jais turėtų būti
siekiama patikslinti patikrų vietoje ir 
tyrimų procedūras.
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Bendrijos AIFV veiksmingą galimybę 
patekti į rinką, lyginant su atitinkama 
galimybe, kurią Bendrija suteikia trečiųjų 
šalių AIFV. Jomis siekiama nustatyti 
AIFV buveinės valstybės narės 
kompetentingų institucijų ir kitų 
kompetentingų institucijų keitimosi su 
AIFV susijusia informacija sąlygas, turinį 
ir dažnumą, kai AIFV atskirai ar kartu su 
kitais AIFV gali daryti poveikį sistemai 
svarbių finansų įstaigų stabilumui ir 
tinkamam rinkų veikimui. Jomis siekiama 
patikslinti patikrų vietoje ir tyrimų 
procedūras.
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Šie pakeitimai logiškai susiję su ankstesniais pakeitimais.

Pakeitimas 300
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Visų pirma Komisija turėtų būti 
įgaliota priimti šiai direktyvai įgyvendinti
būtinas priemones. Šiuo atžvilgiu 
Komisija turėtų turėti įgaliojimus priimti 
priemones, nustatančias procedūras, 
kurių laikydamiesi AIFV, valdantys AIF, 
kurių valdomas turtas neviršija šioje 
direktyvoje nustatytos ribos, portfelius, 
gali pasinaudoti teise įgyti AIFV statusą 
pagal šią direktyvą. Šios priemonės taip 
pat rengiamos siekiant apibrėžti kriterijus, 
kuriuos turi taikyti kompetentingos 
institucijos, vertindamos, ar AIFV laikosi 
įpareigojimų vykdydami verslą, 
nustatydami privalomus interesų konfliktų 
tipus bei imdamiesi pagrįstų veiksmų, kad 

(27) Visų pirma Komisija turėtų būti 
įgaliota priimti šiai direktyvai įgyvendinti
būtinus deleguotuosius aktus, kaip 
nurodoma Sutarties 290 straipsnyje,
rengiamus siekiant apibrėžti kriterijus, 
kuriuos turi taikyti kompetentingos 
institucijos, vertindamos, ar AIFV laikosi 
įpareigojimų vykdydami verslą, 
nustatydami privalomus interesų konfliktų 
tipus bei imdamiesi pagrįstų veiksmų, kad 
nustatytų vidaus ir organizacinę tvarką, 
kuria siekiama nustatyti interesų 
konfliktus, jų išvengti, juos valdyti ir 
atskleisti. Šiuose aktuose turėtų būti
konkrečiai nurodomi rizikos valdymo 
reikalavimai, kuriuos AIFV turi taikyti 
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nustatytų vidaus ir organizacinę tvarką, 
kuria siekiama nustatyti interesų 
konfliktus, jų išvengti, juos valdyti ir 
atskleisti. Šiose priemonėse konkrečiai 
nurodomi rizikos valdymo reikalavimai, 
kuriuos AIFV turi taikyti valdydamas 
riziką, kuri AIFV kyla kaip valdomojo AIF 
valdytojui, taip pat bet kokia tvarka, būtina 
siekiant suteikti AIFV galimybę valdyti 
konkrečių rūšių riziką, susijusią su skolintų 
vertybinių popierių pardavimo sandoriais, 
įskaitant bet kokius susijusius apribojimus, 
kurie gali būti reikalingi siekiant apsaugoti 
AIF nuo per didelės rizikos. Jos skirtos šios 
direktyvos likvidumo valdymo 
reikalavimams, visų pirma AIF minimalaus 
likvidumo reikalavimams, patikslinti.
Jomis siekiama patikslinti reikalavimus, 
kuriuos turi atitikti pakeitimo vertybiniais 
popieriais priemonių iniciatoriai, kad AIFV
būtų leidžiama investuoti į tokias 
priemones, išleistas po 2011 m. sausio 1 d.
Jomis taip pat siekiama patikslinti 
reikalavimus, kurių AIFV turi laikytis 
investuodamas į tokias pakeitimo 
vertybiniais popieriais priemones. Jomis
taip pat siekiama nurodyti kriterijus, 
kuriais vadovaujantis vertintojas gali būti 
laikomas nepriklausomu pagal šią 
direktyvą. Šios priemonės rengiamos
siekiant nurodyti sąlygas, kuriomis turėtų 
būti patvirtinamas AIFV funkcijų 
perdavimas, ir sąlygas, kuriomis 
valdytojas, perdavęs per daug funkcijų, 
nebegali būti laikomas AIF valdytoju.
Šiomis priemonėmis nustatomas AIFV
metinės ataskaitos, kurią jis turi pateikti
kiekvieno savo valdomo AIF atžvilgiu, 
turinys bei forma ir patikslinami AIFV 
informacijos atskleidimo investuotojams ir 
ataskaitų teikimo kompetentingoms 
institucijoms įpareigojimai bei dažnumas.
Jomis siekiama patikslinti AIFV taikomus 
informacijos atskleidimo reikalavimus, 
susijusius su finansiniu svertu ir ataskaitų 
kompetentingoms institucijoms bei 
informacijos atskleidimo investuotojams 
dažnumu. Jos skirtos finansinio sverto, 

valdydamas riziką, kuri AIFV kyla kaip 
valdomojo AIF valdytojui, taip pat bet 
kokia tvarka, būtina siekiant suteikti AIFV 
galimybę valdyti konkrečių rūšių riziką, 
susijusią su skolintų vertybinių popierių 
pardavimo sandoriais, įskaitant bet kokius 
susijusius apribojimus, kurie gali būti 
reikalingi siekiant apsaugoti AIF nuo per 
didelės rizikos. Jos turėtų būti skirtos šios 
direktyvos likvidumo valdymo 
reikalavimams, visų pirma AIF minimalaus 
likvidumo reikalavimams, patikslinti. Jais 
taip pat turėtų būti siekiama patikslinti 
reikalavimus, kuriuos turi atitikti pakeitimo 
vertybiniais popieriais priemonių 
iniciatoriai, kad AIF būtų leidžiama 
investuoti į tokias priemones, išleistas po 
2011 m. sausio 1 d.  Jais taip pat turėtų 
būti siekiama patikslinti reikalavimus, 
kurių AIF turi laikytis investuodamas į
tokias pakeitimo vertybiniais popieriais 
priemones. Jais taip pat turėtų būti
siekiama nurodyti kriterijus, kuriais 
vadovaujantis vertintojas gali būti laikomas 
nepriklausomu pagal šią direktyvą. Šie 
aktai turėtų būti rengiami siekiant 
nurodyti sąlygas, kuriomis turėtų būti 
patvirtinamas AIFV funkcijų perdavimas, 
ir sąlygas, kuriomis valdytojas, perdavęs 
per daug funkcijų, nebegali būti laikomas 
AIF valdytoju. Šiais aktais turėtų būti
nustatomas AIF metinės ataskaitos, kurią 
jis turi pateikti, turinys bei forma ir 
patikslinami AIFV informacijos 
atskleidimo investuotojams ir ataskaitų 
teikimo kompetentingoms institucijoms 
įpareigojimai bei dažnumas. Jais turėtų 
būti siekiama patikslinti AIF taikomus 
informacijos atskleidimo reikalavimus, 
susijusius su finansiniu svertu ir ataskaitų 
kompetentingoms institucijoms bei 
informacijos atskleidimo investuotojams 
dažnumu. Jie turėtų būti skirti finansinio 
sverto, kurį AIF gali taikyti, apribojimams 
nustatyti. Jie taip pat turėtų būti skirti
detaliai nustatyti turinį ir būdą, kuriais
AIF, įgiję emitentų ir į biržos prekybos 
sąrašus neįtrauktų bendrovių kontrolinius 
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kurį AIFV gali taikyti valdydamas AIF, 
apribojimams nustatyti. Priemonės 
rengiamos siekiant detaliai nustatyti turinį 
ir būdą, kuriais AIFV, įgiję emitentų ir į 
biržos prekybos sąrašus neįtrauktų 
bendrovių kontrolinius paketus, turi 
įvykdyti informacijos teikimo 
įpareigojimus emitentams ir į biržos 
prekybos sąrašus neįtrauktoms bendrovėms 
bei jų atitinkamiems akcininkams ir 
darbuotojų atstovams, įskaitant 
informaciją, pateiktiną jų valdomų AIF 
metinėse ataskaitose. Jomis siekiama 
patikslinti, kokio tipo apribojimus ar 
sąlygas galima nustatyti AIF akcijų ar 
investicinių vienetų platinimui 
profesionaliems investuotojams AIFV 
buveinės valstybėje narėje. Jomis siekiama 
patikslinti bendruosius kriterijus, taikomus 
vertinant trečiųjų šalių vertinimo standartų 
lygiavertiškumą, kai vertintojas yra 
įsteigtas trečiojoje šalyje, vertinant trečiųjų 
šalių depozitarus reglamentuojančių 
įstatymų lygiavertiškumą ir vertinant 
rizikos ribojimo reguliavimo ir nuolatinės 
priežiūros lygiavertiškumą tais atvejais, 
kai norima suteikti leidimą trečiosiose 
šalyse įsteigtiems AIFV. Jomis siekiama 
nustatyti bendruosius kriterijus, skirtus 
įvertinti, ar trečiosios šalys suteikia
Bendrijos AIFV veiksmingą galimybę 
patekti į rinką, lyginant su atitinkama 
galimybe, kurią Bendrija suteikia trečiųjų 
šalių AIFV. Jomis siekiama nustatyti 
AIFV buveinės valstybės narės 
kompetentingų institucijų ir kitų 
kompetentingų institucijų keitimosi su 
AIFV susijusia informacija sąlygas, turinį 
ir dažnumą, kai AIFV atskirai ar kartu su 
kitais AIFV gali daryti poveikį sistemai 
svarbių finansų įstaigų stabilumui ir 
tinkamam rinkų veikimui. Jomis siekiama 
patikslinti patikrų vietoje ir tyrimų 
procedūras.

paketus, turi įvykdyti informacijos teikimo 
įpareigojimus emitentams ir į biržos 
prekybos sąrašus neįtrauktoms bendrovėms 
bei jų atitinkamiems akcininkams ir
darbuotojų atstovams, įskaitant 
informaciją, pateiktiną jų valdomų AIF 
metinėse ataskaitose. Jais turėtų būti
siekiama patikslinti, kokio tipo apribojimus 
ar sąlygas galima nustatyti AIF akcijų ar 
investicinių vienetų platinimui 
profesionaliems investuotojams AIFV 
buveinės valstybėje narėje. Jais turėtų būti
siekiama patikslinti bendruosius kriterijus, 
taikomus vertinant trečiųjų šalių vertinimo 
standartų lygiavertiškumą, kai vertintojas 
yra įsteigtas trečiojoje šalyje, vertinant 
trečiųjų šalių depozitoriumus
reglamentuojančių įstatymų 
lygiavertiškumą ir, kai norima suteikti 
leidimą trečiosiose šalyse įsteigtiems AIF, 
patikslinti bendruosius kriterijus, 
taikomus veiksmingai mokesčių politikai 
ir tinkamam bendradarbiavimui. Jais 
turėtų būti siekiama nustatyti bendruosius 
kriterijus, skirtus įvertinti, ar trečiosios 
šalys suteikia Sąjungos AIFV veiksmingą 
galimybę patekti į rinką, lyginant su 
atitinkama galimybe, kurią Sąjunga
suteikia trečiųjų šalių AIFV. Jais taip pat 
turėtų būti siekiama nustatyti AIF ir AIFV 
buveinės valstybės narės kompetentingų 
institucijų ir Europos sisteminės rizikos 
tarybos (angl. ESRB); Europos vertybinių 
popierių ir rinkų priežiūros institucijos
keitimosi su AIF ir AIFV susijusia 
informacija sąlygas, turinį ir dažnumą, kai
AIF ir AIFV atskirai ar kartu su kitais AIF 
ir AIFV gali daryti poveikį sistemai 
svarbių finansų įstaigų stabilumui ir 
tinkamam rinkų veikimui. Jais turėtų būti
siekiama patikslinti patikrų vietoje ir 
tyrimų procedūras.

Or. en
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Pagrindimas

Suderinta su ankstesniais pakeitimais.

Pakeitimas 301
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Visų pirma Komisija turėtų būti 
įgaliota priimti šiai direktyvai įgyvendinti
būtinas priemones. Šiuo atžvilgiu 
Komisija turėtų turėti įgaliojimus priimti 
priemones, nustatančias procedūras, 
kurių laikydamiesi AIFV, valdantys AIF, 
kurių valdomas turtas neviršija šioje 
direktyvoje nustatytos ribos, portfelius, 
gali pasinaudoti teise įgyti AIFV statusą 
pagal šią direktyvą. Šios priemonės taip 
pat rengiamos siekiant apibrėžti kriterijus, 
kuriuos turi taikyti kompetentingos 
institucijos, vertindamos, ar AIFV laikosi 
įpareigojimų vykdydami verslą, 
nustatydami privalomus interesų konfliktų 
tipus bei imdamiesi pagrįstų veiksmų, kad 
nustatytų vidaus ir organizacinę tvarką, 
kuria siekiama nustatyti interesų 
konfliktus, jų išvengti, juos valdyti ir 
atskleisti. Šiose priemonėse konkrečiai 
nurodomi rizikos valdymo reikalavimai, 
kuriuos AIFV turi taikyti valdydamas 
riziką, kuri AIFV kyla kaip valdomojo AIF 
valdytojui, taip pat bet kokia tvarka, būtina 
siekiant suteikti AIFV galimybę valdyti 
konkrečių rūšių riziką, susijusią su skolintų 
vertybinių popierių pardavimo sandoriais, 
įskaitant bet kokius susijusius apribojimus, 
kurie gali būti reikalingi siekiant apsaugoti 
AIF nuo per didelės rizikos. Jos skirtos
šios direktyvos likvidumo valdymo 
reikalavimams, visų pirma AIF minimalaus 
likvidumo reikalavimams, patikslinti.
Jomis siekiama patikslinti reikalavimus, 

(27) Visų pirma Komisija turėtų būti 
įgaliota priimti šiai direktyvai įgyvendinti
būtinus deleguotuosius aktus, kaip 
nurodoma Sutarties 290 straipsnyje,
siekiant apibrėžti kriterijus, kuriuos turi 
taikyti kompetentingos institucijos, 
vertindamos, ar AIFV laikosi įpareigojimų 
vykdydami verslą, nustatydami privalomus 
interesų konfliktų tipus bei imdamiesi 
pagrįstų veiksmų, kad nustatytų vidaus ir 
organizacinę tvarką, kuria siekiama 
nustatyti interesų konfliktus, jų išvengti, 
juos valdyti ir atskleisti. Jais taip pat 
turėtų būti siekiama patikslinti principus, 
kurių turi laikytis AIFV, vykdydami 
atlyginimų nustatymo politiką ir praktiką. 
Šiuose aktuose turėtų būti konkrečiai 
nurodomi rizikos valdymo reikalavimai, 
kuriuos AIFV turi taikyti valdydamas 
riziką, kuri AIFV kyla kaip valdomojo AIF 
valdytojui, taip pat bet kokia tvarka, būtina 
siekiant suteikti AIFV galimybę valdyti 
konkrečių rūšių riziką, susijusią su skolintų 
vertybinių popierių pardavimo sandoriais, 
įskaitant bet kokius susijusius apribojimus, 
kurie gali būti reikalingi siekiant apsaugoti 
AIF nuo per didelės rizikos. Jie turėtų būti 
skirti šios direktyvos likvidumo valdymo 
reikalavimams, visų pirma AIF minimalaus 
likvidumo reikalavimams, patikslinti. Jais 
taip pat turėtų būti siekiama patikslinti 
reikalavimus, kuriuos turi atitikti pakeitimo 
vertybiniais popieriais priemonių 
iniciatoriai, kad AIFV būtų leidžiama 
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kuriuos turi atitikti pakeitimo vertybiniais 
popieriais priemonių iniciatoriai, kad AIFV 
būtų leidžiama investuoti į tokias 
priemones, išleistas po 2011 m. sausio 1 d.
Jomis taip pat siekiama patikslinti 
reikalavimus, kurių AIFV turi laikytis 
investuodamas į tokias pakeitimo 
vertybiniais popieriais priemones. Jomis
taip pat siekiama nurodyti kriterijus, 
kuriais vadovaujantis vertintojas gali būti 
laikomas nepriklausomu pagal šią 
direktyvą. Šios priemonės rengiamos
siekiant nurodyti sąlygas, kuriomis turėtų 
būti patvirtinamas AIFV funkcijų 
perdavimas, ir sąlygas, kuriomis 
valdytojas, perdavęs per daug funkcijų, 
nebegali būti laikomas AIF valdytoju.
Šiomis priemonėmis nustatomas AIFV 
metinės ataskaitos, kurią jis turi pateikti 
kiekvieno savo valdomo AIF atžvilgiu, 
turinys bei forma ir patikslinami AIFV 
informacijos atskleidimo investuotojams ir 
ataskaitų teikimo kompetentingoms 
institucijoms įpareigojimai bei dažnumas.
Jomis siekiama patikslinti AIFV taikomus 
informacijos atskleidimo reikalavimus, 
susijusius su finansiniu svertu ir ataskaitų 
kompetentingoms institucijoms bei 
informacijos atskleidimo investuotojams 
dažnumu. Jos skirtos finansinio sverto, 
kurį AIFV gali taikyti valdydamas AIF, 
apribojimams nustatyti. Priemonės 
rengiamos siekiant detaliai nustatyti turinį 
ir būdą, kuriais AIFV, įgiję emitentų ir į 
biržos prekybos sąrašus neįtrauktų 
bendrovių kontrolinius paketus, turi 
įvykdyti informacijos teikimo 
įpareigojimus emitentams ir į biržos 
prekybos sąrašus neįtrauktoms bendrovėms 
bei jų atitinkamiems akcininkams ir 
darbuotojų atstovams, įskaitant 
informaciją, pateiktiną jų valdomų AIF 
metinėse ataskaitose. Jomis siekiama 
patikslinti, kokio tipo apribojimus ar 
sąlygas galima nustatyti AIF akcijų ar 
investicinių vienetų platinimui 
profesionaliems investuotojams AIFV 
buveinės valstybėje narėje. Jomis siekiama 

investuoti į tokias priemones, išleistas po 
2011 m. sausio 1 d.  Jais taip pat turėtų 
būti siekiama patikslinti reikalavimus, 
kurių AIFV turi laikytis investuodamas į 
tokias pakeitimo vertybiniais popieriais 
priemones. Jais taip pat turėtų būti
siekiama pateikti reikalavimus, susijusius 
su pradiniu ir einamuoju AIFV kapitalu. 
Jais taip pat turėtų būti siekiama nurodyti 
kriterijus, kuriais vadovaujantis vertintojas 
gali būti laikomas nepriklausomu pagal šią 
direktyvą. Šie aktai turėtų būti rengiami
siekiant nurodyti sąlygas, kuriomis turėtų 
būti patvirtinamas AIFV funkcijų 
perdavimas, ir sąlygas, kuriomis 
valdytojas, perdavęs per daug funkcijų, 
nebegali būti laikomas AIF valdytoju. Šiais 
aktais nustatomas AIFV metinės 
ataskaitos, kurią jis turi pateikti kiekvieno 
savo valdomo AIF atžvilgiu, turinys bei 
forma ir patikslinami AIFV informacijos 
atskleidimo investuotojams ir ataskaitų 
teikimo kompetentingoms institucijoms 
įpareigojimai bei dažnumas. Jais turėtų 
būti siekiama patikslinti AIFV taikomus 
informacijos atskleidimo reikalavimus, 
susijusius su finansiniu svertu ir ataskaitų 
kompetentingoms institucijoms bei 
informacijos atskleidimo investuotojams 
dažnumu. Jie turėtų būti skirti finansinio 
sverto, kurį AIFV gali taikyti valdydamas 
AIF, apribojimams nustatyti. Jie taip pat 
turėtų būti skirti detaliai nustatyti turinį ir 
būdą, kuriais AIFV, įgiję emitentų ir į 
biržos prekybos sąrašus neįtrauktų 
bendrovių kontrolinius paketus, turi 
įvykdyti informacijos teikimo 
įpareigojimus emitentams ir į biržos 
prekybos sąrašus neįtrauktoms bendrovėms 
bei jų atitinkamiems akcininkams ir 
darbuotojų atstovams, įskaitant 
informaciją, pateiktiną jų valdomų AIF 
metinėse ataskaitose. Juose taip pat turėtų 
būti išsamiai paaiškinta, ką reikia 
nurodyti ataskaitose, pateikiamose vertės 
išgavimo atveju. Jais turėtų būti siekiama 
patikslinti, kokio tipo apribojimus ar 
sąlygas galima nustatyti AIF akcijų ar 
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patikslinti bendruosius kriterijus, taikomus 
vertinant trečiųjų šalių vertinimo standartų 
lygiavertiškumą, kai vertintojas yra 
įsteigtas trečiojoje šalyje, vertinant trečiųjų 
šalių depozitarus reglamentuojančių 
įstatymų lygiavertiškumą ir vertinant 
rizikos ribojimo reguliavimo ir nuolatinės 
priežiūros lygiavertiškumą tais atvejais, kai 
norima suteikti leidimą trečiosiose šalyse 
įsteigtiems AIFV. Jomis siekiama nustatyti 
bendruosius kriterijus, skirtus įvertinti, ar 
trečiosios šalys suteikia Bendrijos AIFV 
veiksmingą galimybę patekti į rinką, 
lyginant su atitinkama galimybe, kurią
Bendrija suteikia trečiųjų šalių AIFV.
Jomis siekiama nustatyti AIFV buveinės 
valstybės narės kompetentingų institucijų ir 
kitų kompetentingų institucijų keitimosi su 
AIFV susijusia informacija sąlygas, turinį 
ir dažnumą, kai AIFV atskirai ar kartu su 
kitais AIFV gali daryti poveikį sistemai 
svarbių finansų įstaigų stabilumui ir 
tinkamam rinkų veikimui. Jomis siekiama 
patikslinti patikrų vietoje ir tyrimų 
procedūras.

investicinių vienetų platinimui 
profesionaliems investuotojams AIFV 
buveinės valstybėje narėje. Jais taip pat 
turėtų būti siekiama patikslinti 
bendruosius kriterijus, taikomus vertinant 
trečiųjų šalių vertinimo standartų 
lygiavertiškumą, kai vertintojas yra 
įsteigtas trečiojoje šalyje, vertinant trečiųjų 
šalių depozitoriumus reglamentuojančių 
įstatymų lygiavertiškumą ir vertinant 
rizikos ribojimo reguliavimo ir nuolatinės 
priežiūros lygiavertiškumą tais atvejais, kai 
norima suteikti leidimą trečiosiose šalyse 
įsteigtiems AIFV. Jais turėtų būti
siekiama nustatyti bendruosius kriterijus, 
skirtus įvertinti, ar trečiosios šalys suteikia
Sąjungos AIFV veiksmingą galimybę 
patekti į rinką, lyginant su atitinkama 
galimybe, kurią Sąjunga suteikia trečiųjų 
šalių AIFV. Jais turėtų būti siekiama 
nustatyti AIFV buveinės valstybės narės 
kompetentingų institucijų ir kitų 
kompetentingų institucijų keitimosi su 
AIFV susijusia informacija sąlygas, turinį 
ir dažnumą, kai AIFV atskirai ar kartu su 
kitais AIFV gali daryti poveikį sistemai 
svarbių finansų įstaigų stabilumui ir 
tinkamam rinkų veikimui. Jais turėtų būti
siekiama patikslinti patikrų vietoje ir 
tyrimų procedūras.

Or. en

Pakeitimas 302
Marta Andreasen

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Visų pirma Komisija turėtų būti 
įgaliota priimti šiai direktyvai įgyvendinti
būtinas priemones. Šiuo atžvilgiu 
Komisija turėtų turėti įgaliojimus priimti 
priemones, nustatančias procedūras, kurių 

(27) Visų pirma Komisija turėtų būti 
įgaliota priimti šiai direktyvai įgyvendinti
būtinus deleguotuosius aktus, kaip 
nurodoma Sutarties 290 straipsnyje, 
nustatančius procedūras, kurių 
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laikydamiesi AIFV, valdantys AIF, kurių 
valdomas turtas neviršija šioje direktyvoje 
nustatytos ribos, portfelius, gali 
pasinaudoti teise įgyti AIFV statusą pagal 
šią direktyvą. Šios priemonės taip pat
rengiamos siekiant apibrėžti kriterijus, 
kuriuos turi taikyti kompetentingos 
institucijos, vertindamos, ar AIFV laikosi 
įpareigojimų vykdydami verslą, 
nustatydami privalomus interesų konfliktų 
tipus bei imdamiesi pagrįstų veiksmų, kad 
nustatytų vidaus ir organizacinę tvarką, 
kuria siekiama nustatyti interesų 
konfliktus, jų išvengti, juos valdyti ir 
atskleisti. Šiose priemonėse konkrečiai 
nurodomi rizikos valdymo reikalavimai, 
kuriuos AIFV turi taikyti valdydamas 
riziką, kuri AIFV kyla kaip valdomojo AIF 
valdytojui, taip pat bet kokia tvarka, būtina 
siekiant suteikti AIFV galimybę valdyti 
konkrečių rūšių riziką, susijusią su skolintų 
vertybinių popierių pardavimo sandoriais, 
įskaitant bet kokius susijusius apribojimus, 
kurie gali būti reikalingi siekiant apsaugoti 
AIF nuo per didelės rizikos. Jos skirtos
šios direktyvos likvidumo valdymo 
reikalavimams, visų pirma AIF minimalaus 
likvidumo reikalavimams, patikslinti.
Jomis siekiama patikslinti reikalavimus, 
kuriuos turi atitikti pakeitimo vertybiniais 
popieriais priemonių iniciatoriai, kad AIFV 
būtų leidžiama investuoti į tokias 
priemones, išleistas po 2011 m. sausio 1 d.
Jomis taip pat siekiama patikslinti 
reikalavimus, kurių AIFV turi laikytis 
investuodamas į tokias pakeitimo 
vertybiniais popieriais priemones. Jomis
taip pat siekiama nurodyti kriterijus, 
kuriais vadovaujantis vertintojas gali būti 
laikomas nepriklausomu pagal šią 
direktyvą. Šios priemonės rengiamos 
siekiant nurodyti sąlygas, kuriomis turėtų 
būti patvirtinamas AIFV funkcijų 
perdavimas, ir sąlygas, kuriomis 
valdytojas, perdavęs per daug funkcijų, 
nebegali būti laikomas AIF valdytoju.
Šiomis priemonėmis nustatomas AIFV 
metinės ataskaitos, kurią jis turi pateikti 

laikydamiesi AIFV, valdantys AIF, kurių 
valdomas turtas neviršija šioje direktyvoje 
nustatytos ribos, portfelius, gali 
pasinaudoti teise įgyti AIFV statusą pagal 
šią direktyvą. Šie aktai taip pat turėtų būti 
rengiami siekiant apibrėžti kriterijus, 
kuriuos turi taikyti kompetentingos 
institucijos, vertindamos, ar AIFV laikosi 
įpareigojimų vykdydami verslą, 
nustatydami privalomus interesų konfliktų 
tipus bei imdamiesi pagrįstų veiksmų, kad 
nustatytų vidaus ir organizacinę tvarką, 
kuria siekiama nustatyti interesų 
konfliktus, jų išvengti, juos valdyti ir 
atskleisti. Šiuose aktuose turėtų būti
konkrečiai nurodomi rizikos valdymo 
reikalavimai, kuriuos AIFV turi taikyti 
valdydamas riziką, kuri AIFV kyla kaip 
valdomojo AIF valdytojui, taip pat bet 
kokia tvarka, būtina siekiant suteikti AIFV 
galimybę valdyti konkrečių rūšių riziką, 
susijusią su skolintų vertybinių popierių 
pardavimo sandoriais, įskaitant bet kokius 
susijusius apribojimus, kurie gali būti 
reikalingi siekiant apsaugoti AIF nuo per 
didelės rizikos. Jie turėtų būti skirti šios 
direktyvos likvidumo valdymo 
reikalavimams, visų pirma AIF minimalaus 
likvidumo reikalavimams, patikslinti. Jais 
taip pat turėtų būti siekiama patikslinti 
reikalavimus, kuriuos turi atitikti pakeitimo 
vertybiniais popieriais priemonių 
iniciatoriai, kad AIFV būtų leidžiama 
investuoti į tokias priemones, išleistas po 
2011 m. sausio 1 d.  Jais taip pat turėtų 
būti siekiama patikslinti reikalavimus, 
kurių AIFV turi laikytis investuodamas į 
tokias pakeitimo vertybiniais popieriais 
priemones. Jais taip pat turėtų būti
siekiama nurodyti sąlygas, kuriomis 
valdytojas, perdavęs per daug funkcijų, 
nebegali būti laikomas AIF valdytoju. Šiais 
aktais nustatomas AIFV metinės 
ataskaitos, kurią jis turi pateikti kiekvieno 
savo valdomo AIF atžvilgiu, turinys bei 
forma ir patikslinami AIFV informacijos 
atskleidimo investuotojams ir ataskaitų 
teikimo kompetentingoms institucijoms 
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kiekvieno savo valdomo AIF atžvilgiu, 
turinys bei forma ir patikslinami AIFV 
informacijos atskleidimo investuotojams ir 
ataskaitų teikimo kompetentingoms 
institucijoms įpareigojimai bei dažnumas.
Jomis siekiama patikslinti AIFV taikomus 
informacijos atskleidimo reikalavimus, 
susijusius su finansiniu svertu ir ataskaitų 
kompetentingoms institucijoms bei 
informacijos atskleidimo investuotojams 
dažnumu. Jos skirtos finansinio sverto, 
kurį AIFV gali taikyti valdydamas AIF, 
apribojimams nustatyti. Priemonės 
rengiamos siekiant detaliai nustatyti turinį 
ir būdą, kuriais AIFV, įgiję emitentų ir į 
biržos prekybos sąrašus neįtrauktų 
bendrovių kontrolinius paketus, turi 
įvykdyti informacijos teikimo 
įpareigojimus emitentams ir į biržos 
prekybos sąrašus neįtrauktoms bendrovėms 
bei jų atitinkamiems akcininkams ir 
darbuotojų atstovams, įskaitant 
informaciją, pateiktiną jų valdomų AIF 
metinėse ataskaitose. Jomis siekiama 
patikslinti, kokio tipo apribojimus ar 
sąlygas galima nustatyti AIF akcijų ar 
investicinių vienetų platinimui 
profesionaliems investuotojams AIFV 
buveinės valstybėje narėje. Jomis siekiama 
patikslinti bendruosius kriterijus, taikomus 
vertinant trečiųjų šalių vertinimo standartų
lygiavertiškumą, kai vertintojas yra 
įsteigtas trečiojoje šalyje, vertinant trečiųjų 
šalių depozitarus reglamentuojančių 
įstatymų lygiavertiškumą ir vertinant 
rizikos ribojimo reguliavimo ir nuolatinės 
priežiūros lygiavertiškumą tais atvejais, kai 
norima suteikti leidimą trečiosiose šalyse 
įsteigtiems AIFV. Jomis siekiama nustatyti 
bendruosius kriterijus, skirtus įvertinti, ar 
trečiosios šalys suteikia Bendrijos AIFV 
veiksmingą galimybę patekti į rinką, 
lyginant su atitinkama galimybe, kurią
Bendrija suteikia trečiųjų šalių AIFV.
Jomis siekiama nustatyti AIFV buveinės 
valstybės narės kompetentingų institucijų ir 
kitų kompetentingų institucijų keitimosi su 
AIFV susijusia informacija sąlygas, turinį 

įpareigojimai bei dažnumas. Jais turėtų 
būti siekiama patikslinti AIFV taikomus 
informacijos atskleidimo reikalavimus, 
susijusius su finansiniu svertu ir ataskaitų 
kompetentingoms institucijoms bei 
informacijos atskleidimo investuotojams 
dažnumu. Jie turėtų būti skirti finansinio 
sverto, kurį AIFV gali taikyti valdydamas 
AIF, apribojimams nustatyti. Jie taip pat 
turėtų būti skirti detaliai nustatyti turinį ir 
būdą, kuriais AIFV, įgiję emitentų ir į 
biržos prekybos sąrašus neįtrauktų 
bendrovių kontrolinius paketus, turi 
įvykdyti informacijos teikimo 
įpareigojimus emitentams ir į biržos 
prekybos sąrašus neįtrauktoms bendrovėms 
bei jų atitinkamiems akcininkams ir 
darbuotojų atstovams, įskaitant 
informaciją, pateiktiną jų valdomų AIF 
metinėse ataskaitose. Jais turėtų būti
siekiama patikslinti, kokio tipo apribojimus 
ar sąlygas galima nustatyti AIF akcijų ar 
investicinių vienetų platinimui 
profesionaliems investuotojams AIFV 
buveinės valstybėje narėje. Jais taip pat 
turėtų būti siekiama patikslinti 
bendruosius kriterijus, taikomus vertinant 
trečiųjų šalių vertinimo standartų 
lygiavertiškumą, kai vertintojas yra 
įsteigtas trečiojoje šalyje, vertinant trečiųjų 
šalių depozitoriumus reglamentuojančių 
įstatymų lygiavertiškumą ir vertinant 
rizikos ribojimo reguliavimo ir nuolatinės 
priežiūros lygiavertiškumą tais atvejais, kai 
norima suteikti leidimą trečiosiose šalyse 
įsteigtiems AIFV. Jais turėtų būti
siekiama nustatyti bendruosius kriterijus, 
skirtus įvertinti, ar trečiosios šalys suteikia
Sąjungos AIFV veiksmingą galimybę 
patekti į rinką, lyginant su atitinkama 
galimybe, kurią Sąjunga suteikia trečiųjų 
šalių AIFV. Jais turėtų būti siekiama 
nustatyti AIFV buveinės valstybės narės 
kompetentingų institucijų ir kitų 
kompetentingų institucijų keitimosi su 
AIFV susijusia informacija sąlygas, turinį 
ir dažnumą, kai AIFV atskirai ar kartu su 
kitais AIFV gali daryti poveikį sistemai 
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ir dažnumą, kai AIFV atskirai ar kartu su 
kitais AIFV gali daryti poveikį sistemai 
svarbių finansų įstaigų stabilumui ir 
tinkamam rinkų veikimui. Jomis siekiama 
patikslinti patikrų vietoje ir tyrimų 
procedūras.

svarbių finansų įstaigų stabilumui ir 
tinkamam rinkų veikimui. Jais turėtų būti
siekiama patikslinti patikrų vietoje ir 
tyrimų procedūras.

Or. en

Pagrindimas

Prireikus ir susiklosčius aplinkybėms, nepriklausomi ekspertai jau atlieka vertinimus. 
Reikalavimas atlikti absoliučiai nepriklausomą vertinimą padidins fondų sąnaudas sumažins 
investuotojų pajamas.

Pakeitimas 303
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Visų pirma Komisija turėtų būti 
įgaliota priimti šiai direktyvai įgyvendinti
būtinas priemones. Šiuo atžvilgiu 
Komisija turėtų turėti įgaliojimus priimti
priemones, nustatančias procedūras, kurių 
laikydamiesi AIFV, valdantys AIF, kurių 
valdomas turtas neviršija šioje direktyvoje 
nustatytos ribos, portfelius, gali 
pasinaudoti teise įgyti AIFV statusą pagal 
šią direktyvą. Šios priemonės taip pat
rengiamos siekiant apibrėžti kriterijus, 
kuriuos turi taikyti kompetentingos 
institucijos, vertindamos, ar AIFV laikosi 
įpareigojimų vykdydami verslą, 
nustatydami privalomus interesų konfliktų 
tipus bei imdamiesi pagrįstų veiksmų, kad 
nustatytų vidaus ir organizacinę tvarką, 
kuria siekiama nustatyti interesų 
konfliktus, jų išvengti, juos valdyti ir 
atskleisti. Šiose priemonėse konkrečiai 
nurodomi rizikos valdymo reikalavimai, 
kuriuos AIFV turi taikyti valdydamas 
riziką, kuri AIFV kyla kaip valdomojo AIF 

(27) Komisija, vadovaudamasi Sutarties 
290 straipsniu, turėtų turėti galių priimti
deleguotuosius aktus, ypač tuos, kurie 
būtini šiai direktyvai įgyvendinti. Šiuo 
atžvilgiu Komisija turėtų turėti įgaliojimus 
priimti aktus, nustatančius procedūras, 
kurių laikydamiesi AIFV, valdantys AIF, 
kurių valdomas turtas neviršija šioje 
direktyvoje nustatytos ribos, portfelius, gali 
pasinaudoti teise įgyti AIFV statusą pagal 
šią direktyvą. Šie aktai taip pat turėtų būti 
rengiami siekiant apibrėžti kriterijus, 
kuriuos turi taikyti kompetentingos 
institucijos, vertindamos, ar AIFV laikosi 
įpareigojimų vykdydami verslą, 
nustatydami privalomus interesų konfliktų 
tipus bei imdamiesi pagrįstų veiksmų, kad 
nustatytų vidaus ir organizacinę tvarką, 
kuria siekiama nustatyti interesų 
konfliktus, jų išvengti, juos valdyti ir 
atskleisti. Šiuose aktuose turėtų būti
konkrečiai nurodomi rizikos valdymo 
reikalavimai, kuriuos AIFV turi taikyti 



PE439.111v02-00 146/154 AM\804881LT.doc

LT

valdytojui, taip pat bet kokia tvarka, būtina 
siekiant suteikti AIFV galimybę valdyti 
konkrečių rūšių riziką, susijusią su skolintų 
vertybinių popierių pardavimo sandoriais, 
įskaitant bet kokius susijusius apribojimus, 
kurie gali būti reikalingi siekiant apsaugoti 
AIF nuo per didelės rizikos. Jos skirtos
šios direktyvos likvidumo valdymo 
reikalavimams, visų pirma AIF minimalaus 
likvidumo reikalavimams, patikslinti.
Jomis siekiama patikslinti reikalavimus,
kuriuos turi atitikti pakeitimo vertybiniais 
popieriais priemonių iniciatoriai, kad AIFV 
būtų leidžiama investuoti į tokias 
priemones, išleistas po 2011 m. sausio 1 d.
Jomis taip pat siekiama patikslinti 
reikalavimus, kurių AIFV turi laikytis 
investuodamas į tokias pakeitimo 
vertybiniais popieriais priemones. Jomis
taip pat siekiama nurodyti kriterijus, 
kuriais vadovaujantis vertintojas gali būti 
laikomas nepriklausomu pagal šią 
direktyvą. Šios priemonės rengiamos
siekiant nurodyti sąlygas, kuriomis turėtų
būti patvirtinamas AIFV funkcijų 
perdavimas, ir sąlygas, kuriomis 
valdytojas, perdavęs per daug funkcijų, 
nebegali būti laikomas AIF valdytoju.
Šiomis priemonėmis nustatomas AIFV 
metinės ataskaitos, kurią jis turi pateikti 
kiekvieno savo valdomo AIF atžvilgiu, 
turinys bei forma ir patikslinami AIFV 
informacijos atskleidimo investuotojams ir 
ataskaitų teikimo kompetentingoms 
institucijoms įpareigojimai bei dažnumas.
Jomis siekiama patikslinti AIFV taikomus 
informacijos atskleidimo reikalavimus, 
susijusius su finansiniu svertu ir ataskaitų 
kompetentingoms institucijoms bei 
informacijos atskleidimo investuotojams 
dažnumu. Jos skirtos finansinio sverto, 
kurį AIFV gali taikyti valdydamas AIF, 
apribojimams nustatyti. Priemonės 
rengiamos siekiant detaliai nustatyti turinį 
ir būdą, kuriais AIFV, įgiję emitentų ir į 
biržos prekybos sąrašus neįtrauktų 
bendrovių kontrolinius paketus, turi 
įvykdyti informacijos teikimo 

valdydamas riziką, kuri AIFV kyla kaip 
valdomojo AIF valdytojui, taip pat bet 
kokia tvarka, būtina siekiant suteikti AIFV 
galimybę valdyti konkrečių rūšių riziką, 
susijusią su skolintų vertybinių popierių 
pardavimo sandoriais, įskaitant bet kokius 
susijusius apribojimus, kurie gali būti 
reikalingi siekiant apsaugoti AIF nuo per 
didelės rizikos. Jie turėtų būti skirti šios 
direktyvos likvidumo valdymo 
reikalavimams, visų pirma AIF minimalaus 
likvidumo reikalavimams, patikslinti. Jais 
taip pat turėtų būti siekiama patikslinti 
reikalavimus, kuriuos turi atitikti pakeitimo 
vertybiniais popieriais priemonių 
iniciatoriai, kad AIFV būtų leidžiama 
investuoti į tokias priemones, išleistas po 
2011 m. sausio 1 d.  Jais taip pat turėtų 
būti siekiama patikslinti reikalavimus, 
kurių AIFV turi laikytis investuodamas į 
tokias pakeitimo vertybiniais popieriais 
priemones. Jais taip pat turėtų būti
siekiama nurodyti kriterijus, kuriais 
vadovaujantis vertintojas gali būti laikomas 
nepriklausomu pagal šią direktyvą. Šie 
aktai turėtų būti rengiami siekiant 
nurodyti sąlygas, kuriomis turėtų būti 
patvirtinamas AIFV funkcijų perdavimas, 
ir sąlygas, kuriomis valdytojas, perdavęs 
per daug funkcijų, nebegali būti laikomas 
AIF valdytoju. Šiais aktais nustatomas 
AIFV metinės ataskaitos, kurią jis turi 
pateikti kiekvieno savo valdomo AIF 
atžvilgiu, turinys bei forma ir patikslinami 
AIFV informacijos atskleidimo 
investuotojams ir ataskaitų teikimo 
kompetentingoms institucijoms 
įpareigojimai bei dažnumas. Jais turėtų 
būti siekiama patikslinti AIFV taikomus 
informacijos atskleidimo reikalavimus, 
susijusius su finansiniu svertu ir ataskaitų 
kompetentingoms institucijoms bei 
informacijos atskleidimo investuotojams 
dažnumu. Jie turėtų būti skirti finansinio 
sverto, kurį AIFV gali taikyti valdydamas 
AIF, apribojimams nustatyti. Jie taip pat 
turėtų būti skirti detaliai nustatyti turinį ir 
būdą, kuriais AIFV, įgiję emitentų ir į 
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įpareigojimus emitentams ir į biržos 
prekybos sąrašus neįtrauktoms bendrovėms 
bei jų atitinkamiems akcininkams ir 
darbuotojų atstovams, įskaitant 
informaciją, pateiktiną jų valdomų AIF 
metinėse ataskaitose. Jomis siekiama 
patikslinti, kokio tipo apribojimus ar 
sąlygas galima nustatyti AIF akcijų ar 
investicinių vienetų platinimui 
profesionaliems investuotojams AIFV 
buveinės valstybėje narėje. Jomis siekiama 
patikslinti bendruosius kriterijus, taikomus 
vertinant trečiųjų šalių vertinimo standartų 
lygiavertiškumą, kai vertintojas yra 
įsteigtas trečiojoje šalyje, vertinant trečiųjų 
šalių depozitarus reglamentuojančių 
įstatymų lygiavertiškumą ir vertinant 
rizikos ribojimo reguliavimo ir nuolatinės 
priežiūros lygiavertiškumą tais atvejais, kai 
norima suteikti leidimą trečiosiose šalyse 
įsteigtiems AIFV. Jomis siekiama nustatyti 
bendruosius kriterijus, skirtus įvertinti, ar 
trečiosios šalys suteikia Bendrijos AIFV 
veiksmingą galimybę patekti į rinką, 
lyginant su atitinkama galimybe, kurią
Bendrija suteikia trečiųjų šalių AIFV.
Jomis siekiama nustatyti AIFV buveinės 
valstybės narės kompetentingų institucijų ir 
kitų kompetentingų institucijų keitimosi su 
AIFV susijusia informacija sąlygas, turinį 
ir dažnumą, kai AIFV atskirai ar kartu su 
kitais AIFV gali daryti poveikį sistemai 
svarbių finansų įstaigų stabilumui ir 
tinkamam rinkų veikimui. Jomis siekiama 
patikslinti patikrų vietoje ir tyrimų 
procedūras.

biržos prekybos sąrašus neįtrauktų 
bendrovių kontrolinius paketus, turi 
įvykdyti informacijos teikimo 
įpareigojimus emitentams ir į biržos 
prekybos sąrašus neįtrauktoms bendrovėms 
bei jų atitinkamiems akcininkams ir 
darbuotojų atstovams, įskaitant 
informaciją, pateiktiną jų valdomų AIF 
metinėse ataskaitose. Jais turėtų būti
siekiama patikslinti, kokio tipo apribojimus 
ar sąlygas galima nustatyti AIF akcijų ar 
investicinių vienetų platinimui 
profesionaliems investuotojams AIFV 
buveinės valstybėje narėje. Jais taip pat 
turėtų būti siekiama patikslinti 
bendruosius kriterijus, taikomus vertinant 
trečiųjų šalių vertinimo standartų 
lygiavertiškumą, kai vertintojas yra 
įsteigtas trečiojoje šalyje, vertinant trečiųjų 
šalių depozitoriumus reglamentuojančių 
įstatymų lygiavertiškumą ir vertinant 
rizikos ribojimo reguliavimo ir nuolatinės 
priežiūros lygiavertiškumą tais atvejais, kai 
norima suteikti leidimą trečiosiose šalyse 
įsteigtiems AIFV. Jais turėtų būti
siekiama nustatyti bendruosius kriterijus, 
skirtus įvertinti, ar trečiosios šalys suteikia
Sąjungos AIFV veiksmingą galimybę 
patekti į rinką, lyginant su atitinkama 
galimybe, kurią Sąjunga suteikia trečiųjų 
šalių AIFV. Jais turėtų būti siekiama 
nustatyti AIFV buveinės valstybės narės 
kompetentingų institucijų ir kitų 
kompetentingų institucijų keitimosi su 
AIFV susijusia informacija sąlygas, turinį 
ir dažnumą, kai AIFV atskirai ar kartu su 
kitais AIFV gali daryti poveikį sistemai 
svarbių finansų įstaigų stabilumui ir 
tinkamam rinkų veikimui. Jais turėtų būti
siekiama patikslinti patikrų vietoje ir 
tyrimų procedūras. Šiais aktais taip pat 
turėtų būti siekiama konstatuoti, kad 
konkrečios trečiosios šalies fondų 
vertinimo standartai yra lygiaverčiai 
Sąjungoje taikomiems standartams, kai 
vertintojas yra įsteigtas trečiojoje šalyje. 
Jais turėtų būti siekiama konstatuoti, kad 
konkrečios trečiosios šalies 
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depozitoriumus reglamentuojantys 
įstatymai atitinka šios direktyvos 
nuostatas. Jais turėtų būti siekiama 
konstatuoti, kad AIFV rizikos ribojimo 
reguliavimo ir nuolatinės priežiūros 
įstatymai, galiojantys konkrečioje 
trečiojoje šalyje, atitinka šios direktyvos 
nuostatas. Jie turėtų būti rengiami 
siekiant nustatyti, ar konkreti trečioji šalis 
suteikia Sąjungos AIFV veiksmingą 
galimybę patekti į rinką, lyginant su 
galimybe, kurią Sąjunga suteikia tos 
trečiosios šalies AIFV. Jais taip pat turėtų 
būti siekiama nustatyti standartinius 
pranešimui ir pažymoms taikytinus 
modelius ir nustatyti keitimosi 
informacija tarp kompetentingų 
institucijų procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Tai būtų tinkama formuluotė pagal naują komitologijos procedūrą, jei visas šio straipsnio 
turinys išliktų.

Pakeitimas 304
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27a) Siekdama užtikrinti vienodas sąlygas 
AIFV, kredito įstaigoms ir kitiems rinkos 
dalyviams, Komisija turėtų peržiūrėti 
Direktyvą 2009/.../EB </Pavadinimas> ir 
pateikti KIPVPS išlaikymo galimybę ir 
kokybinius reikalavimus, kai 
investuojama į vertybiniais popieriais 
pakeistus produktus.

Or. en
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Pagrindimas

Vertybiniais popieriais pakeistų produktų išlaikymo galimybė ir kokybiniai reikalavimai 
turėtų taip pat būti taikomi KIPVPS siekiant užkirsti kelią nevienodų sąlygų atsiradimui. 

Pakeitimas 305
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Kadangi šios priemonės yra bendro 
pobūdžio ir yra skirtos neesminėms šios 
direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti ją 
papildant naujomis neesminėmis 
nuostatomis, jos turi būti priimamos 
laikantis Sprendimo 1999/468/EB 
5a straipsnyje nustatytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu. Į anksčiau 
minėtą kategoriją nepatenkančioms 
priemonėms turėtų būti taikoma 
reguliavimo procedūra, numatyta to 
sprendimo 5 straipsnyje. Šiomis 
priemonėmis siekiama konstatuoti, kad 
konkrečios trečiosios šalies fondų 
vertinimo standartai yra lygiaverčiai 
Bendrijoje taikomiems standartams, kai 
vertintojas yra įsteigtas trečiojoje šalyje. 
Jomis siekiama konstatuoti, kad 
konkrečios trečiosios šalies depozitarus 
reglamentuojantys įstatymai yra 
lygiaverčiai šiai direktyvai. Jomis 
siekiama konstatuoti, kad AIFV rizikos 
ribojimo reguliavimo ir nuolatinės 
priežiūros įstatymai, galiojantys 
konkrečioje trečiojoje šalyje, yra 
lygiaverčiai šiai direktyvai. Jos rengiamos 
siekiant konstatuoti, ar konkreti trečioji 
šalis suteikia Bendrijos AIFV veiksmingą 
galimybę patekti į rinką, lyginant su 
galimybe, kurią Bendrija suteikia tos 
trečiosios šalies AIFV. Jomis siekiama 
nustatyti standartinius modelius, 
taikytinus pranešimui ir pažymoms, ir 

Išbraukta.
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nustatyti informacijos keitimosi tarp 
kompetentingų institucijų procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

This is appropriate under the new 'comitology' procedures.

Pakeitimas 306
Wolf Klinz, Carl Haglund

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Kadangi šios priemonės yra bendro 
pobūdžio ir yra skirtos neesminėms šios 
direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti ją 
papildant naujomis neesminėmis 
nuostatomis, jos turi būti priimamos 
laikantis Sprendimo 1999/468/EB 
5a straipsnyje nustatytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu. Į anksčiau 
minėtą kategoriją nepatenkančioms 
priemonėms turėtų būti taikoma 
reguliavimo procedūra, numatyta to
sprendimo 5 straipsnyje. Šiomis 
priemonėmis siekiama konstatuoti, kad 
konkrečios trečiosios šalies fondų 
vertinimo standartai yra lygiaverčiai 
Bendrijoje taikomiems standartams, kai 
vertintojas yra įsteigtas trečiojoje šalyje. 
Jomis siekiama konstatuoti, kad 
konkrečios trečiosios šalies depozitarus 
reglamentuojantys įstatymai yra 
lygiaverčiai šiai direktyvai. Jomis 
siekiama konstatuoti, kad AIFV rizikos 
ribojimo reguliavimo ir nuolatinės 
priežiūros įstatymai, galiojantys 
konkrečioje trečiojoje šalyje, yra 
lygiaverčiai šiai direktyvai. Jos rengiamos 
siekiant konstatuoti, ar konkreti trečioji
šalis suteikia Bendrijos AIFV veiksmingą 
galimybę patekti į rinką, lyginant su 

(28) Kadangi šie aktai yra bendro 
pobūdžio ir skirti iš dalies pakeisti
neesmines šios direktyvos nuostatas, ją 
papildant naujomis neesminėmis 
nuostatomis, jie turi būti tvirtinami pagal 
Sutarties 290 straipsnyje nustatytą 
procedūrą. Į anksčiau minėtą kategoriją 
nepatenkančioms priemonėms turėtų būti 
taikoma reguliavimo procedūra, numatyta 
sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnyje. 
Šiomis priemonėmis turėtų būti siekiama 
nustatyti standartinius modelius, taikytinus 
pranešimui ir pažymoms, ir nustatyti 
informacijos keitimosi tarp kompetentingų 
institucijų procedūrą.
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galimybe, kurią Bendrija suteikia tos 
trečiosios šalies AIFV. Jomis siekiama
nustatyti standartinius modelius, taikytinus 
pranešimui ir pažymoms, ir nustatyti 
informacijos keitimosi tarp kompetentingų 
institucijų procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su siūlomo teisės akto projekto pakeitimais.

Pakeitimas 307
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Kadangi šios priemonės yra bendro 
pobūdžio ir yra skirtos neesminėms šios 
direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti ją 
papildant naujomis neesminėmis 
nuostatomis, jos turi būti priimamos 
laikantis Sprendimo 1999/468/EB 
5a straipsnyje nustatytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu. Į anksčiau 
minėtą kategoriją nepatenkančioms 
priemonėms turėtų būti taikoma 
reguliavimo procedūra, numatyta to
sprendimo 5 straipsnyje. Šiomis 
priemonėmis siekiama konstatuoti, kad 
konkrečios trečiosios šalies fondų 
vertinimo standartai yra lygiaverčiai 
Bendrijoje taikomiems standartams, kai 
vertintojas yra įsteigtas trečiojoje šalyje. 
Jomis siekiama konstatuoti, kad 
konkrečios trečiosios šalies depozitarus 
reglamentuojantys įstatymai yra 
lygiaverčiai šiai direktyvai. Jomis 
siekiama konstatuoti, kad AIFV rizikos 
ribojimo reguliavimo ir nuolatinės 
priežiūros įstatymai, galiojantys 
konkrečioje trečiojoje šalyje, yra 

(28) Kadangi šie aktai yra bendro 
pobūdžio ir skirti iš dalies pakeisti
neesmines šios direktyvos nuostatas, ją 
papildant naujomis neesminėmis 
nuostatomis, jie turi būti tvirtinami pagal 
Sutarties 290 straipsnyje nustatytą 
procedūrą. Į anksčiau minėtą kategoriją 
nepatenkančioms priemonėms turėtų būti 
taikoma reguliavimo procedūra, numatyta 
sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnyje. 
Šiomis priemonėmis turėtų būti siekiama 
nustatyti standartinius modelius, taikytinus 
pranešimui ir pažymoms, ir nustatyti 
informacijos keitimosi tarp kompetentingų 
institucijų procedūrą.
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lygiaverčiai šiai direktyvai. Jos rengiamos 
siekiant konstatuoti, ar konkreti trečioji 
šalis suteikia Bendrijos AIFV veiksmingą 
galimybę patekti į rinką, lyginant su 
galimybe, kurią Bendrija suteikia tos 
trečiosios šalies AIFV. Jomis siekiama
nustatyti standartinius modelius, taikytinus 
pranešimui ir pažymoms, ir nustatyti 
informacijos keitimosi tarp kompetentingų 
institucijų procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Šie pakeitimai logiškai susiję su ankstesniais pakeitimais.

Pakeitimas 308
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Kadangi šios priemonės yra bendro 
pobūdžio ir yra skirtos neesminėms šios 
direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti ją 
papildant naujomis neesminėmis 
nuostatomis, jos turi būti priimamos 
laikantis Sprendimo 1999/468/EB 
5a straipsnyje nustatytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu. Į anksčiau 
minėtą kategoriją nepatenkančioms 
priemonėms turėtų būti taikoma 
reguliavimo procedūra, numatyta to
sprendimo 5 straipsnyje. Šiomis 
priemonėmis siekiama konstatuoti, kad 
konkrečios trečiosios šalies fondų 
vertinimo standartai yra lygiaverčiai
Bendrijoje taikomiems standartams, kai 
vertintojas yra įsteigtas trečiojoje šalyje. 
Jomis siekiama konstatuoti, kad konkrečios 
trečiosios šalies depozitarus
reglamentuojantys įstatymai yra 
lygiaverčiai šiai direktyvai. Jomis siekiama

(28) Kadangi šie aktai yra bendro 
pobūdžio ir skirti iš dalies pakeisti
neesmines šios direktyvos nuostatas, ją 
papildant naujomis neesminėmis 
nuostatomis, jie turi būti tvirtinami pagal 
Sutarties 290 straipsnyje nustatytą 
procedūrą. Į anksčiau minėtą kategoriją 
nepatenkančioms priemonėms turėtų būti 
taikoma reguliavimo procedūra, numatyta 
sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnyje. 
Šiomis priemonėmis turėtų būti siekiama 
konstatuoti, kad konkrečios trečiosios 
šalies fondų vertinimo standartai yra 
lygiaverčiai Sąjungoje taikomiems 
standartams, kai vertintojas yra įsteigtas 
trečiojoje šalyje. Jomis turėtų būti
siekiama konstatuoti, kad konkrečios 
trečiosios šalies depozitoriumus
reglamentuojantys įstatymai atitinka šios 
direktyvos nuostatas. Jomis taip pat turėtų 
būti siekiama nustatyti standartinius 
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konstatuoti, kad AIFV rizikos ribojimo 
reguliavimo ir nuolatinės priežiūros 
įstatymai, galiojantys konkrečioje 
trečiojoje šalyje, yra lygiaverčiai šiai 
direktyvai. Jos rengiamos siekiant 
konstatuoti, ar konkreti trečioji šalis 
suteikia Bendrijos AIFV veiksmingą 
galimybę patekti į rinką, lyginant su 
galimybe, kurią Bendrija suteikia tos 
trečiosios šalies AIFV. Jomis siekiama
nustatyti standartinius modelius, taikytinus
pranešimui ir pažymoms, ir nustatyti
informacijos keitimosi tarp kompetentingų 
institucijų procedūrą.

pranešimui ir pažymoms taikytinus 
modelius ir nustatyti keitimosi informacija
tarp kompetentingų institucijų procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su ankstesniais pakeitimais.

Pakeitimas 309
Pervenche Berès, Leonardo Domenici

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Kadangi veiksmų, kurių turi būti 
imtasi, siekiant užtikrinti aukštą vartotojų 
ir investuotojų apsaugos lygį nustatant 
bendrą AIFV veiklos leidimo ir priežiūros 
sistemą, tikslų valstybės narės negali 
veiksmingai pasiekti, ką įrodo galiojančių 
nacionalinių šių subjektų reguliavimo ir 
kontrolės sistemų trūkumai, ir todėl šiuos 
tikslus geriau būtų galima pasiekti 
Bendrijos lygmeniu, Bendrija gali priimti 
priemones, vadovaudamasi subsidiarumo 
principu, apibrėžtu EB sutarties 
5 straipsnyje. Laikantis tame straipsnyje 
išdėstyto proporcingumo principo, šia 
direktyva neviršijama to, kas būtina šiems 
tikslams pasiekti,

(29) Kadangi šios direktyvos tikslų –
užtikrinti aukštą vartotojų ir investuotojų 
apsaugos lygį nustatant bendrą AIFV 
veiklos leidimo ir priežiūros sistemą –
valstybės narės negali veiksmingai 
pasiekti, ir tai įrodo galiojančių 
nacionalinių šių subjektų reguliavimo ir 
kontrolės sistemų trūkumai, todėl šių tikslų
būtų galima geriau siekti Sąjungos
lygmeniu, Sąjunga turėtų suteikti Europos 
vertybinių popierių ir rinkų priežiūros 
institucijai galią veikti kaip Investuotojų 
apsaugos agentūra, atsakinga už naujų 
finansinių produktų sertifikavimą ir jų 
raidos stebėjimą. Laikantis tame 
straipsnyje išdėstyto proporcingumo 
principo, šia direktyva neviršijama to, kas 
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būtina šiems tikslams pasiekti,

Or. en

Pagrindimas

Reikia skubiai įsteigti Europos lygmens Investuotojų apsaugos agentūrą, kuri būtų atsakinga 
už finansinių produktų sertifikavimą ir prieš išleidžiant į rinką suskirstytų juos į skirtingas 
rizikos kategorijas. Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros institucija turėtų imtis šio 
vaidmens.


