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Muudatusettepanek 508
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi valitsejale
tegevusloa andmine

Alternatiivsele investeerimisfondile
tegevusloa andmine

Or. en

Selgitus

Tegevusluba tuleks anda toodetele (alternatiivsele investeerimisfondile), mitte alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejale.

Muudatusettepanek 509
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et ükski 
käesoleva direktiiviga reguleeritud 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
ei osuta mis tahes alternatiivsele 
investeerimisfondile valitsemisteenuseid 
ega turusta fondi aktsiaid või osakuid
ilma selleks tegevusluba omamata.

1. Liikmesriigid tagavad, et ühtki 
alternatiivset investeerimisfondi ei pakuta 
Euroopa Liidus investoritele ilma selleks 
tegevusluba omamata. Alternatiivseid 
investeerimisfonde, kellel ei ole käesoleva 
direktiivi kohaselt antud tegevusluba, ei 
tohi Euroopa Liidus investoritele 
pakkuda.

Majandusüksused, kellel ei ole 
käesoleva direktiivi kohaselt antud 
tegevusluba, ja käesoleva määrusega 
reguleerimata alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejad, kellel ei 
ole liikmesriigi õiguse kohaselt antud 
tegevusluba, ei tohi osutada 
alternatiivsele investeerimisfondile 
valitsemisteenuseid ega turustada fondi 
aktsiaid või osakuid ühenduses.
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Or. en

Selgitus

Kõik alternatiivsed investeerimisfondid, mis saavad raha Euroopa investoritelt, peavad olema 
selle direktiiviga reguleeritud.

Muudatusettepanek 510
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et ükski 
käesoleva direktiiviga reguleeritud 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
ei osuta mis tahes alternatiivsele 
investeerimisfondile valitsemisteenuseid 
ega turusta fondi aktsiaid või osakuid
ilma selleks tegevusluba omamata.

1. Liikmesriigid tagavad, et ükski 
käesoleva direktiiviga reguleeritud 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja ei 
osuta mis tahes alternatiivsele 
investeerimisfondile valitsemisteenuseid 
ilma selleks tegevusluba omamata.

Majandusüksused, kellel ei ole 
käesoleva direktiivi kohaselt antud 
tegevusluba, ja käesoleva määrusega 
reguleerimata alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejad, kellel ei 
ole liikmesriigi õiguse kohaselt antud 
tegevusluba, ei tohi osutada 
alternatiivsele investeerimisfondile 
valitsemisteenuseid ega turustada fondi 
aktsiaid või osakuid ühenduses.

Or. en

Selgitus

Kooskõlla viimine eurofondide direktiiviga. Selgelt tuleks välja tuua põhimõte, et 
majandusüksused, kellel puudub selle direktiivi kohane tegevusluba alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejana tegutsemiseks, ei tohi alternatiivsele investeerimisfondile 
valitsemisteenuseid osutada (erandiks on delegeerimine). Õiguskindluse huvides peaks igal 
alternatiivsel investeerimisfondil olema vaid üks alternatiivse investeerimisfondi valitseja, 
olenemata selle õiguslikust struktuurist. Direktiivis tuleks arvesse võtta erinevusi fondide 
struktuuris, näiteks asjaolu, et mõned fondid valitsevad end ise, teised määravad aga 
fondivälise valitseja. Kui alternatiivne investeerimisfond ei määra valitsejaks välist 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejat, on ta ise alternatiivse investeerimisfondi valitseja.
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Muudatusettepanek 511
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et ükski 
käesoleva direktiiviga reguleeritud 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
ei osuta mis tahes alternatiivsele 
investeerimisfondile valitsemisteenuseid 
ega turusta fondi aktsiaid või osakuid
ilma selleks tegevusluba omamata.

1. Liikmesriigid tagavad, et ükski 
käesoleva direktiiviga reguleeritud 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja ei 
osuta mis tahes alternatiivsele 
investeerimisfondile valitsemisteenuseid 
ilma selleks tegevusluba omamata.

Majandusüksused, kellel ei ole käesoleva 
direktiivi kohaselt antud tegevusluba, ja 
käesoleva määrusega reguleerimata 
alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejad, kellel ei ole liikmesriigi 
õiguse kohaselt antud tegevusluba, ei 
tohi osutada alternatiivsele 
investeerimisfondile valitsemisteenuseid
ega turustada fondi aktsiaid või osakuid 
ühenduses.

Liikmesriigid nõuavad, et üksnes
majandusüksused, kellel on käesoleva 
direktiivi kohaselt antud tegevusluba, 
tohivad osutada alternatiivsele 
investeerimisfondile valitsemisteenuseid; 
erandiks on delegeerimine alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja poolt vastavalt 
käesoleva direktiivi artiklile 18.

Or. en

Selgitus

Kooskõlla viimine eurofondide direktiiviga. Selgelt tuleks välja tuua põhimõte, et 
majandusüksused, kellel puudub selle direktiivi kohane tegevusluba alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejana tegutsemiseks, ei tohi alternatiivsele investeerimisfondile 
valitsemisteenuseid osutada (erandiks on delegeerimine).

Muudatusettepanek 512
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Majandusüksused, kellel ei ole välja jäetud
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käesoleva direktiivi kohaselt antud 
tegevusluba, ja käesoleva määrusega 
reguleerimata alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejad, kellel ei 
ole liikmesriigi õiguse kohaselt antud 
tegevusluba, ei tohi osutada 
alternatiivsele investeerimisfondile 
valitsemisteenuseid ega turustada fondi 
aktsiaid või osakuid ühenduses.

Or. en

Selgitus

Me nõustume eesistujariigi Rootsi kompromissettepanekus välja pakutud 
muudatusettepanekuga. Meie arvates on väga tähtis tagada, et käesoleva direktiiviga 
reguleerimata alternatiivsete investeerimisfondide valitsejatel (eriti väljaspool ühendust 
asutatutel) ei keelataks turustada ühenduses oma alternatiivseid investeerimisfonde suunatud 
emissioonide käigus.

Muudatusettepanek 513
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Majandusüksused, kellel ei ole 
käesoleva direktiivi kohaselt antud 
tegevusluba, ja käesoleva määrusega 
reguleerimata alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejad, kellel ei 
ole liikmesriigi õiguse kohaselt antud 
tegevusluba, ei tohi osutada 
alternatiivsele investeerimisfondile 
valitsemisteenuseid ega turustada fondi 
aktsiaid või osakuid ühenduses.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 514
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Majandusüksused, kellel ei ole käesoleva 
direktiivi kohaselt antud tegevusluba, ja 
käesoleva määrusega reguleerimata 
alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejad, kellel ei ole liikmesriigi õiguse 
kohaselt antud tegevusluba, ei tohi 
osutada alternatiivsele 
investeerimisfondile valitsemisteenuseid 
ega turustada fondi aktsiaid või osakuid 
ühenduses.

Majandusüksused, kellel ei ole käesoleva 
direktiivi kohaselt antud tegevusluba, ja 
Euroopa Liidus asutatud, käesoleva 
direktiiviga reguleerimata alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejad, kellel ei ole 
liikmesriigi õiguse kohaselt antud 
tegevusluba, ei tohi osutada alternatiivsele 
investeerimisfondile valitsemisteenuseid.

Or. en

Selgitus

On oluline mõista, et mõnel juhul turustab alternatiivne investeerimisfond oma aktsiaid või 
osakuid otse. Täiesti asjakohane on nõuda, et sellise turustamise lubamiseks peab olema 
määratud ELis asutatud alternatiivse investeerimisfondi valitseja, kuid kui alternatiivne 
investeerimisfond määrab valitsejaks kolmanda isiku, ei ole vaja nõuda, et kõikidel juhtudel 
võib aktsiaid või osakuid turustada ainult tegevusloa saanud alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja ise.

Muudatusettepanek 515
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Majandusüksused, kellel ei ole käesoleva 
direktiivi kohaselt antud tegevusluba, ja 
käesoleva määrusega reguleerimata 
alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejad, kellel ei ole liikmesriigi õiguse 
kohaselt antud tegevusluba, ei tohi 
osutada alternatiivsele 
investeerimisfondile valitsemisteenuseid 
ega turustada fondi aktsiaid või osakuid 

Majandusüksused, kellel ei ole käesoleva 
direktiivi kohaselt antud tegevusluba, ja 
käesoleva direktiiviga reguleerimata 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejad, 
kellel ei ole liikmesriigi õiguse kohaselt 
antud tegevusluba, ei tohi osutada 
alternatiivsele investeerimisfondile 
valitsemisteenuseid ega turustada fondi 
aktsiaid või osakuid Euroopa Liidus, kui 
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ühenduses. käesolevas direktiivis ei ole selgelt 
sätestatud teisiti.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek tehakse selleks, et osutada eranditele, näiteks artiklis 35 ette nähtud 
eranditele (mida on muudetud Hökmarki muudatusettepanekuga 34), ning sellega 
väljendatakse selgelt, et artiklis 4 sätestatud üldpiirangul on erandeid.

Muudatusettepanek 516
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Majandusüksused, kellel ei ole käesoleva 
direktiivi kohaselt antud tegevusluba, ja 
käesoleva määrusega reguleerimata 
alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejad, kellel ei ole liikmesriigi õiguse 
kohaselt antud tegevusluba, ei tohi 
osutada alternatiivsele 
investeerimisfondile valitsemisteenuseid
ega turustada fondi aktsiaid või osakuid 
ühenduses.

Majandusüksused, kellel ei ole käesoleva 
direktiivi kohaselt antud tegevusluba, ja 
käesoleva direktiiviga reguleerimata 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejad, 
kellel ei ole liikmesriigi õiguse kohaselt 
antud tegevusluba, ei tohi alternatiivset 
investeerimisfondi valitseda ega turustada 
fondi aktsiaid või osakuid Euroopa Liidus; 
erandiks on delegeerimine alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja poolt vastavalt 
käesoleva direktiivi artiklile 18.

Or. en

Selgitus

Delegeerimise korra kooskõlla viimine ühenduse õigusega (finantsinstrumentide turge 
käsitleva direktiivi ja eurofondide direktiiviga).
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Muudatusettepanek 517
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
võib tegelda üksnes alternatiivse 
investeerimisfondi valitsemisega ning 
individuaalse portfellihalduse teenuse 
pakkumisega ja 
investeerimisnõustamisega seoses 
direktiivi 2004/39/EÜ I lisa C jaos 
loetletud finantsinstrumentidega. 
Liikmesriigid võivad lubada 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejatel osutada kõrvalteenustena ka 
mõningaid käesoleva direktiivi lisas 
nimetatud haldus- ja turustamisteenuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 518
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja võib taotleda käesoleva direktiivi 
kohast tegevusluba, et turustada vastavalt 
käesolevale direktiivile Euroopa Liidus 
alternatiivseid investeerimisfonde, mis on 
loodud enne käesoleva direktiivi 
ülevõtmise tähtaja lõppu, kui ta esitab 
pädevatele asutustele artiklites 31 ja 33 
osutatud teabe ning investoritele 
artiklis 20 osutatud teabe.

Or. en
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Selgitus

On oluline kehtestada direktiivis seniste õiguste kaitse klausel ja anda alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatele, iseäranis aga nende investoritele, piisavalt aega uute 
meetmetega kohanemiseks, eriti kuna nad tegelevad kinniste fondidega.

Muudatusettepanek 519
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Et tagada käesoleva direktiivi nõuete 
täitmine, annab pädev asutus 
alternatiivsele investeerimisfondile 
tegevusloa alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejana tegutsemiseks üksnes juhul, 
kui alternatiivse investeerimisfondi 
juhatuse või juhtorgani liikmed on 
laitmatu mainega ja alternatiivse 
investeerimisfondi poolt ellu viidava 
majandustegevuse alal piisavalt kogenud.

Or. en

Selgitus

Säte tagab, et alternatiivsel investeerimisfondil on piisavalt head juhid ja piisavad 
kogemused, et direktiivi nõudeid täita. Selle tingimuse eeskujuks on nõue, mida kohaldatakse 
end ise valitsevate eurofondide suhtes.

Muudatusettepanek 520
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejale võib anda tegevusloa 
valitsemisteenuste osutamiseks kõigile või 

välja jäetud



AM\804981ET.doc 11/151 PE439.125v01-00

ET

teatavat tüüpi alternatiivsetele 
investeerimisfondidele.
Alternatiivse investeerimisfondi valitsejal 
võib olla käesoleva direktiivi kohane 
tegevusluba ja direktiivi 2009/…/EÜ 
[eurofondide direktiiv] kohane 
tegevusluba tegutsemiseks 
fondivalitsejana või äriühinguna asutatud 
fondina.

Or. en

Selgitus

Eelnevate muudatusettepanekute tõttu ei ole enam põhjendatud.

Muudatusettepanek 521
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejal võib olla käesoleva direktiivi 
kohane tegevusluba ja direktiivi 
2009/…/EÜ [eurofondide direktiiv] 
kohane tegevusluba tegutsemiseks 
fondivalitsejana või äriühinguna 
asutatud fondina.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kooskõlla viimine eurofondide direktiiviga. Selgelt tuleks välja tuua põhimõte, et 
majandusüksused, kellel puudub selle direktiivi kohane tegevusluba alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejana tegutsemiseks, ei tohi alternatiivsele investeerimisfondile 
valitsemisteenuseid osutada (erandiks on delegeerimine). Õiguskindluse huvides peaks igal 
alternatiivsel investeerimisfondil olema vaid üks alternatiivse investeerimisfondi valitseja, 
olenemata selle õiguslikust struktuurist. Direktiivis tuleks arvesse võtta erinevusi fondide 
struktuuris, näiteks asjaolu, et mõned fondid valitsevad end ise, teised määravad aga 
fondivälise valitseja. Kui alternatiivne investeerimisfond ei määra valitsejaks välist 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejat, on ta ise alternatiivse investeerimisfondi valitseja.
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Muudatusettepanek 522
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejal võib olla käesoleva direktiivi 
kohane tegevusluba ja direktiivi 
2009/…/EÜ [eurofondide direktiiv] 
kohane tegevusluba tegutsemiseks 
fondivalitsejana või äriühinguna 
asutatud fondina.

Kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejal on käesoleva direktiivi kohane 
tegevusluba või kui fondivalitsejal või 
äriühinguna asutatud fondil on direktiivi 
2009/65/EÜ kohane tegevusluba, annavad 
pädevad asutused alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejale direktiivi 
2009/65/EÜ kohase tegevusloa või
fondivalitsejale või äriühinguna asutatud
fondile käesoleva direktiivi kohase 
tegevusloa, kui asjaomased täiendavad 
tegevusloa nõuded on täidetud. Selleks 
küsivad pädevad asutused ainult sellist 
teavet, mida pole esitatud seoses algse 
tegevusloaga, eeldusel, et seda teavet ei 
ole muudetud.

Or. en

Selgitus

Tuleb arvestada sarnasusi eurofondide valitsejate suhtes kohaldatavate teatud regulatiivsete 
nõuete ja käesoleva direktiiviga ette nähtud nõuete vahel. Alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate ja järelevalveasustuste ebaproportsionaalsete kulude vältimiseks on seetõttu 
asjakohane võimaldada äriühingutel, kes juba valitsevad eurofonde või alternatiivseid 
investeerimisfonde, taotleda tegevusluba mõlemat tüüpi fondide valitsemiseks. Selleks tuleks 
neil vaid tõendada, et nad vastavad seda lisategevust reguleerivate direktiivide lisanõuetele, 
ning neilt ei tohiks nõuda täiesti uue tegevusloa taotlemist.
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Muudatusettepanek 523
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi valitsejal 
võib olla käesoleva direktiivi kohane 
tegevusluba ja direktiivi 2009/…/EÜ
[eurofondide direktiiv] kohane tegevusluba 
tegutsemiseks fondivalitsejana või 
äriühinguna asutatud fondina.

Kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejal on käesoleva direktiivi kohane 
tegevusluba või kui fondivalitsejal või 
äriühinguna asutatud fondil on direktiivi 
2009/65/EÜ kohane tegevusluba, annavad 
pädevad asutused alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejale direktiivi 
2009/65/EÜ kohase tegevusloa või
fondivalitsejale või äriühinguna asutatud 
fondile käesoleva direktiivi kohase 
tegevusloa, kui asjaomased täiendavad 
tegevusloa nõuded on täidetud.

Selleks küsivad pädevad asutused ainult 
sellist teavet, mida pole esitatud seoses 
algse tegevusloaga, eeldusel, et seda teavet 
ei ole muudetud.

Or. en

Selgitus

Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate ja järelevalveasustuste ebaproportsionaalsete 
kulude vältimiseks on seetõttu asjakohane võimaldada neil äriühingutel, kes juba valitsevad 
eurofonde või alternatiivseid investeerimisfonde, taotleda tegevusluba mõlemat tüüpi fondide 
valitsemiseks. Selleks tuleks neil vaid tõendada, et nad vastavad antud lisategevust 
reguleerivate direktiivide lisanõuetele, ning neilt ei tohiks nõuda täiesti uue tegevusloa 
taotlemist.

Muudatusettepanek 524
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatel lubada 
lisaks valitsemisteenuste osutamisele 
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pakkuda kõrvalteenusena 
investeerimisnõustamist. Selline tegevus 
peab moodustama vaid väikese osa 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
käibest.

Or. en

Muudatusettepanek 525
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikleid 4–8 ei kohaldata tööstuslike 
valdusettevõtete suhtes, mille aktsiatega 
kaubeldakse ELi reguleeritud turul, kui 
neil on tööstusega seotud äristrateegia 
elluviimiseks osalus oma tütarettevõtetes 
või sidusettevõtetes, mille peamine 
eesmärk ei seisne teatud etteplaneeritud 
aja jooksul võõrandamise kaudu 
investoritele tulu teenimises.

Or. en

Selgitus

Börsil noteeritud tööstuslike valdusettevõtete suhtes kohaldatakse prospektidirektiivi ja 
läbipaistvusdirektiivi ning liikmesriikide äriõigust, noteerimiseeskirju ja muid riiklikke 
regulatsioone. See tagab investorite, järelevalveasutuste ja avalikkuse jaoks piisava 
läbipaistvuse. Artiklite 4–8 sätted ei ole seda liiki äriühingute puhul asjakohased ega sobivad.

Muudatusettepanek 526
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Direktiivi 2009/65/EÜ kohast 
fondivalitsejat või äriühinguna asutatud 
fondi loetakse tegevusloa omanikuks ka 
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käesoleva direktiivi mõistes ning ta võib 
valitseda liikmesriikide õigusaktidega 
reguleeritud investeerimisfonde, mida 
direktiiv 2009/65/EÜ ei hõlma.
Alternatiivse investeerimisfondi 
valitsemisel peab direktiivi 2009/65/EÜ 
kohane fondivalitseja või äriühinguna 
asutatud fond järgima käesoleva direktiivi 
sätteid.

Or. en

Muudatusettepanek 527
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Direktiivi 2009/65/EÜ kohast 
fondivalitsejat või äriühinguna asutatud 
fondi loetakse tegevusloa omanikuks ka 
käesoleva direktiivi mõistes ning ta võib 
valitseda liikmesriikide õigusaktidega 
reguleeritud investeerimisfonde, mida 
direktiiv 2009/65/EÜ ei hõlma.
Alternatiivse investeerimisfondi 
valitsemisel peab direktiivi 2009/65/EÜ 
kohane fondivalitseja või äriühinguna 
asutatud fond järgima käesoleva direktiivi 
sätteid.

Or. en

Selgitus

Kooskõlla viimine eurofondide direktiiviga. Selgelt tuleks välja tuua põhimõte, et 
majandusüksused, kellel puudub selle direktiivi kohane tegevusluba alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejana tegutsemiseks, ei tohi alternatiivsele investeerimisfondile 
valitsemisteenuseid osutada (erandiks on delegeerimine). Õiguskindluse huvides peaks igal 
alternatiivsel investeerimisfondil olema vaid üks alternatiivse investeerimisfondi valitseja, 
olenemata selle õiguslikust struktuurist. Direktiivis tuleks arvesse võtta erinevusi fondide 
struktuuris, näiteks asjaolu, et mõned fondid valitsevad end ise, teised määravad aga 
fondivälise valitseja. Kui alternatiivne investeerimisfond ei määra valitsejaks välist 
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alternatiivse investeerimisfondi valitsejat, on ta ise alternatiivse investeerimisfondi valitseja.

Muudatusettepanek 528
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Ilma et see piiraks artikli 18 
kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et igal 
käesoleva direktiivi kohaldamisalasse 
kuuluval alternatiivsel investeerimisfondil 
on üks alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes vastutab käesoleva direktiivi 
nõuete täitmise eest.

Or. en

Selgitus

Kooskõlla viimine eurofondide direktiiviga. Selgelt tuleks välja tuua põhimõte, et 
majandusüksused, kellel puudub selle direktiivi kohane tegevusluba alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejana tegutsemiseks, ei tohi alternatiivsele investeerimisfondile 
valitsemisteenuseid osutada (erandiks on delegeerimine). Õiguskindluse huvides peaks igal 
alternatiivsel investeerimisfondil olema vaid üks alternatiivse investeerimisfondi valitseja, 
olenemata selle õiguslikust struktuurist. Direktiivis tuleks arvesse võtta erinevusi fondide 
struktuuris, näiteks asjaolu, et mõned fondid valitsevad end ise, teised määravad aga 
fondivälise valitseja. Kui alternatiivne investeerimisfond ei määra valitsejaks välist 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejat, on ta ise alternatiivse investeerimisfondi valitseja.

Muudatusettepanek 529
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Ilma et see piiraks artikli 18 
kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et igal 
käesoleva direktiivi kohaldamisalasse 
kuuluval alternatiivsel investeerimisfondil 
on üks alternatiivse investeerimisfondi 
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valitseja, kes vastutab käesoleva direktiivi 
nõuete täitmise eest.

Or. en

Selgitus

Õiguskindluse huvides peaks igal alternatiivsel investeerimisfondil olema vaid üks 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja, olenemata selle õiguslikust struktuurist.

Muudatusettepanek 530
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Ilma et see piiraks artikli 18 
kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et igal 
käesoleva direktiivi kohaldamisalasse 
kuuluval alternatiivsel investeerimisfondil 
on üks alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes vastutab käesoleva direktiivi 
nõuete täitmise eest.

Or. en

Selgitus

Selle direktiivi kohane tegevusluba tuleks iga alternatiivse investeerimisfondi kohta anda vaid 
ühele alternatiivse investeerimisfondi valitsejale.

Muudatusettepanek 531
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Ilma et see piiraks artikli 18 
kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et igal 
käesoleva direktiivi kohaldamisalasse 
kuuluval alternatiivsel investeerimisfondil 
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on üks alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes vastutab käesoleva direktiivi 
nõuete täitmise eest.

Or. en

Selgitus

Õiguskindluse huvides peaks igal alternatiivsel investeerimisfondil olema vaid üks 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja, olenemata selle õiguslikust struktuurist.

Muudatusettepanek 532
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Ilma et see piiraks artikli 18 
kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et igal 
käesoleva direktiivi kohaldamisalasse 
kuuluval alternatiivsel investeerimisfondil 
on üks alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes vastutab käesoleva direktiivi 
nõuete täitmise eest.

Or. en

Selgitus

Õiguskindluse huvides peaks igal alternatiivsel investeerimisfondil olema vaid üks 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja, olenemata selle õiguslikust struktuurist.

Muudatusettepanek 533
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Iga alternatiivse investeerimisfondi 
puhul tuleb alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejana tunnustada 
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vaid üht juriidilist isikut, kes peab 
vastutama käesoleva direktiivi nõuete 
täitmise eest.

Or. en

Selgitus

Selguse huvides.

Muudatusettepanek 534
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 d. Sõltuvalt oma õiguslikust vormist võib 
alternatiivne investeerimisfond end kas 
ise valitseda või määrata fondivälise 
valitseja.
Kui alternatiivne investeerimisfond ei 
määra valitsejaks välist alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejat, on ta ise 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja.

Or. en

Selgitus

Kooskõlla viimine eurofondide direktiiviga. Selgelt tuleks välja tuua põhimõte, et 
majandusüksused, kellel puudub selle direktiivi kohane tegevusluba alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejana tegutsemiseks, ei tohi alternatiivsele investeerimisfondile 
valitsemisteenuseid osutada (erandiks on delegeerimine). Õiguskindluse huvides peaks igal 
alternatiivsel investeerimisfondil olema vaid üks alternatiivse investeerimisfondi valitseja, 
olenemata selle õiguslikust struktuurist. Direktiivis tuleks arvesse võtta erinevusi fondide 
struktuuris, näiteks asjaolu, et mõned fondid valitsevad end ise, teised määravad aga 
fondivälise valitseja. Kui alternatiivne investeerimisfond ei määra valitsejaks välist 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejat, on ta ise alternatiivse investeerimisfondi valitseja.
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Muudatusettepanek 535
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 d. Sõltuvalt oma õiguslikust vormist võib 
alternatiivne investeerimisfond end kas 
ise valitseda või määrata fondivälise 
valitseja. Kui alternatiivne 
investeerimisfond ei määra valitsejaks 
välist alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejat, on ta ise alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja.

Or. en

Selgitus

Direktiivis tuleks arvesse võtta erinevusi fondide struktuuris, näiteks asjaolu, et mõned fondid 
valitsevad end ise, teised määravad aga fondivälise valitseja. Kui alternatiivne 
investeerimisfond ei määra valitsejaks välist alternatiivse investeerimisfondi valitsejat, on ta 
ise alternatiivse investeerimisfondi valitseja.

Muudatusettepanek 536
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 d. Sõltuvalt oma õiguslikust vormist võib 
alternatiivne investeerimisfond end kas 
ise valitseda või määrata fondivälise 
valitseja.
Kui alternatiivne investeerimisfond ei 
määra valitsejaks välist alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejat, on ta ise 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja.

Or. en
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Selgitus

Direktiivis tuleks arvesse võtta erinevusi fondide struktuuris, näiteks asjaolu, et mõned fondid 
valitsevad end ise, teised määravad aga fondivälise valitseja. Kui alternatiivne 
investeerimisfond ei määra valitsejaks välist alternatiivse investeerimisfondi valitsejat, on ta 
ise alternatiivse investeerimisfondi valitseja.

Muudatusettepanek 537
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 d. Sõltuvalt oma õiguslikust vormist võib 
alternatiivne investeerimisfond end kas 
ise valitseda või määrata fondivälise 
valitseja.
Kui alternatiivne investeerimisfond ei 
määra valitsejaks välist alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejat, on ta ise 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja.

Or. en

Selgitus

Direktiivis tuleks arvesse võtta erinevusi fondide struktuuris, näiteks asjaolu, et mõned fondid 
valitsevad end ise, teised määravad aga fondivälise valitseja. Kui alternatiivne 
investeerimisfond ei määra valitsejaks välist alternatiivse investeerimisfondi valitsejat, on ta 
ise alternatiivse investeerimisfondi valitseja.

Muudatusettepanek 538
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 e. Liikmesriigid võivad lubada 
alternatiivsel investeerimisfondil 
tegutseda alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejana. Igal alternatiivsel 
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investeerimisfondil võib olla ainult üks 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja.

Or. en

Selgitus

See säte kinnitab, et liikmesriigid võivad lubada (aga ei pea lubama) alternatiivsel 
investeerimisfondil tegutseda alternatiivse investeerimisfondi valitsejana. Selge õigusaktidest 
tuleneva vastutuse tagamiseks on lubatud ainult üks alternatiivse investeerimisfondi valitseja.

Muudatusettepanek 539
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 f. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja on kas:
a) fondiväline valitseja, kes on 
alternatiivse investeerimisfondi poolt või 
nimel määratud juriidiline isik 
(alternatiivse investeerimisfondi jaoks 
määratud valitseja) ja kes sellise 
määramise tõttu vastutab alternatiivse 
investeerimisfondi kogu portfelli 
haldamise eest, või
b) kui õigusaktides, mille alusel 
alternatiivne investeerimisfond on 
asutatud, on nõutud, et alternatiivsel 
investeerimisfondil peab olema 
alternatiivse investeerimisfondi 
valitsemise eest vastutav juhtorgan ja see 
juhtorgan otsustab mitte määrata 
alternatiivsele investeerimisfondile välist 
valitsejat, antakse alternatiivsele 
investeerimisfondile endale luba tegutseda 
alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejana.

Or. en

Selgitus

Direktiivis tuleks arvesse võtta sellise alternatiivse investeerimisfondi struktuuri, mis on 
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asutatud äriühinguna liikmesriigi äriühinguõiguse alusel ja millel on õiguslik kohustus luua 
juhtorganina juhatus (näiteks investeerimisfondina asutatud äriühingud). Juhatuse liikmed 
valitakse alternatiivse investeerimisfondi aktsionäride poolt ja neil on usaldussuhtest 
tulenevad kohustused alternatiivse investeerimisfondi aktsionäride ees. Võimalikku vastuolu 
saaks vältida, kui alternatiivsele investeerimisfondile endale saaks anda tegevusloa 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejana tegutsemiseks.

Muudatusettepanek 540
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Tegevusloaga hõlmatud tegevus

1. Liikmesriigid nõuavad, et ükski 
fondiväline alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja, kes kuulub 
käesoleva direktiivi kohaldamisalasse, ei 
tegutseks muudel tegevusaladel kui ühe 
või mitme alternatiivse investeerimisfondi 
valitsemine kooskõlas käesoleva 
direktiiviga, välja arvatud direktiivi 
2009/65/EÜ II lisas loetletud 
haldustoimingud ja turustamine, 
alternatiivse investeerimisfondi 
alusvaraga või alternatiivse 
investeerimisfondi osakute või aktsiate 
väljalaskmise ja tagasivõtmisega seotud 
tegevus või täiendav eurofondide 
valitsemine direktiivi 2009/65/EÜ kohase 
tegevusloa alusel ja direktiivi 2009/65/EÜ 
artikli 6 lõike 2 kohaste teenuste 
osutamine, milleks alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejale on antud 
tegevusluba.
2. Liikmesriigid tagavad, et ükski end ise 
valitsev alternatiivne investeerimisfond, 
mis kuulub käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse, ei tegutseks muudel 
tegevusaladel kui direktiivi 2009/65/EÜ 
II lisas loetletud iseenda valitsemise 
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toimingud, välja arvatud alternatiivse 
investeerimisfondi turustamine ning 
alternatiivse investeerimisfondi 
alusvaraga või alternatiivse 
investeerimisfondi osakute või aktsiate 
väljalaskmise ja tagasivõtmisega seotud 
tegevus.
3. Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid 
lubada fondivälistel alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatel lisaks 
lõikes 1 nimetatud toimingutele osutada 
järgmisi teenuseid:
a) väärtpaberiportfellide, sealhulgas 
pensionifondide ja direktiivi 2003/41/EÜ 
artikli 19 lõikele 1 vastavate 
tööandjapensioni kogumisasutuste
väärtpaberiportfellide valitsemine kliendi 
antud volituse alusel, kliendikeskselt ja 
diskretsionaarselt;
b) kõrvalteenused:
i) alternatiivse investeerimisfondiga 
seotud korralduste vastuvõtmine ja 
edastamine;
ii) alternatiivse investeerimisfondiga 
seotud hoidmine ja haldamine, sh sellega 
seotud teenused, näiteks raha ja tagatiste 
haldamine;
iii) investeerimisnõustamine seoses 
direktiivi 2004/39/EÜ I lisa C jaos 
loetletud ühe või mitme 
finantsinstrumendiga.

Or. en

Selgitus

Kooskõlla viimine eurofondide direktiiviga ja finantsinstrumentide turge käsitleva 
direktiiviga.
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Muudatusettepanek 541
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Tegevusloaga hõlmatud tegevus

1. Liikmesriigid nõuavad, et ükski 
fondiväline alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja, kes kuulub 
käesoleva direktiivi kohaldamisalasse, ei 
tegutseks muudel tegevusaladel kui ühe 
või mitme alternatiivse investeerimisfondi 
valitsemine kooskõlas käesoleva 
direktiiviga, välja arvatud lisa punktides 2 
ja 3 märgitud teenused, alternatiivse 
investeerimisfondi alusvaraga või 
alternatiivse investeerimisfondi osakute 
või aktsiate väljalaskmise ja 
tagasivõtmisega seotud tegevus, täiendav 
eurofondide valitsemine direktiivi 
2009/65/EÜ kohase tegevusloa alusel ja 
direktiivi 2009/65/EÜ artikli 6 lõike 2 
kohaste teenuste osutamine, milleks 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale 
on antud tegevusluba.
2. Liikmesriigid nõuavad, et ükski end ise 
valitsev alternatiivne investeerimisfond, 
mis kuulub käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse, ei tegutseks muudel 
tegevusaladel kui selle alternatiivse 
investeerimisfondi iseenda valitsemise 
toimingud, millele osutatakse lisa 
punktides 2 ja 3, ning selle alternatiivse 
investeerimisfondi alusvaraga või 
alternatiivse investeerimisfondi osakute 
või aktsiate väljalaskmise ja 
tagasivõtmisega seotud tegevus.
3. Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid 
lubada fondivälistel alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatel lisaks 
lõikes 1 nimetatud toimingutele osutada 
järgmisi teenuseid:
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a) väärtpaberiportfellide, sealhulgas 
pensionifondide ja direktiivi 2003/41/EÜ 
artikli 19 lõikele 1 vastavate 
tööandjapensioni kogumisasutuste 
väärtpaberiportfellide valitsemine kliendi 
antud volituse alusel, kliendikeskselt ja 
diskretsionaarselt ning nende portfellide 
alusvaraga seotud tegevus;
b) kõrvalteenustena:
i) alternatiivse investeerimisfondiga 
seotud korralduste vastuvõtmine ja 
edastamine;
ii) investeerimisnõustamine seoses 
direktiivi 2004/39/EÜ I lisa C jaos 
loetletud ühe või mitme 
finantsinstrumendiga;
iii) alternatiivse investeerimisfondiga 
seotud hoidmine ja haldamine, sh sellega 
seotud teenused, näiteks raha ja tagatiste 
haldamine.
4. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejale ei tohi käesoleva direktiivi 
alusel anda tegevusluba üksnes lõikes 3 
nimetatud teenuste osutamiseks või 
kõrvalteenuste osutamiseks, kui tal 
puudub tegevusluba lõike 3 punktis a 
nimetatud teenuste osutamiseks, samuti ei 
tohi talle anda luba üksnes lisa 
punktides 2 ja 3 osutatud toimingute 
tegemiseks.
5. Direktiivi 2004/39/EÜ artikli 2 lõiget 2 
ning artikleid 12, 13 ja 19 kohaldatakse 
käesoleva artikli lõikes 3 nimetatud 
teenuste osutamise suhtes alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate poolt.

Or. en

Selgitus

Määratletakse valitsemistegevus ja kõrvalteenused, mida alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja võib ellu viia. Valitsemisteenuste piiramine nii, et need hõlmaksid üksnes 
ühisportfelli haldamist kui põhiteenust (lisas) kooskõlas eurofondide direktiiviga ning 
kõrvalteenuseid (individuaalne portfellihaldus ja mõned abiteenused), on väga oluline selleks, 
et vältida huvide konflikti investeeringute haldamisest tulenevate usalduskohustuste ja muu 
tegevuse (panganduse, kindlustuse jne) vahel.
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Muudatusettepanek 542
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Tegevusloaga hõlmatud tegevus

1. Liikmesriigid nõuavad, et ükski 
fondiväline alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja, kes kuulub 
käesoleva direktiivi kohaldamisalasse, ei 
tegutseks muudel tegevusaladel kui ühe 
või mitme alternatiivse investeerimisfondi 
valitsemine kooskõlas käesoleva 
direktiiviga, välja arvatud lisa punktides 2 
ja 3 märgitud teenused, alternatiivse 
investeerimisfondi alusvaraga või 
alternatiivse investeerimisfondi osakute 
või aktsiate väljalaskmise ja 
tagasivõtmisega seotud tegevus või 
täiendav eurofondide valitsemine 
direktiivi 2009/65/EÜ kohase tegevusloa 
alusel ja direktiivi 2009/65/EÜ artikli 6 
lõike 2 kohaste teenuste osutamine, 
milleks alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejale on antud tegevusluba.
2. Liikmesriigid nõuavad, et ükski end ise 
valitsev alternatiivne investeerimisfond, 
mis kuulub käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse, ei tegutseks muudel 
tegevusaladel kui selle alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja iseenda 
valitsemise toimingud, millele osutatakse 
lisa punktides 2 ja 3, ning selle 
alternatiivse investeerimisfondi 
alusvaraga või alternatiivse 
investeerimisfondi osakute või aktsiate 
väljalaskmise ja tagasivõtmisega seotud 
tegevus.

3. Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid 
lubada fondivälistel alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatel lisaks 
lõikes 1 nimetatud toimingutele osutada 
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järgmisi teenuseid:

a) väärtpaberiportfellide, sealhulgas 
pensionifondide ja direktiivi 2003/41/EÜ 
artikli 19 lõikele 1 vastavate 
tööandjapensioni kogumisasutuste 
väärtpaberiportfellide valitsemine kliendi 
antud volituse alusel, kliendikeskselt ja 
diskretsionaarselt ning nende portfellide 
alusvaraga seotud tegevus;
b) kõrvalteenustena:
i) alternatiivse investeerimisfondiga 
seotud korralduste vastuvõtmine ja 
edastamine;
ii) investeerimisnõustamine seoses 
direktiivi 2004/39/EÜ I lisa C jaos 
loetletud ühe või mitme 
finantsinstrumendiga;
iii) alternatiivse investeerimisfondiga 
seotud hoidmine ja haldamine, sh sellega 
seotud teenused, näiteks raha ja tagatiste 
haldamine.
4. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejale ei tohi käesoleva direktiivi 
alusel anda tegevusluba üksnes lõikes 3 
nimetatud teenuste osutamiseks või 
kõrvalteenuste osutamiseks, kui tal 
puudub tegevusluba lõike 3 punktis a 
nimetatud teenuste osutamiseks, samuti ei 
tohi talle anda luba üksnes lisa 
punktides 2 ja 3 osutatud toimingute 
tegemiseks.
5. Direktiivi 2004/39/EÜ artikli 2 lõiget 2 
ning artikleid 12, 13 ja 19 kohaldatakse 
käesoleva artikli lõikes 3 nimetatud 
teenuste osutamise suhtes alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate poolt.

Or. en

Selgitus

Valitsemisteenuste piiramine nii, et need hõlmaksid üksnes ühisportfelli haldamist kui 
põhiteenust (lisas) kooskõlas eurofondide direktiiviga ning kõrvalteenuseid (individuaalne 
portfellihaldus ja mõned abiteenused), on väga oluline selleks, et vältida huvide konflikti 
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investeeringute haldamisest tulenevate usalduskohustuste ja muu tegevuse (panganduse, 
kindlustuse jne) vahel, eriti kui kohaldamisalast ei jäeta enam välja selliseid äriühinguid 
nagu krediidiasutused, kindlustusandjad jne.

Muudatusettepanek 543
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 

tegevus
1. Liikmesriigid nõuavad, et ükski 
fondiväline alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja, kes kuulub 
käesoleva direktiivi kohaldamisalasse, ei 
tegutseks muudel tegevusaladel kui ühe 
või mitme alternatiivse investeerimisfondi 
valitsemine kooskõlas käesoleva 
direktiiviga, välja arvatud käesoleva 
direktiivi lisa punktides 2 ja 3 märgitud 
toimingud, alternatiivse 
investeerimisfondi alusvaraga või 
alternatiivse investeerimisfondi osakute 
või aktsiate väljalaskmise ja 
tagasivõtmisega seotud tegevus või 
täiendav eurofondide valitsemine 
direktiivi 2009/65/EÜ kohase tegevusloa 
alusel ja direktiivi 2009/65/EÜ artikli 6 
lõike 2 kohaste teenuste osutamine, 
milleks alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejale on antud tegevusluba.
2. Liikmesriigid nõuavad, et ükski end ise 
valitsev alternatiivne investeerimisfond, 
mis kuulub käesoleva direktiivi 
kohaldamisalasse, ei tegutseks muudel 
tegevusaladel kui selle alternatiivse 
investeerimisfondi iseenda valitsemise 
toimingud, millele osutatakse lisa 
punktides 2 ja 3, ning selle alternatiivse 
investeerimisfondi alusvaraga ja 
alternatiivse investeerimisfondi osakute 
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või aktsiate väljalaskmise ja 
tagasivõtmisega seotud tegevus.
3. Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid 
lubada fondivälistel alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatel lisaks 
ühe või mitme alternatiivse 
investeerimisfondi valitsemisele osutada 
järgmisi teenuseid:
a) väärtpaberiportfellide, sealhulgas 
pensionifondide ja direktiivi 2003/41/EÜ 
artikli 19 lõikele 1 vastavate 
tööandjapensioni kogumisasutuste 
väärtpaberiportfellide valitsemine kliendi 
antud volituse alusel, kliendikeskselt ja 
diskretsionaarselt;
b) kõrvalteenustena:
i) investeerimisnõustamine;
ii) investeerimisfondi osakute hoidmine ja 
haldamine.
4. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejale ei tohi käesoleva direktiivi 
alusel anda tegevusluba üksnes lõikes 3 
nimetatud teenuste osutamiseks ega 
üksnes käesoleva direktiivi I lisa 
punktides 2 ja 3 osutatud toimingute 
tegemiseks.
5. Direktiivi 2004/39/EÜ artikli 2 lõiget 2 
ning artikleid 12, 13 ja 19 kohaldatakse 
käesoleva artikli lõikes 3 nimetatud 
teenuste osutamise suhtes alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate poolt.

Or. en

Selgitus

Määratletakse valitsemistegevus ja kõrvalteenused, mida alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja võib ellu viia. Valitsemisteenuste piiramine nii, et need hõlmaksid üksnes 
ühisportfelli haldamist kui põhiteenust (artiklis 3 d ja lisas) kooskõlas eurofondide 
direktiiviga, ning artiklis 4 a (uus) nimetatud kõrvalteenuseid (individuaalne portfellihaldus 
ja mõned abiteenused), on väga oluline selleks, et vältida huvide konflikti investeeringute 
haldamisest tulenevate usalduskohustuste ja muu tegevuse (panganduse, kindlustuse jne) 
vahel.
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Muudatusettepanek 544
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevusloa annavad selle 
vastuvõtjaliikmesriigi pädevad asutused, 
kus alternatiivset investeerimisfondi 
kavatsetakse investoritele pakkuda. 
Vastuvõtjaliikmesriigi pädevate asutuste 
antud tegevusluba ei kehti alternatiivse 
investeerimisfondi pakkumiseks mõnes 
teises liikmesriigis.
Kõikides liikmesriikides kehtivaid 
tegevuslube annab Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus. 
Alternatiivne investeerimisfond, mis ei 
asu alaliselt Euroopa Liidu territooriumil, 
ei saa sellist tegevusluba taotleda.

Tegevusluba taotlev alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja esitab selle 
liikmesriigi pädevatele asutustele, kus on 
tema registrijärgne asukoht, järgmise 
teabe:

Tegevusluba taotlev alternatiivne
investeerimisfond esitab pädevatele 
asutustele järgmise teabe:

Or. en

Selgitus

Euroopa turustusloa peab andma Euroopa asutus, et vältida igasugust liikmesriikide 
õiguslike erisuste ärakasutamist. Vastuvõtjaliikmesriigil peaks olema võimalus mitte anda 
tegevusluba kolmanda riigi alternatiivse investeerimisfondi pakkumiseks selles liikmesriigis 
asuvatele investoritele.

Muudatusettepanek 545
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevusluba taotlev alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja esitab selle 

1. Tegevusluba taotlev alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja esitab järgmise 
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liikmesriigi pädevatele asutustele, kus on 
tema registrijärgne asukoht, järgmise 
teabe:

teabe selle liikmesriigi pädevatele 
asutustele, kus on tema registrijärgne 
asukoht, või kui alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ei ole asutatud 
Euroopa Liidus, siis selle liikmesriigi 
pädevale asutusele, kus ta kavatseb enda 
valitsetavat alternatiivset 
investeerimisfondi kõige aktiivsemalt 
turustada:

Or. en

Muudatusettepanek 546
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevusluba taotlev alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja esitab selle 
liikmesriigi pädevatele asutustele, kus on 
tema registrijärgne asukoht, järgmise 
teabe:

Liikmesriigid nõuavad, et tegevusluba 
taotlev alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja esitab päritoluliikmesriigi 
pädevatele asutustele järgmise teabe:

Or. en

Selgitus

Süsteemsete riskide tõhusa järelevalve ja kontrolli huvides on vaja korda, mis tagaks 
liikmesriikide ja Euroopa asutuste vahelise teabevahetuse selguse ja tõhusa korraldamise; 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele antaks volitused, mis võimaldavad tal saada 
asjakohast teavet, sekkuda nii jooksvalt kui ka vajadusepõhiselt liikmesriikide asutuste ja 
fondivalitsejate tegevusse, võtta vastu õiguslikult siduvaid tehnilisi standardeid, et teha 
kindlaks ja käsitleda finantsturgude terviklikkuse ja stabiilsusega seotud riske, sealhulgas 
ülemäärasest võimendusest tulenevaid süsteemseid riske.
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Muudatusettepanek 547
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) teave isikute kohta, kes tegelikult 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
majandustegevust ellu viivad;

Or. en

Selgitus

See teave on vajalik ja tuleks lisada.

Muudatusettepanek 548
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) olulist osalust omavate aktsionäride või 
osakuomanike isikud, olenemata sellest, 
kas nende osalus on otsene või kaudne, kas 
nad on füüsilised või juriidilised isikud, 
samuti kõnealuse osaluse suurus;

a) olulist osalust omavate aktsionäride või 
osakuomanike isikud, olenemata sellest, 
kas nende osalus on otsene või kaudne, kas 
nad on füüsilised või juriidilised isikud, 
samuti kõnealuse osaluse suurus 
tegevusloa taotlemise ajal; käesolevat 
punkti ei kohaldata end ise valitsevate 
alternatiivsete investeerimisfondide 
suhtes;

Or. en

Selgitus

Seda kohustust ei tohiks kohaldada end ise valitsevate fondide suhtes.
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Muudatusettepanek 549
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) olulist osalust omavate aktsionäride või 
osakuomanike isikud, olenemata sellest, 
kas nende osalus on otsene või kaudne, kas 
nad on füüsilised või juriidilised isikud, 
samuti kõnealuse osaluse suurus;

a) teave isikute kohta, kes tegelikult 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
majandustegevust ellu viivad, ja olulist 
osalust omavate aktsionäride või 
osakuomanike isikud, olenemata sellest, 
kas nende osalus on otsene või kaudne, kas 
nad on füüsilised või juriidilised isikud, 
samuti kõnealuse osaluse suurus;

Or. en

Selgitus

Süsteemsete riskide tõhusa järelevalve ja kontrolli huvides on vaja korda, mis tagaks 
liikmesriikide ja Euroopa asutuste vahelise teabevahetuse selguse ja tõhusa korraldamise; 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele antaks volitused, mis võimaldavad tal saada 
asjakohast teavet, sekkuda nii jooksvalt kui ka vajadusepõhiselt liikmesriikide asutuste ja 
fondivalitsejate tegevusse, võtta vastu õiguslikult siduvaid tehnilisi standardeid, et teha 
kindlaks ja käsitleda finantsturgude terviklikkuse ja stabiilsusega seotud riske, sealhulgas 
ülemäärasest võimendusest tulenevaid süsteemseid riske.

Muudatusettepanek 550
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) teave alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja isiku kohta;

Or. en

Selgitus

Et tegevusluba taotletakse alternatiivse investeerimisfondi jaoks, on alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja isiku andmed vajalik teave.
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Muudatusettepanek 551
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tegevusprogramm, sealhulgas teave selle 
kohta, kuidas alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kavatseb täita 
III, IV ning vajaduse korral V, VI ja VII 
peatükis sätestatud kohustused;

b) tegevusprogramm, sealhulgas teave selle 
kohta, kuidas alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kavatseb täita 
III, IV ning vajaduse korral V, VI ja VII 
peatükis sätestatud kohustused, ning teave 
liikmesriikide kohta, kus alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kavatseb enda 
valitsetavat alternatiivset 
investeerimisfondi turustada;

Or. en

Muudatusettepanek 552
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tegevusprogramm, sealhulgas teave selle 
kohta, kuidas alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kavatseb täita 
III, IV ning vajaduse korral V, VI ja VII 
peatükis sätestatud kohustused;

b) tegevusprogramm, millest ilmneb 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
organisatsiooniline struktuur, sealhulgas 
teave selle kohta, kuidas alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kavatseb täita 
III, IV ning vajaduse korral V, VI ja VII 
peatükis sätestatud kohustused;

Or. en

Selgitus

Süsteemsete riskide tõhusa järelevalve ja kontrolli huvides on vaja korda, mis tagaks 
liikmesriikide ja Euroopa asutuste vahelise teabevahetuse selguse ja tõhusa korraldamise; 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele antaks volitused, mis võimaldavad tal saada 
asjakohast teavet, sekkuda nii jooksvalt kui ka vajadusepõhiselt liikmesriikide asutuste ja 
fondivalitsejate tegevusse, võtta vastu õiguslikult siduvaid tehnilisi standardeid, et teha 
kindlaks ja käsitleda finantsturgude terviklikkuse ja stabiilsusega seotud riske, sealhulgas 
ülemäärasest võimendusest tulenevaid süsteemseid riske.
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Muudatusettepanek 553
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tegevusprogramm, sealhulgas teave selle 
kohta, kuidas alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kavatseb täita 
III, IV ning vajaduse korral V, VI ja VII 
peatükis sätestatud kohustused;

b) tegevusprogramm, sealhulgas teave selle 
kohta, kuidas alternatiivne 
investeerimisfond ja tema valitseja 
kavatsevad täita III, IV ning vajaduse 
korral V, VI ja VII peatükis sätestatud 
kohustused;

Or. en

Selgitus

Sidusus eelnevate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 554
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) üksikasjalik teave valitsetava
alternatiivse investeerimisfondi andmete 
kohta, sealhulgas teave liikmesriikide või 
kolmandate riikide kohta, kelle 
territooriumil fond alaliselt asub;

c) teave investeerimisstrateegiate kohta, 
sealhulgas alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
tegevuspõhimõtete kohta seoses 
võimenduse kasutamisega, ning
alternatiivse investeerimisfondi, mida 
valitsetakse või kavatsetakse valitseda, 
riskiprofiilide ja muude andmete kohta, 
sealhulgas teave liikmesriikide või 
kolmandate riikide kohta, kus fond on 
asutatud või eeldatavasti asutatakse;
c a) teave alusfondide alalise asukoha 
kohta, kui selline alternatiivne 
investeerimisfond on fondifond;
c b) teave ühisfondi alalise asukoha 
kohta;
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Or. en

Selgitus

Süsteemsete riskide tõhusa järelevalve ja kontrolli huvides on vaja korda, mis tagaks 
liikmesriikide ja Euroopa asutuste vahelise teabevahetuse selguse ja tõhusa korraldamise; 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele antaks volitused, mis võimaldavad tal saada 
asjakohast teavet, sekkuda nii jooksvalt kui ka vajadusepõhiselt liikmesriikide asutuste ja 
fondivalitsejate tegevusse, võtta vastu õiguslikult siduvaid tehnilisi standardeid, et teha 
kindlaks ja käsitleda finantsturgude terviklikkuse ja stabiilsusega seotud riske, sealhulgas 
ülemäärasest võimendusest tulenevaid süsteemseid riske.

Muudatusettepanek 555
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) üksikasjalik teave valitsetava
alternatiivse investeerimisfondi andmete 
kohta, sealhulgas teave liikmesriikide või 
kolmandate riikide kohta, kelle 
territooriumil fond alaliselt asub;

c) üksikasjalik teave alternatiivse 
investeerimisfondi andmete kohta, 
sealhulgas teave liikmesriikide või 
kolmandate riikide kohta, kelle 
territooriumil fond alaliselt asub;

Or. en

Selgitus

Tegevusluba taotletakse alternatiivse investeerimisfondi jaoks.

Muudatusettepanek 556
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) iga sellise alternatiivse 
investeerimisfondi tingimused või põhikiri, 
mida alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kavatseb valitseda;

d) fondi tingimused või põhikiri;

Or. en
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Selgitus

Tegevusluba taotletakse alternatiivse investeerimisfondi jaoks.

Muudatusettepanek 557
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) iga sellise alternatiivse 
investeerimisfondi tingimused või põhikiri, 
mida alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kavatseb valitseda;

d) iga sellise alternatiivse 
investeerimisfondi tingimused või põhikiri, 
mida alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja valitseb;

Or. en

Selgitus

Süsteemsete riskide tõhusa järelevalve ja kontrolli huvides on vaja korda, mis tagaks 
liikmesriikide ja Euroopa asutuste vahelise teabevahetuse selguse ja tõhusa korraldamise; 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele antaks volitused, mis võimaldavad tal saada 
asjakohast teavet, sekkuda nii jooksvalt kui ka vajadusepõhiselt liikmesriikide asutuste ja 
fondivalitsejate tegevusse, võtta vastu õiguslikult siduvaid tehnilisi standardeid, et teha 
kindlaks ja käsitleda finantsturgude terviklikkuse ja stabiilsusega seotud riske, sealhulgas 
ülemäärasest võimendusest tulenevaid süsteemseid riske.

Muudatusettepanek 558
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) iga sellise alternatiivse 
investeerimisfondi tingimused või 
põhikiri, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kavatseb 
valitseda, kui need on juba olemas;

Or. en
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Selgitus

Süsteemsete riskide tõhusa järelevalve ja kontrolli huvides on vaja korda, mis tagaks 
liikmesriikide ja Euroopa asutuste vahelise teabevahetuse selguse ja tõhusa korraldamise; 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele antaks volitused, mis võimaldavad tal saada 
asjakohast teavet, sekkuda nii jooksvalt kui ka vajadusepõhiselt liikmesriikide asutuste ja 
fondivalitsejate tegevusse, võtta vastu õiguslikult siduvaid tehnilisi standardeid, et teha 
kindlaks ja käsitleda finantsturgude terviklikkuse ja stabiilsusega seotud riske, sealhulgas 
ülemäärasest võimendusest tulenevaid süsteemseid riske.

Muudatusettepanek 559
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) teave artikli 18 ja vajaduse korral artikli 
35 kohase kolmandatele isikutele 
valitsemisteenuste delegeerimise korra 
kohta;

e) teave artikli 18 kohase kolmandatele 
isikutele valitsemisteenuste delegeerimise 
korra kohta, kui see on juba olemas;

Or. en

Selgitus

Süsteemsete riskide tõhusa järelevalve ja kontrolli huvides on vaja korda, mis tagaks 
liikmesriikide ja Euroopa asutuste vahelise teabevahetuse selguse ja tõhusa korraldamise; 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele antaks volitused, mis võimaldavad tal saada 
asjakohast teavet, sekkuda nii jooksvalt kui ka vajadusepõhiselt liikmesriikide asutuste ja 
fondivalitsejate tegevusse, võtta vastu õiguslikult siduvaid tehnilisi standardeid, et teha 
kindlaks ja käsitleda finantsturgude terviklikkuse ja stabiilsusega seotud riske, sealhulgas 
ülemäärasest võimendusest tulenevaid süsteemseid riske.

Muudatusettepanek 560
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) teave artikli 18 ja vajaduse korral artikli 
35 kohase kolmandatele isikutele 

e) teave artikli 18 kohase kolmandatele 
isikutele valitsemisteenuste delegeerimise 
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valitsemisteenuste delegeerimise korra 
kohta;

korra kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 561
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) teave alternatiivse investeerimisfondi 
varade hoidmise korra kohta, sealhulgas 
vajaduse korral artikli 38 kohase korra 
kohta;

f) vajaduse korral teave alternatiivse 
investeerimisfondi varade hoidmise korra 
kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 562
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) teave alternatiivse investeerimisfondi 
varade hoidmise korra kohta, sealhulgas
vajaduse korral artikli 38 kohase korra 
kohta;

f) teave alternatiivse investeerimisfondi 
varade hoidmise korra kohta, kui see on 
juba olemas;

Or. en

Selgitus

Süsteemsete riskide tõhusa järelevalve ja kontrolli huvides on vaja korda, mis tagaks 
liikmesriikide ja Euroopa asutuste vahelise teabevahetuse selguse ja tõhusa korraldamise; 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele antaks volitused, mis võimaldavad tal saada 
asjakohast teavet, sekkuda nii jooksvalt kui ka vajadusepõhiselt liikmesriikide asutuste ja 
fondivalitsejate tegevusse, võtta vastu õiguslikult siduvaid tehnilisi standardeid, et teha 
kindlaks ja käsitleda finantsturgude terviklikkuse ja stabiilsusega seotud riske, sealhulgas 
ülemäärasest võimendusest tulenevaid süsteemseid riske.
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Muudatusettepanek 563
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) mis tahes muu artikli 20 lõikes 1 
osutatud teave.

g) mis tahes muu artikli 20 lõikes 1 
osutatud teave iga alternatiivse 
investeerimisfondi kohta, mida 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
valitseb või kavatseb valitseda, kui see 
teave on juba olemas.

Or. en

Selgitus

Süsteemsete riskide tõhusa järelevalve ja kontrolli huvides on vaja korda, mis tagaks 
liikmesriikide ja Euroopa asutuste vahelise teabevahetuse selguse ja tõhusa korraldamise; 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele antaks volitused, mis võimaldavad tal saada 
asjakohast teavet, sekkuda nii jooksvalt kui ka vajadusepõhiselt liikmesriikide asutuste ja 
fondivalitsejate tegevusse, võtta vastu õiguslikult siduvaid tehnilisi standardeid, et teha 
kindlaks ja käsitleda finantsturgude terviklikkuse ja stabiilsusega seotud riske, sealhulgas 
ülemäärasest võimendusest tulenevaid süsteemseid riske.

Muudatusettepanek 564
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) kui alternatiivne investeerimisfond 
taotleb tegevusluba alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejana 
tegutsemiseks, siis alternatiivse 
investeerimisfondi juhatuse või juhtorgani 
liikmete nimed ning teave nende tausta ja 
kogemuste kohta alternatiivse 
investeerimisfondi majandustegevuse alal.

Or. en
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Selgitus

Kui alternatiivsele investeerimisfondile antakse tegevusluba alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejana tegutsemiseks, saab pädev asutus selle sätte alusel teavet, mis tagab, et juhatuse 
või juhtorgani liikmed on suutelised direktiivist tulenevaid kohustusi täitma.

Muudatusettepanek 565
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt g b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g b) kui end ise valitsev alternatiivne 
investeerimisfond taotleb tegevusluba 
alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejana tegutsemiseks, siis 
alternatiivse investeerimisfondi 
juhtorgani liikmete nimed ning teave 
nende tausta ja kogemuste kohta 
alternatiivse investeerimisfondi 
majandustegevuse alal.

Or. en

Selgitus

Vajalik täpsustus seoses fondi struktuuriga.

Muudatusettepanek 566
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt g c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g c) teave alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kogemuste kohta ning kui 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
on juriidiline isik, siis teave tema 
seaduslike esindajate, juhatuse liikmete ja 
võtmetähtsusega töötajate kogemuste 
kohta;
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Or. en

Muudatusettepanek 567
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui alternatiivsele investeerimisfondile 
antakse tegevusluba alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejana 
tegutsemiseks ning fondi aktsiate või 
osakutega kaubeldakse avalikel turgudel, 
ei ole alternatiivne investeerimisfond 
kohustatud esitama artikli 5 esimese lõigu 
punktis a sätestatud teavet, ent ta peab 
esitama andmed selle kohta, millistel 
turgudel tema aktsiate ja osakutega 
kaubeldakse ning kus saab tutvuda tema 
aktsiaraamatuga.

Or. en

Selgitus

Nende alternatiivsete investeerimisfondide puhul, mille aktsiate või osakutega kaubeldakse 
avalikel turgudel, oleks artikli 5 esimese lõigu punkti a alusel nõutav teave väikese 
väärtusega ja kiiresti aeguv, sest aktsiatega kauplemine toimub pidevalt. Selle asemel võiks 
esitada pädevatele asutustele kasulikumat teavet, mis tagaks tulemuslikuma järelevalve.

Muudatusettepanek 568
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
peakontor peab asuma samas 
liikmesriigis, kus on tema registrijärgne 
asukoht.

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Et kaitsta investoreid liikmesriikides, kus fonde kavatsetakse turustada, luuakse 
kooskõlastatud menetlus. Lõplik otsus jääb päritoluliikmesriigi teha, kuid 
vastuvõtjaliikmesriikidega peetakse nõu ja neile tagatakse igal ajal juurdepääs asjakohasele 
teabele.

Muudatusettepanek 569
Derk Jan Eppink

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – teine lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
peakontor peab asuma samas 
liikmesriigis, kus on tema registrijärgne 
asukoht.

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
peab olema seaduslikult asutatud samas 
liikmesriigis, kus on tema registrijärgne 
asukoht.

Or. en

Selgitus

Kolmandate riikide alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid ja alternatiivseid 
investeerimisfonde, mis (1) tegutsevad tegelikult ELi liikmesriigis ja (2) on registreeritud ELi 
liikmesriigi asutuses, tuleks direktiivi alusel kohelda ELi alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate ja alternatiivsete investeerimisfondidega samadel alustel.

Muudatusettepanek 570
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädev asutus peab talle esimese lõigu 
kohaselt esitatud teabe ning selle 
võimalikud hilisemad muudatused ja 
täiendused viivitamata edastama 
liikmesriikidele, kus alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kavatseb enda 
valitsetavat alternatiivset 
investeerimisfondi turustada, ning 
esitama sama teabe viivitamata Euroopa 
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Väärtpaberiturujärelevalve Komiteele. 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Komitee loob selleks vastava andmebaasi 
ja haldab seda ning see andmebaas on 
ligipääsetav kõigi liikmesriikide 
pädevatele asutustele.

Or. en

Selgitus

Et kaitsta investoreid liikmesriikides, kus fonde kavatsetakse turustada, luuakse 
kooskõlastatud menetlus. Lõplik otsus jääb päritoluliikmesriigi teha, kuid 
vastuvõtjaliikmesriikidega peetakse nõu ja neile tagatakse igal ajal juurdepääs asjakohasele 
teabele.

Muudatusettepanek 571
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Nende liikmesriikide pädevatel 
asutustel, kus alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kavatseb enda 
valitsetavat alternatiivset 
investeerimisfondi turustada, on kuue 
nädala jooksul alates teatise saamisest
õigus:
a) nõuda pädevalt asutuselt, millele 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
on taotluse esitanud, taotluse esitanud 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
kohta mis tahes lisateavet, mida sel 
pädeval asutusel on õigus nõuda;
b) anda teavet pädevale asutusele, millele 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
on taotluse esitanud;
c) esitada mis tahes vastuväiteid taotlejale 
tegevusloa andmise suhtes ja saada 
pädevalt asutuselt, millele alternatiivse 



PE439.125v01-00 46/151 AM\804981ET.doc

ET

investeerimisfondi valitseja on taotluse 
esitanud, üksikasjalik vastus neile 
vastuväidetele.

Or. en

Selgitus

Et kaitsta investoreid liikmesriikides, kus fonde kavatsetakse turustada, luuakse 
kooskõlastatud menetlus. Lõplik otsus jääb päritoluliikmesriigi teha, kuid 
vastuvõtjaliikmesriikidega peetakse nõu ja neile tagatakse igal ajal juurdepääs asjakohasele 
teabele.

Muudatusettepanek 572
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Keskregister

1. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus peab avalikku keskregistrit, mis 
sisaldab iga alternatiivse 
investeerimisfondi ja iga alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kohta 
alljärgnevaid andmeid:
a) tunnuskood;
b) alternatiivse investeerimisfondi ja 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
nimi;
c) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja pädev järelevalveasutus.
2. Register sisaldab iga alternatiivse 
investeerimisfondi kohta alljärgnevaid 
andmeid:
a) vastutav alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja;
b) depoopank;
c) hinnaekspert.
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3. Registrit peetakse elektrooniliselt ja see 
peab olema avalikkusele Interneti kaudu 
ligipääsetav. Alternatiivse 
investeerimisfondi majandustegevuse 
algus sõltub registreerimisest ja on 
lubatud pärast registreerimist.

Or. en

Selgitus

Paljud järelevalveasutused peavad Euroopa tasandi keskregistrit vajalikuks, et hõlbustada 
investorite ja liikmesriikide järelevalveasutuste jaoks alternatiivsete investeerimisfondide ja 
nende valitsejate identifitseerimist. See soodustaks piiriülest läbipaistvust, alternatiivsete 
investeerimisfondide tegevuslubade tarbeks esitatud dokumentide leidmist ning eri 
alternatiivsete investeerimisfondide portfellide võimalike korreleeruvate riskide 
kindlakstegemist.

Muudatusettepanek 573
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Keskregister

1. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus peab avalikku keskregistrit, mis 
sisaldab iga alternatiivse 
investeerimisfondi ja iga alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kohta 
alljärgnevaid andmeid:
a) tunnuskood;
b) alternatiivse investeerimisfondi ja 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
nimi;
c) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja pädev järelevalveasutus.
2. Register sisaldab iga alternatiivse 
investeerimisfondi kohta alljärgnevaid 
andmeid:
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a) vastutav alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja;
b) depoopank;
c) hinnaekspert.
3. Registrit peetakse elektrooniliselt ja see 
peab olema avalikkusele Interneti kaudu 
ligipääsetav. Alternatiivse 
investeerimisfondi majandustegevuse 
algus sõltub registreerimisest ja on 
lubatud pärast registreerimist.

Or. en

Selgitus

Paljud järelevalveasutused peavad Euroopa tasandi keskregistrit vajalikuks, et hõlbustada 
investorite ja liikmesriikide järelevalveasutuste jaoks alternatiivsete investeerimisfondide ja 
nende valitsejate identifitseerimist. See soodustaks piiriülest läbipaistvust, alternatiivsete 
investeerimisfondide tegevuslubade tarbeks esitatud dokumentide leidmist ning eri 
alternatiivsete investeerimisfondide portfellide võimalike korreleeruvate riskide 
kindlakstegemist.

Muudatusettepanek 574
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
annavad tegevusloa ainult juhul, kui nad on 
kindlad, et alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja suudab täita käesoleva direktiivis 
sätestatud tingimusi.

1. Pädevad asutused annavad tegevusloa 
ainult juhul, kui nad on kindlad, et 
alternatiivne investeerimisfond ja 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
suudavad täita käesolevas direktiivis 
sätestatud tingimusi.

Or. en

Selgitus

Eelnevas muudatusettepanekus on määratletud asjaomased pädevad asutused ja tegevusloa 
kohaldamisala.
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Muudatusettepanek 575
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
annavad tegevusloa ainult juhul, kui nad on 
kindlad, et alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja suudab täita käesoleva direktiivis 
sätestatud tingimusi.

1. Päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
annavad tegevusloa alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejana 
tegutsemiseks ainult juhul, kui nad on 
kindlad, et alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja suudab täita käesolevas direktiivis 
sätestatud tingimusi. Tegevusluba ei 
hõlma artikli 5 esimese lõigu punktis d 
nimetatud tingimusi ja muid dokumente.

Or. en

Muudatusettepanek 576
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
annavad tegevusloa ainult juhul, kui nad on 
kindlad, et alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja suudab täita käesoleva direktiivis 
sätestatud tingimusi.

1. Päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
annavad tegevusloa ainult juhul, kui nad on 
kindlad, et alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja suudab täita käesolevas direktiivis 
sätestatud tingimusi, olles võtnud arvesse 
artikli 5 lõike 2 a alusel esitatud 
võimalikke vastuväiteid.

Or. en
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Muudatusettepanek 577
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Raskuste korral võivad nad konsulteerida 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutusega.

Or. en

Selgitus

Keerulistel juhtudel tuleks konsulteerida Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega, et 
tagada võrdsed võimalused ja käesoleva direktiivi tulemuslik rakendamine.

Muudatusettepanek 578
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevusluba kehtib kõigis liikmesriikides. Üksnes Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse poolt 
Euroopa Liidus alaliselt asuvale 
alternatiivsele investeerimisfondile antud
tegevusluba kehtib kõigis liikmesriikides.

Or. en

Selgitus

Eelnevas muudatusettepanekus on määratletud asjaomased pädevad asutused ja tegevusloa 
kohaldamisala.



AM\804981ET.doc 51/151 PE439.125v01-00

ET

Muudatusettepanek 579
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
keelduvad tegevusloa andmisest, kui nende 
järelevalveülesannete tõhusat täitmist 
takistavad järgmised asjaolud:

2. Pädevad asutused keelduvad tegevusloa 
andmisest, kui nende järelevalveülesannete 
tõhusat täitmist takistavad järgmised 
asjaolud:

Or. en

Selgitus

Eelnevas muudatusettepanekus on määratletud asjaomased pädevad asutused.

Muudatusettepanek 580
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tegevusluba hõlmab delegeerimise mis 
tahes korda, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kohaldab ja 
millest ta oma taotluses teatas.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Delegeerimise korra hõlmamine tegevusloaga oleks alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate jaoks ebaproportsionaalne nõue ja sellega ei kaasneks mingit märgatavat kasu 
direktiivi eesmärkide saavutamise seisukohalt. Täpsema ülevaate saamiseks vt selgitust 
artikli 18 muudatusettepanekute kohta.
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Muudatusettepanek 581
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tegevusluba hõlmab delegeerimise mis 
tahes korda, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kohaldab ja 
millest ta oma taotluses teatas.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Delegeerimise korra kooskõlla viimine ühenduse õigusega (finantsinstrumentide turge 
käsitleva direktiivi ja eurofondide direktiiviga).

Muudatusettepanek 582
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
võivad piirata tegevusloa kohaldamisala, 
eelkõige seoses alternatiivse 
investeerimisfondi tüübiga, mida 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
võib valitseda, samuti seoses delegeerimise 
korraga.

Pädevad asutused võivad piirata tegevusloa 
kohaldamisala, eelkõige seoses 
delegeerimise korraga.

Or. en

Selgitus

Tegevusluba taotletakse alternatiivse investeerimisfondi jaoks.
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Muudatusettepanek 583
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erilist tähelepanu tuleb pöörata 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejal 
valitseda lubatud alternatiivse 
investeerimisfondi riskide liigitusele.

Or. en

Selgitus

Fondidel on erinev riskipotentsiaal, mis sõltub investeerimisstrateegiast. Näiteks nii pikki kui 
ka lühikesi positsioone hoidvat fondi tuleb hinnata teisiti kui ainult pikki positsioone hoidvat 
fondi, mis oma ühesuunalisuse tõttu aitab kaasa nn mullide tekkimisele.

Muudatusettepanek 584
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pädevad asutused teatavad taotlejale 
kahe kuu jooksul pärast nõuetekohase 
taotluse esitamist, kas tegevusluba antakse 
või mitte.

4. Pädevad asutused teatavad taotlejale 
kirjalikult kahe kuu jooksul pärast 
nõuetekohase taotluse esitamist, kas 
tegevusluba antakse või mitte.

Or. en

Muudatusettepanek 585
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegevusloa andmisest keeldumist või Tegevusloa andmisest keeldumist või 
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piirangute kehtestamist põhjendatakse. piirangute kehtestamist põhjendatakse. Kui 
pädevad asutused ei teavita taotlejat, 
tähendab selline vastuse puudumine 
tegevusloa väljastamisest keeldumist ilma 
põhjendusi esitamata.

Or. en

Muudatusettepanek 586
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
võib alustada valitsemisteenuste osutamist 
päritoluliikmesriigis kohe pärast 
tegevusloa saamist.

5. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
võib alustada investoritelt raha 
vastuvõtmist kohe pärast tegevusloa 
saamist.

Or. en

Muudatusettepanek 587
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Alaliselt kolmandates riikides asuvatele 
alternatiivsetele investeerimisfondidele 

tegevusloa andmise eritingimused
1. Kui tegevusluba taotleva alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja on asutatud 
Euroopa Liidus, vastutab ta selle eest, et 
alaliselt kolmandas riigis asuv 
alternatiivne investeerimisfond täidaks 
käesoleva direktiivi nõudeid, nagu asuks 
see alternatiivne investeerimisfond 
alaliselt Euroopa Liidus.
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2. Kui nii alternatiivne investeerimisfond 
kui ka tema valitseja on asutatud 
kolmandas riigis, võib tegevusloa anda 
üksnes tingimusel, et alternatiivne 
investeerimisfond ja tema valitseja 
täidavad järgmisi direktiivi sätteid:
a) III peatükk, välja arvatud artiklid 12 ja 
13, kui alternatiivne investeerimisfond ei 
tegutse ühenduse finantsturgudel;
b) IV peatükk;
c) V peatükk, välja arvatud juhul, kui 
alternatiivne investeerimisfond ei tegutse 
Euroopa Liidu finantsturgudel ega osta 
Euroopa Liidus börsil noteerimata 
äriühinguid.
Käesoleva direktiivi nõuete täitmist tuleb 
kinnitada kontrollimenetluses, mis viiakse 
läbi ühe või mitme isiku poolt, kes on 
direktiivi 2006/43/EÜ kohaselt seadusega 
volitatud aruandeid auditeerima. Pädevad 
asutused annavad tegevusloa selle igal 
aastal korratava aruande alusel.
3. Tegevusloa saamiseks peab 
alternatiivne investeerimisfond olema 
asutatud riigis või jurisdiktsioonis, mis 
vahetab liikmesriigiga kogu 
maksustamisalast teavet vastavalt 
rahvusvaheliselt kokkulepitud standardile, 
mis sisaldub OECD maksustamisalase 
näidiskonventsiooni artiklis 26.
4. Tegevusloa saamiseks peab 
alternatiivne investeerimisfond olema 
asutatud riigis, mis tagab 
usaldatavusnormatiividega seotud 
küsimustes tõhusa teabevahetuse Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega.
5. Kui alternatiivne investeerimisfond 
asub alaliselt kolmandas riigis, võivad 
pädevad asutused pikendada artikli 6 
lõikes 4 märgitud perioodi, kui see on 
vajalik kontrollimiseks, kas käesoleva 
direktiivi tingimused on täidetud.
6. Kui alternatiivne investeerimisfond 
asub alaliselt kolmandas riigis, võib selle 
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liikmesriigi pädev asutus, kus 
alternatiivne investeerimisfond taotles 
tegevusluba, kehtestada lisanõude, kui ta 
peab seda fondi investorite kaitsmiseks 
vajalikuks.
7. Komisjon võtab vastu artiklite 49 a, 
49 b ja 49 c kohased delegeeritud 
õigusaktid, täpsustades nõutava 
kontrollimenetluse sisu ja 
usaldatavusnormatiividega seotud 
küsimustes toimuva tõhusa teabevahetuse 
sisu.

Or. en

Selgitus

Kolmandate riikide alternatiivsed investeerimisfondid võivad tegutseda Euroopa turul, kui 
nad täidavad investorite kaitset käsitlevaid direktiivi nõudeid.

Muudatusettepanek 588
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Süsteemi seisukohalt väheoluliste 

alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate registreerimise kord ja 

tingimused
1. Süsteemi seisukohalt väheoluline 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
esitab registreerimisel oma 
päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele 
artikli 5 punktides -a kuni a, punktis c ja 
punktis g sätestatud teabe ning 
alljärgneva teabe:
a) tegevusprogramm, sealhulgas teave 
selle kohta, kuidas alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kavatseb täita 
IV peatükis sätestatud kohustused;



AM\804981ET.doc 57/151 PE439.125v01-00

ET

b) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja organisatsiooniline struktuur.
2. Pädevad asutused kinnitavad 
registreerimise kohe pärast seda, kui 
lõikes 1 märgitud täielik teave on esitatud.

Or. en

Selgitus

Selle direktiivi esmane eesmärk on hõlmata süsteemseid riske. Et viia miinimumini kõigi 
ühetaolise kohtlemisega kaasnev kahju, peaksid väiksemad alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad end üksnes registreerima ja täitma artiklites 19–21 sätestatud 
läbipaistvuse kohustusi.

Muudatusettepanek 589
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne rakendamist teatab alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele 
kõigist esmases taotluses esitatud teabega 
seotud muudatustest, mis võivad oluliselt 
mõjutada tingimusi, mille alusel 
tegevusluba anti, eelkõige seoses 
muudatustega iga valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi investeerimisstrateegias 
ja -poliitikas ning alternatiivse 
investeerimisfondi tingimustes või 
põhikirjas, samuti seoses mis tahes sellise 
täiendava fondi andmetega, mida 
fondivalitseja kavatseb valitseda.

Enne rakendamist teatab alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele 
kõigist olulistest muudatustest 
tingimustes, mille alusel esmane
tegevusluba anti, eelkõige seoses oluliste 
muudatustega alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
tegevusprogrammis ning iga valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi 
investeerimisstrateegias ja -poliitikas.

Or. en

Selgitus

Kutseliste investorite nõudmised seoses investeerimisega muutuvad sageli kiiresti. 
Alternatiivse investeerimisfondi valitsejal peab olema võimalik oma tegevust viivitamata 
kohandada. Kui pädev asutus peaks neid muudatusi ühe kuu vältel kontrollima, avaldaksid 
sellega kaasnevad viivitused alternatiivse investeerimisfondi valitsejale tema 
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konkurentsikeskkonnas kahjulikku mõju.

Muudatusettepanek 590
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne rakendamist teatab alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele 
kõigist esmases taotluses esitatud teabega 
seotud muudatustest, mis võivad oluliselt 
mõjutada tingimusi, mille alusel 
tegevusluba anti, eelkõige seoses 
muudatustega iga valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi investeerimisstrateegias 
ja -poliitikas ning alternatiivse 
investeerimisfondi tingimustes või 
põhikirjas, samuti seoses mis tahes sellise 
täiendava fondi andmetega, mida 
fondivalitseja kavatseb valitseda.

Enne rakendamist teatab alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja pädevatele 
asutustele kõigist esmases taotluses 
esitatud teabega seotud muudatustest, mis 
võivad oluliselt mõjutada tingimusi, mille 
alusel alternatiivsele investeerimisfondile
tegevusluba anti, eelkõige seoses 
muudatustega investeerimisstrateegias ja 
-poliitikas ning alternatiivse 
investeerimisfondi tingimustes või 
põhikirjas.

Or. en

Selgitus

Tegevusluba taotletakse alternatiivse investeerimisfondi jaoks.

Muudatusettepanek 591
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

End ise valitseva alternatiivse 
investeerimisfondi puhul, mille aktsiatega 
kaubeldakse reguleeritud turul, tuleb 
teave alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejas olulist osalust omavate 
aktsionäridega seotud muudatuste kohta 
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esitada pädevatele asutustele enne 
rakendamist üksnes juhul, kui need 
aktsionärid on või soovivad olla esindatud 
alternatiivse investeerimisfondi juhatuses 
või kui nad kontrollivad või mõjutavad või 
püüavad kontrollida või mõjutada 
alternatiivse investeerimisfondi juhatust 
või juhtkonda muul viisil.

Or. en

Selgitus

Et vältida tarbetuid takistusi alternatiivsete investeerimisfondide aktsiatega kauplemisel ja 
nende investeerimisel, tundub olevat soovitav piirata järelevalveasutustele etteteatamise 
kohustust nende juhtudega, mil oluliste osaluste muutused mõjutavad või võivad mõjutada 
juhatuse koosseisu, muudavad või võivad muuta kontrolli alternatiivse investeerimisfondi üle 
(näiteks ülevõtmise korral) või toovad või võivad tuua kaasa mittekontrolliva mõju 
alternatiivse investeerimisfondi juhatusele või juhtkonnale (näiteks juhul, kui „aktiivne” 
riskifond või aktsionär suhtleb alternatiivse investeerimisfondi juhtkonnaga, et mõjutada selle 
strateegiat või otsuseid).

Muudatusettepanek 592
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad asutused kiidavad kõnealused 
muudatused heaks või kehtestavad 
piirangud või lükkavad need muudatused 
tagasi ühe kuu jooksul pärast kõnealuse 
teatise saamist.

Kui pädevad asutused otsustavad 
kehtestada piirangud või lükata 
kõnealused muudatused tagasi, teatavad 
nad sellest alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejale ühe kuu jooksul pärast 
kõnealuse teatise saamist. Kui pädevad 
asutused ei esita muudatustele 
hindamisperioodi jooksul vastuväiteid, 
võib muudatused ellu viia.

Or. en

Selgitus

Kutseliste investorite nõudmised seoses investeerimisega muutuvad sageli kiiresti. 
Alternatiivse investeerimisfondi valitsejal peab olema võimalik oma tegevust viivitamata 
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kohandada. Kui pädev asutus peaks neid muudatusi ühe kuu vältel kontrollima, avaldaksid 
sellega kaasnevad viivitused alternatiivse investeerimisfondi valitsejale tema 
konkurentsikeskkonnas kahjulikku mõju.

Muudatusettepanek 593
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest ja teist lõiku ei kohaldata, kui 
muudatused on seotud üksnes muutustega 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
poolt valitsetava, ainult kutselistele 
investoritele turustatud alternatiivse 
investeerimisfondi 
investeerimisstrateegias ja -poliitikas. 
Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
teatab pädevatele asutustele sellistest 
muudatustest asjakohasel viisil.

Or. en

Selgitus

Kutseliste investorite nõudmised seoses investeerimisega muutuvad sageli kiiresti. 
Alternatiivse investeerimisfondi valitsejal peab olema võimalik oma tegevust viivitamata 
kohandada. Kui pädev asutus peaks neid muudatusi ühe kuu vältel kontrollima, avaldaksid 
sellega kaasnevad viivitused alternatiivse investeerimisfondi valitsejale tema 
konkurentsikeskkonnas kahjulikku mõju.

Muudatusettepanek 594
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

End ise valitseva alternatiivse 
investeerimisfondi puhul, kelle aktsiatega 
kaubeldakse reguleeritud turul, tuleb 
teave alternatiivse investeerimisfondi 
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valitsejas olulist osalust omavate 
aktsionäridega seotud muudatuste kohta 
esitada pädevatele asutustele enne 
rakendamist üksnes juhul, kui need 
aktsionärid on või soovivad olla esindatud 
alternatiivse investeerimisfondi juhatuses 
või kui nad kontrollivad või mõjutavad või 
püüavad kontrollida või mõjutada 
alternatiivse investeerimisfondi juhatust 
või juhtkonda muul viisil.

Or. en

Selgitus

Reguleeritud turgudel noteeritud ja kaubeldavate alternatiivsete investeerimisfondide puhul 
võib tavapärane kauplemine kaasa tuua osaluste juhuslikud või sagedased muutused, mille 
tulemusena osalus ületab 10% alternatiivse investeerimisfondi kapitalis või hääleõigustes.

Et vältida tarbetuid takistusi alternatiivsete investeerimisfondide aktsiatega kauplemisel ja 
nende investeerimisel, tundub olevat soovitav piirata järelevalveasutustele etteteatamise 
kohustust nende juhtudega, mil oluliste osaluste muutused mõjutavad või võivad mõjutada 
juhatuse koosseisu, muudavad või võivad muuta kontrolli alternatiivse investeerimisfondi üle 
või toovad või võivad tuua kaasa mittekontrolliva mõju alternatiivse investeerimisfondi 
juhatusele või juhtkonnale.

Muudatusettepanek 595
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastu artiklite 49 a, 49 b 
ja 49 c kohased delegeeritud õigusaktid, 
täpsustades tegevusloa andmise aluseks 
olnud tingimuste oluliste muutuste 
hindamise kriteeriumid.

Or. en
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Muudatusettepanek 596
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad asutused võivad alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejale antud 
tegevusloa kehtetuks tunnistada, kui 
fondivalitseja:

Pädevad asutused võivad alternatiivsele 
investeerimisfondile antud tegevusloa 
kehtetuks tunnistada, kui fond:

Or. en

Selgitus

Tegevusluba taotletakse alternatiivse investeerimisfondi jaoks.

Muudatusettepanek 597
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Pädevad asutused teatavad antud ja 
andmata jäetud tegevuslubadest ning 
käesoleva direktiivi artiklite 6, 7 ja 8 
kohaldamisest Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele 
ühtses vormis üks kord kvartalis.

Or. en

Selgitus

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele tuleb edastada kogu statistikaks ja 
järelevalveks vajalik teave, et tagada võrdsed võimalused ja käesoleva direktiivi tulemuslik 
rakendamine.
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Muudatusettepanek 598
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II a peatükk (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II a peatükk
Fondivalitsejate kohustused juhul, kui 

nad valitsevad finantsvõimenduseta 
alternatiivsete investeerimisfondide 

portfelle, kus varade maht on alla ühe 
miljardi euro
Artikkel 8 a

Reguleerimisala
Käesolevat jagu kohaldatakse 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes, kes valitsevad selliste 
alternatiivsete investeerimisfondide 
portfelle, kus valitsetavate varade 
kogumaht ei ületa ühe miljardi euro 
künnist ja portfell koosneb 
finantsvõimenduseta alternatiivsetest 
investeerimisfondidest, kusjuures viie 
aasta jooksul pärast iga alternatiivse 
investeerimisfondi asutamise kuupäeva ei 
ole võimalik kasutada tagasivõtmise 
õigust.

Artikkel 8 b
Tegevusloa andmise nõuded

1. Liikmesriigid tagavad, et ükski 
käesoleva direktiiviga reguleeritud 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja ei 
osuta mis tahes alternatiivsele 
investeerimisfondile valitsemisteenuseid 
ega turusta fondi aktsiaid või osakuid 
ilma selleks tegevusluba omamata.
Ettevõtjad, kellele ei ole käesoleva 
direktiivi kohaselt antud tegevusluba, ja 
käesoleva direktiiviga reguleerimata 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejad, 
kellele ei ole liikmesriigi õiguse kohaselt 
antud tegevusluba, ei tohi Euroopa Liidus 
osutada alternatiivsele 
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investeerimisfondile valitsemisteenuseid.

Ettevõtjad, kellele ei ole antud 
tegevusluba:
a) käesoleva direktiivi II peatüki või VII
peatüki alusel,
b) direktiivi 2004/39/EÜ alusel või
c) direktiivi 2006/48/EÜ alusel,
ei tohi Euroopa Liidus investoritele 
turustada alternatiivse investeerimisfondi 
osakuid või aktsiaid, eeldusel, et mis tahes 
isik võib turustada alternatiivsete 
investeerimisfondide aktsiaid või osakuid 
investoritele liikmesriigis kooskõlas selle 
liikmesriigi õigusaktidega.
2. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejale võib anda tegevusloa 
valitsemisteenuste osutamiseks kõigile või 
teatavat tüüpi alternatiivsetele 
investeerimisfondidele.
Alternatiivse investeerimisfondi valitsejal 
võib olla käesoleva direktiivi kohane 
tegevusluba ja direktiivi 2009/65/EÜ 
kohane tegevusluba tegutsemiseks 
fondivalitsejana või äriühinguna asutatud 
fondina.

Artikkel 8 c
Tegevusloa andmise kord

Tegevusluba taotlev alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja esitab selle 
liikmesriigi pädevatele asutustele, kus on 
tema registrijärgne asukoht, järgmise 
teabe:
a) olulist osalust omavate aktsionäride või 
osakuomanike isikud, olenemata sellest, 
kas nende osalus on otsene või kaudne, 
kas nad on füüsilised või juriidilised 
isikud, samuti kõnealuse osaluse suurus;
b) tegevusprogramm, sealhulgas teave 
selle kohta, kuidas alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kavatseb täita 
III, IV, V, VI ja VII peatüki 
kohaldatavatest sätetest tulenevad 
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kohustused;
c) teave alternatiivsete 
investeerimisfondide tüüpide kohta, mida 
ta kavatseb valitseda;
d) vajaduse korral teave artikli 18 kohase 
ja vajaduse korral artikli 35 kohase 
kolmandatele isikutele kriitilise 
tähtsusega või oluliste valitsemisteenuste 
delegeerimise korra kohta;
e) teave alternatiivse investeerimisfondi 
varade hoidmise korra kohta.
Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
peakontor peab asuma samas 
liikmesriigis, kus on tema registrijärgne 
asukoht.

Artikkel 8 d
Loa andmise tingimused

1. Päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
annavad tegevusloa ainult juhul, kui nad 
on kindlad, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja suudab täita 
käesolevas direktiivis sätestatud tingimusi.
Tegevusluba kehtib kõigis liikmesriikides.
2. Päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
keelduvad tegevusloa andmisest, kui 
nende järelevalveülesannete tõhusat 
täitmist takistavad järgmised asjaolud:
a) kolmanda riigi õigus- ja haldusnormid, 
millega reguleeritakse ühe või mitme 
sellise füüsilise või juriidilise isiku 
tegevust, kellega alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal on 
märkimisväärne seos direktiivi 
2004/39/EÜ artikli 4 lõike 31 tähenduses;
b) kõnealuste õigus- ja haldusnormide 
jõustamisega seotud probleemid.
3. Päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
võivad piirata tegevusloa kohaldamisala, 
eelkõige seoses alternatiivse 
investeerimisfondi tüübiga, mida 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
võib valitseda.
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4. Pädevad asutused teatavad taotlejale 
kahe kuu jooksul pärast nõuetekohase 
taotluse esitamist, kas tegevusluba 
antakse või mitte.
Tegevusloa andmisest keeldumist või 
piirangute kehtestamist põhjendatakse.
5. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja võib alustada valitsemisteenuste 
osutamist päritoluliikmesriigis kohe 
pärast tegevusloa saamist.

Artikkel 8 e
Lisateatised ja tegevusloa kohaldamisala 

muudatused
Kolmekümne päeva jooksul pärast 
rakendamist teatab alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele 
kõigist esmases taotluses esitatud teabega 
seotud muudatustest, mis võivad oluliselt 
mõjutada tingimusi, mille alusel 
tegevusluba anti, eelkõige seoses oluliste 
muudatustega iga valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi 
investeerimisstrateegias ja -poliitikas ning 
alternatiivse investeerimisfondi 
tingimustes või põhikirjas või muus 
asutamisdokumendis, samuti seoses mis 
tahes sellise täiendava fondi andmetega, 
mida fondivalitseja kavatseb valitseda.
Kui kavandatav muudatus oleks vastuolus 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
loa kohaldamisalale tema 
päritoluliikmesriigi pädevate asutuste 
poolt kehtestatud piiranguga, teavitab 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
neid pädevaid asutusi enne rakendamist 
ja pädevad asutused kiidavad kõnealused 
muudatused heaks või kehtestavad 
piirangud või lükkavad need muudatused 
tagasi ühe kuu jooksul pärast kõnealuse 
teatise saamist.

Artikkel 8 f
Loa kehtetuks tunnistamine
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Pädevad asutused võivad alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejale antud 
tegevusloa kehtetuks tunnistada, kui 
fondivalitseja:
1) on saanud tegevusloa valeandmeid 
esitades või mõnel muul ebaausal teel;
2) ei vasta enam nendele tingimustele, 
mille alusel tegevusluba anti;
3) on jämedalt või järjekindlalt rikkunud 
käesoleva direktiivi ülevõtmiseks 
kehtestatud sätteid.
Enne tegevusloa kehtetuks tunnistamist 
kaaluvad pädevad asutused alternatiivse 
investeerimisfondi investorite huve ja 
püüavad saavutada asjakohase 
kokkuleppe või aitavad kaasa asjakohase 
kokkuleppe sõlmimisele alternatiivse 
investeerimisfondi edasiseks valitsemiseks 
koosõlas fondi tingimustega.

Artikkel 8 g
Üldpõhimõtted

1. Liikmesriigid tagavad, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja osutab 
ühenduses asutatud või alaliselt asuvale
alternatiivsele investeerimisfondile 
valitsemisteenuseid ainult juhul, kui ta 
pidevalt järgib käesoleva direktiivi sätteid.
Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
teeb järgmist:
a) tegutseb ausalt, piisava vilumuse, 
ettevaatuse ja hoolikusega ning õiglaselt;
b) tegutseb valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi ja selle fondi 
investorite huvides (ühiselt vastavalt 
alternatiivse investeerimisfondi 
asutamisdokumentidele);
c) täidab turu ühtsust käsitlevaid 
õigusnorme ning
d) tagab, et kõiki alternatiivse 
investeerimisfondi investoreid koheldakse 
õiglaselt.
Ühegi investori suhtes ei kohaldata 
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sooduskohtlemist, kui seda ei avaldata 
kõikidele investoritele.
2. Komisjon võtab vastu artiklite 49 a, 
49 b ja 49 c kohased delegeeritud 
õigusaktid, sätestades kriteeriumid, mille 
alusel pädevad asutused hindavad, kas 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
täidab lõikest 1 tulenevat kohustust; 
nimetatud õigusaktid on asjakohased ja 
proportsionaalsed ning neis võetakse 
arvesse eri tüüpi alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suuruse, 
ressursside, keerukuse, laadi, 
investeeringute, investeerimisstrateegiate 
ja -meetodite, struktuuri ja investorite 
erinevusi.

Artikkel 8 h
Huvide konflikt

1. Liikmesriigid nõuavad, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võtaks 
asjakohaseid meetmeid, et tuvastada 
huvide konfliktid alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate vahel 
(pidades silmas nende juhte, töötajaid või 
mis tahes isikuid, kes otseselt või kaudselt 
kontrollivad fondivalitsejat, samuti 
fondivalitseja valitsetava fondi 
investoreid), samuti eri investorite 
vahelised huvide konfliktid, mis tekivad 
ühe või mitme alternatiivse 
investeerimisfondi valitsemise käigus.
Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab ja rakendab kõigi asjakohaste 
meetmete võtmist silmas pidades tõhusat 
organisatsioonilist ja halduskorda, et 
vältida huvide konfliktide kahjulikku 
mõju alternatiivsele investeerimisfondile 
ja selle investoritele.
Kui see on alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja majandustegevuse laadi, ulatust 
ja keerukust arvestades asjakohane ja 
proportsionaalne, eraldab alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja oma 
tegevusraamistikus ülesanded ja 
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kohustused, mis ei ole üksteisega 
kooskõlas. Alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja hindab, kas 
tegutsemistingimused võivad hõlmata 
muid olulisi huvide konflikte, ja avaldab 
kõnealused konfliktid alternatiivse 
investeerimisfondi investoritele.
2. Kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kehtestatud organisatsiooniline 
kord huvide konfliktide juhtimiseks ei ole 
piisav, et piisava kindlusega vältida 
investorite huvide kahjustamise ohtu, 
avalikustab fondivalitseja investoritele 
enne nende nimel äritegevuse alustamist 
selgelt võimalike huvide konfliktide üldise 
laadi või allika ning töötab välja 
asjakohase poliitika ja menetlused.

Artikkel 8 i
Algkapital ja omakapital

Alternatiivse investeerimisfondi valitsejal 
on omavahendeid vähemalt 50 000 eurot.
Olenemata esimeses lõigus sätestatud 
nõudest ei tohi alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja omavahendid 
ühelgi juhul olla väiksemad direktiivi 
2006/49/EÜ artiklis 21 sätestatud 
summast, välja arvatud sellise 
fondivalitseja omavahendid, kes valitseb 
üksnes alternatiivseid investeerimisfonde,
a) mille puhul ei kasutata 
finantsvõimendust ja
b) mille puhul viie aasta jooksul pärast 
alternatiivse investeerimisfondi asutamise 
kuupäeva ei ole võimalik kasutada 
tagasivõtmise õigust.
Omavahendite nõutav kogusumma ei 
ületa siiski 1 000 000 eurot.
Teise lõigu kohaldamisel käsitatakse
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
portfellidena järgmisi portfelle:
a) kõik alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja valitsetavad alternatiivse 
investeerimisfondi portfellid, sealhulgas 
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alternatiivsed investeerimisfondid, mille 
puhul fondivalitseja on artikli 18 kohaselt 
delegeerinud ühe või mitu ülesannet, 
välja arvatud portfellid, mida tema 
valitseb delegeerimise alusel.

Artikkel 8 j
Aastaaruanne

1. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja teeb iga valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta igal 
majandusaastal kättesaadavaks 
aastaaruande. Aastaaruanne tehakse 
investoritele ja pädevatele asutustele 
kättesaadavaks nelja kuu jooksul pärast 
majandusaasta lõppu või kui teavet on 
vaja kolmandatelt isikutelt (näiteks 
alternatiivse investeerimisfondi mis tahes 
alusinvesteeringute auditi korral), siis 
kuue kuu jooksul pärast majandusaasta 
lõppu.
2. Aastaaruanne sisaldab vähemalt 
järgmist:
a) bilanss või varade ja kohustuste 
aruanne;
b) majandusaasta kasumiaruanne;
c) majandusaasta tegevusaruanne.
3. Aastaaruandes esitatavad 
raamatupidamisandmed koostatakse 
kooskõlas alternatiivse investeerimisfondi 
tingimustes või põhikirjas või muus 
asutamisdokumendis nõutavate 
arvestusstandardite või -põhimõtetega 
ning neid auditeerivad üks või mitu isikut, 
kes on direktiivi 2006/43/EÜ kohaselt 
seadusega volitatud aruandeid 
auditeerima. Auditiaruanne koos kõigi 
märkustega esitatakse aastaaruandes 
täielikult.
4. Komisjon võtab vastu artiklite 49 a, 
49 b ja 49 c kohased delegeeritud 
õigusaktid, täpsustades aastaaruande sisu 
ja vormi. Need õigusaktid on asjakohased 
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ja proportsionaalsed ning kohandatud 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tüübile, mille suhtes neid kohaldatakse, ja 
alternatiivsele investeerimisfondile, mida 
aruanne käsitleb, ning neis võetakse 
arvesse eri tüüpi alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate ja nende 
valitsetavate fondide suuruse, ressursside, 
keerukuse, laadi, investeeringute, 
investeerimisstrateegiate ja -meetodite, 
struktuuri ja investorite erinevusi.

Artikkel 8 k
Teabe avaldamine investoritele

1. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja tagab asjaomase alternatiivse 
investeerimisfondi puhul vajalikus 
ulatuses, et alternatiivse 
investeerimisfondi investorid saavad enne 
fondi investeerimist järgmist teavet 
(sealhulgas selle mis tahes muudatused):
a) alternatiivse investeerimisfondi 
investeerimisstrateegia ja -eesmärgid, 
kõik varade liigid, millesse fond võib 
investeerida, ja tehnikad, mida fond võib 
kasutada, samuti kõik sellega seotud 
riskid, kõik kohaldatavad 
investeerimispiirangud, asjaolud, mille 
korral fond võib kasutada 
finantsvõimendust, finantsvõimenduse 
lubatud tüübid ja allikad, võimendusega 
seotud riskid ning võimenduse kasutamise 
mis tahes piirangud;
b) sellise korra kirjeldus, mille kohaselt 
alternatiivne investeerimisfond võib 
muuta oma investeerimisstrateegiat või 
-poliitikat või mõlemat;
c) investeerimise eesmärgil loodud 
lepingulise suhte õiguslike tagajärgede 
kirjeldus, sealhulgas teave, mis käsitleb 
kohtualluvust ja kohaldatavaid õigusakte 
ning mis tahes selliste õigusnormide 
olemasolu või puudumist, millega on ette 
nähtud kohtuotsuste tunnustamine ja 
täitmine territooriumil, kus fond alaliselt 
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asub;
d) vajaduse korral alternatiivse 
investeerimisfondi olemasoleva või 
kavandatava depoopanga, hinnaeksperdi, 
audiitori ja kõigi teiste olemasolevate või 
kavandatavate kriitilise tähtsusega või 
oluliste teenuseosutajate andmed ning 
nende ülesannete kirjeldus, samuti 
investorite õigused nende ülesannete 
täitmata jätmise korral;
e) kõigi kriitilise tähtsusega või oluliste 
delegeeritud valitsemisega seotud 
ülesannete kirjeldus ja sellise kolmanda 
isiku andmed, kellele ülesanded on 
delegeeritud;
f) alternatiivse investeerimisfondi 
hindamise korra ja vajaduse korral 
varade väärtuse määramise 
hinnamudelite kirjeldus, sealhulgas 
raskesti hinnatavate varade väärtuse 
määramisel kasutatavate meetodite 
kirjeldus;
g) kui alternatiivse investeerimisfondi 
puhul saab kasutada tagasivõtmise õigust, 
siis alternatiivse investeerimisfondi 
likviidsusriski juhtimise kirjeldus, 
sealhulgas tagasivõtmise õigused 
tavaoludes ja erandlikel asjaoludel, 
investoritega kokku lepitud 
tagasivõtukord, samuti kirjeldus, kuidas 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab investorite õiglase kohtlemise;
h) kõigi selliste tasude, maksete ja kulude 
kirjeldus, mida investorid otseselt või 
kaudselt maksavad või kannavad;
i) kui investori suhtes kohaldatakse 
sooduskohtlemist või investoril on õigus 
sooduskohtlemisele, siis kõnealuse 
investori andmed ja sellise 
sooduskohtlemise kirjeldus, samuti teave 
selle kohta, kas alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ja kõnealuse 
investori vahel on mingi seos;
j) viimane aastaaruanne, kui alternatiivse 
investeerimisfondi kohta on selline 
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aruanne koostatud;
k) kinnitus selle kohta, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja suhtes 
kohaldatakse artikli 14 alusel 
kapitalinõudeid või fondil on turul 
mõistlikult kättesaadav asjakohane 
kutsekindlustus;
l) teave selle kohta, kui alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja jääb allapoole 
artikli 2 lõike 2 punktis a märgitud 
künniseid või muul põhjusel ei kohaldata 
tema suhtes kõiki käesoleva direktiivi 
sätteid.
2. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja avaldab investoritele 
korrapäraselt järgmise teabe iga tema 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
kohta, mille puhul saab kasutada 
tagasivõtmise õigust:
a) selliste alternatiivse investeerimisfondi 
varade osakaal, mille suhtes kohaldatakse 
tulenevalt nende mittelikviidsest olemusest 
erikorda;
b) alternatiivse investeerimisfondi 
likviidsuse juhtimise mis tahes uus kord;
c) alternatiivse investeerimisfondi 
praegune riskiprofiil ja alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kasutatavad 
riskijuhtimissüsteemid kõnealuste riskide 
juhtimiseks.
3. Komisjon võtab vastu artiklitele 49 a, 
49 b ja 49 c kohased delegeeritud 
õigusaktid, täpsustades alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
avalikustamiskohustused ja lõikes 2 
nimetatud teabe avaldamise sageduse. 
Need õigusaktid kohandatakse 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tüübile, mille suhtes neid kohaldatakse, ja 
need on proportsionaalsed, ning muu 
hulgas võetakse neis arvesse eri tüüpi 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suuruse, ressursside, 
keerukuse, laadi, investeeringute, 
investeerimisstrateegiate ja -meetodite, 
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struktuuri ja investorite erinevusi.

Artikkel 8 l
Pädevatele asutustele esitatavate 
aruannetega seotud kohustused

1. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja esitab oma päritoluliikmesriigi 
pädevatele asutustele korrapäraselt 
aruande, milles käsitletakse peamisi 
turgusid ja instrumente, millesse 
fondivalitseja tema valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi nimel 
investeerib.
Selles esitatakse kogu teave peamiste 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
poolt kaubeldavate instrumentide kohta, 
turgude kohta, kus fondivalitseja on liige 
või kus ta aktiivselt kaupleb, ning iga 
tema valitsetava fondi peamised 
kauplemisriskid ja olulisim kaasnev 
riskikontsentratsioon.
2. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja esitab oma päritoluliimesriigi 
pädevatele asutustele iga tema valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi kohta, 
mille puhul saab kasutada tagasivõtmise 
õigust, korrapäraselt aruande, mis 
hõlmab järgmist:
a) selliste alternatiivse investeerimisfondi 
varade osakaal, mille suhtes kohaldatakse 
tulenevalt nende mittelikviidsest olemusest 
erikorda;
b) alternatiivse investeerimisfondi 
likviidsuse juhtimise mis tahes uus kord;
c) alternatiivse investeerimisfondi 
praegune riskiprofiil ja alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kasutatavad 
riskijuhtimisvahendid kõnealuste riskide 
juhtimiseks;
d) selliste varade põhiliigid, millesse 
alternatiivne investeerimisfond on 
investeerinud;
e) vajaduse korral teave väärtpaberite 
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katteta eelmüügi kasutamise kohta 
aruandlusperioodi jooksul.
3. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja esitab oma päritoluliimesriigi 
pädevatele asutustele iga tema valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi kohta 
järgmised dokumendid:
a) vastavalt nelja või kuue kuu jooksul 
pärast majandusaasta lõppu iga tema 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
majandusaastat käsitlev aastaaruanne;
b) iga kvartali lõpus alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja valitsetavate 
alternatiivsete investeerimisfondide 
üksikasjalik loend.
4. Komisjon võtab vastu artiklite 49 a, 
49 b ja 49 c kohased delegeeritud 
õigusaktid, millega täpsustatakse lõigetes 
1, 2 ja 3 osutatud aruandluskohustused ja 
aruannete esitamise sagedus. Need 
õigusaktid on asjakohased ja 
proportsionaalsed ning kohandatakse 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
ja alternatiivse investeerimisfondi tüübile, 
mille suhtes neid kohaldatakse, ning muu 
hulgas võetakse neis arvesse eri tüüpi 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suuruse, ressursside, 
keerukuse, laadi, investeeringute, 
investeerimisstrateegiate ja -meetodite, 
struktuuri ja investorite erinevusi.

Artikkel 8 m
Alternatiivse investeerimisfondi aktsiate 

või osakute turustamine 
päritoluliikmesriigis

1. Tegevusloa saanud alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib turustada 
alternatiivse investeerimisfondi aktsiaid 
või osakuid kutselistele investoritele 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigis.
2. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja esitab oma päritoluliikmesriigi 
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pädevatele asutustele teatise iga tema 
turustatava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta 30 päeva jooksul 
pärast alternatiivse investeerimisfondi 
aktsiate või osakute märkimise 
lõpptähtpäeva (selliste alternatiivsete 
investeerimisfondide puhul, millel ei ole 
ühtainsat turuletoomise perioodi, vaid 
mille aktsiaid või osakuid võib märkida 
fondi kogu tegutsemisaja vältel, 30 päeva 
jooksul pärast esimeste märkimiste 
vastuvõtmist).
Teatis sisaldab järgmist:
a) alternatiivse investeerimisfondi andmed 
ja alaline asukoht;
b) alternatiivse investeerimisfondi 
tingimused, põhikiri või muu 
asutamisdokument;
c) alternatiivse investeerimisfondi 
kirjeldus või investoritele fondi kohta 
kättesaadav mis tahes teave;
d) teave korra kohta, millega tagatakse, et 
kõnealust alternatiivset investeerimisfondi 
turustatakse üksnes kutselistele 
investoritele, või kui asjaomane 
liikmesriik lubab alternatiivse 
investeerimisfondi turustamist 
jaeinvestoritele , siis teave korra kohta, 
millega tagatakse kõigi jaeinvestoritele 
turustamisel kohaldatavate piirangute 
järgimine, sealhulgas juhul, kui 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tegevus tugineb sõltumatute 
majandusüksuste tegevusel, kes pakuvad 
turustamisteenuseid seoses selle valitseja 
alternatiivse investeerimisfondiga.
3. Vastavalt teises lõigus osutatud 
rakendusmeetmetele ja tingimusel, et need 
meetmed ei välista turustamist kutselistele 
investoritele, võivad pädevad asutused 
kehtestada piiranguid või seada tingimusi 
alternatiivse investeerimisfondi 
turustamisele nende territooriumil 
vastavalt käesolevale artiklile.
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Komisjon võtab vastu artiklite 49 a, 49 b 
ja 49 c kohased delegeeritud õigusaktid, 
millega sätestatakse selliste piirangute või 
tingimuste tüübid, mida võib kehtestada 
alternatiivse investeerimisfondi 
turustamisele vastavalt käesoleva lõike 
teisele lõigule. Nende õigusaktidega ei 
lubata piiranguid ega tingimusi, mis 
välistavad turustamise kutselistele 
investoritele.

Artikkel 8 n
Liikmesriikide võimalus lubada turustada 

alternatiivseid investeerimisfonde 
jaeinvestoritele

Liikmesriigid võivad oma territooriumil 
lubada turustada alternatiivseid 
investeerimisfonde jaeinvestoritele.
Liikmesriigid võivad sellel eesmärgil 
kehtestada alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejale või 
alternatiivsele investeerimisfondile 
nõudeid, mis erinevad käesoleva direktiivi 
alusel kehtestatud nõuetest.
Liikmesriigid, kes lubavad fonde 
turustada jaeinvestoritele, lubavad 
kõikidel käesoleva direktiivi kohast 
tegevusluba omavatel alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatel turustada 
fonde jaeinvestoritele samadel alustel ja 
samade nõuete kohaselt, mida 
kohaldatakse oma riigi alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, 
olenemata alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate 
valitsetavate fondide alalisest asukohast.

Liikmesriigid, kes lubavad oma 
territooriumil jaeinvestoritele turustada 
alternatiivseid investeerimisfonde, 
teatavad komisjonile ühe aasta jooksul 
pärast artikli 54 lõikes 1 osutatud 
kuupäeva järgmist:
a) selliste alternatiivsete 
investeerimisfondide tüübid, mida 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
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võib jaeinvestoritele liikmesriigi 
territooriumil turustada;
b) kõik täiendavad nõuded, mis 
liikmesriik kehtestab seoses alternatiivsete 
investeerimisfondide turustamisega 
jaeinvestoritele oma territooriumil.
Liikmesriigid teatavad komisjonile 
kõikidest esimese lõigu alusel tehtud 
täiendavatest muudatustest.

Artikkel 8 o
Teises liikmesriigis turustamise 

tingimused
1. Tegevusloa saanud alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib turustada 
alternatiivse investeerimisfondi aktsiaid 
või osakuid kutselistele investoritele teises 
liikmesriigis. Kui tegevusloa saanud 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
turustab tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi osakuid või aktsiaid 
kutselistele investoritele teises 
liikmesriigis, esitab ta päritoluliikmesriigi 
pädevatele asutustele järgmise 
dokumentatsiooni 30 päeva jooksul pärast 
raha saamist teise liikmesriigi 
investoritelt, kes märgivad alternatiivse 
investeerimisfondi aktsiaid või osakuid:
a) teatis, milles on märgitud turustatava 
alternatiivse investeerimisfondi andmed ja 
alaline asukoht;
b) alternatiivse investeerimisfondi 
tingimused, põhikiri või muu 
asutamisdokument;
c) alternatiivse investeerimisfondi 
kirjeldus või investoritele fondi kohta 
kättesaadav mis tahes teave;
d) liikmesriik, kus tema valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi osakuid 
või aktsiaid kutselistele investoritele on 
turustatud;
e) alternatiivse investeerimisfondi 
turustamise kord ning vajaduse korral 
teave korra kohta, millega välditakse 
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kõnealuse alternatiivse investeerimisfondi 
osakute või aktsiate turustamist 
jaeinvestoritele.
2. Päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
edastavad kümne tööpäeva jooksul pärast 
täieliku dokumentatsiooni saamist 
lõikes 1 osutatud täieliku 
dokumentatsiooni selle liikmesriigi 
pädevatele asutustele, kus alternatiivset 
investeerimisfondi turustati. Nad lisavad 
kinnituse, et asjaomasel alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal on 
tegevusluba.
3. Pärast dokumentide edastamist
teatavad päritoluliikmesriigi pädevad 
asutused viivitamata alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejale 
dokumentide edastamisest.
4. Vastuvõtjaliikmesriigid ei kehtesta 
käesoleva direktiiviga hõlmatud 
küsimustes asjaomastele alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatele mingeid 
lisanõudeid, kuid lõike 1 punktis e 
nimetatud korra suhtes, mis puudutab 
alternatiivse investeerimisfondi 
turustamist jaeinvestoritele, kohaldatakse 
vastuvõtjaliikmesriigi õigusakte ja 
järelevalvet.
5. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 
osutatud teatis ja kinnitus esitatakse 
rahvusvahelises rahanduses 
üldkasutatavas keeles.
Liikmesriigid tagavad, et nende pädevad 
asutused on nõus lõikes 2 osutatud 
dokumentide elektroonilise edastamise ja 
esitamisega.
6. Kui vastavalt lõikele 2 esitatud andmed 
muutuvad, saadab alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kõnealuse 
muudatuse kohta päritoluliikmesriigi 
pädevatele asutustele kirjaliku teate 
30 päeva jooksul kõnealuse muudatuse 
jõustumisest.
Päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
teatavad nendest muudatusest 
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vastuvõtjaliikmesriigi pädevatele 
asutustele.
7. Komisjon võtab vastu artiklite 49 a, 
49 b ja 49 c kohased delegeeritud 
õigusaktid, milles sätestatakse:
a) ühtlustatud teatise vorm ja sisu;
b) ühtlustatud kinnituse vorm ja sisu.

Or. en

Selgitus

Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate suhtes, kes valitsevad finantsvõimenduseta 
alternatiivsete investeerimisfondide portfelle, kus valitsetavate varade maht on alla ühe 
miljardi euro, ei peaks kohaldama kõiki sellest direktiivist tulenevaid kohustusi. Selliste 
alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate suhtes kehtestatavad nõuded peaksid olema 
väga hoolikalt kohandatud, võttes arvesse nendega kaasnevaid väiksemaid riske.

Muudatusettepanek 599
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tegutsemistingimused

Alternatiivse investeerimisfondi ja tema 
valitseja tegutsemistingimused

Or. en

Selgitus

Tegutsemistingimused puudutavad nii alternatiivseid investeerimisfonde kui ka nende 
valitsejaid.
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Muudatusettepanek 600
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja osutab 
ühenduses valitsemisteenuseid ainult juhul, 
kui ta pidevalt järgib käesoleva direktiivi 
sätteid.

1. Liikmesriigid tagavad, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja osutab 
ühenduses piiriüleseid valitsemisteenuseid 
ainult juhul, kui ta pidevalt järgib 
käesoleva direktiivi sätteid.

Or. en

Muudatusettepanek 601
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja osutab 
ühenduses valitsemisteenuseid ainult juhul, 
kui ta pidevalt järgib käesoleva direktiivi 
sätteid.

1. Liikmesriigid tagavad, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja osutab 
ühenduses piiriüleseid valitsemisteenuseid 
ainult juhul, kui ta pidevalt järgib 
käesoleva direktiivi sätteid.

Or. en

Muudatusettepanek 602
Hans-Peter Martin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) kehtestab tasustamistavade 
põhimõtted, mis aitavad ära hoida 
lühiajalise kasumi teenimise ning 
kindlustavad alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ja investorite 
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pikaajalised huvid.

Or. de

Muudatusettepanek 603
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võivad nõuda, et 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad avalikustaksid üldjoontes oma 
sisemise tasustamispoliitika.

Or. en

Selgitus

Tasustamine peaks jääma alternatiivse investeerimisfondi, alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, selle investorite ja pädeva asutuse vaheliseks küsimuseks.

Muudatusettepanek 604
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustakse
kriteeriumid, mille kohaselt pädevad 
asutused hindavad, kas alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja täidab lõikes 1 
sätestatud tingimusi.

2. Komisjon võib artiklite 49, 49 a ja 49 b
kohastes delegeeritud õigusaktides 
sätestada meetmed, millega täpsustatakse
kriteeriumid, mille kohaselt pädevad 
asutused hindavad, kas alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja täidab lõikes 1 
sätestatud tingimusi.

Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.
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Or. en

Selgitus

See on uut komiteemenetlust arvestades asjakohane sõnastus, kui see artikkel säilitatakse.

Muudatusettepanek 605
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a
Tasustamine

1. Liikmesriigid nõuavad, et 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejatel oleks tasustamispoliitika ja -
tavad, mis on kooskõlas usaldusväärse ja 
tõhusa riskijuhtimisega ning toetavad 
seda, ei innusta liigseid riske võtma ega 
ole vastuolus valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi riskiprofiili, tingimuste 
ega põhikirjaga.
Tasustamispoliitika ja -tavad peavad 
olema kõikehõlmavad ning alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tegevuse 
laadi, ulatuse ja keerukusega ning tema 
valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondiga proportsionaalsed. 
Kõikidel juhtudel tuleb järgida I lisas 
sätestatud põhimõtteid.
2. Komisjon võtab vastu artiklite 49 a, 
49 b ja 49 c kohased delegeeritud 
õigusaktid, milles sätestatakse I lisas 
kirjeldatud põhimõtted. Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Komitee tagab 
I lisas sätestatud põhimõtetega kooskõlas 
olevate usaldusväärset 
tasustamispoliitikat käsitlevate suuniste 
olemasolu. Neis suunistes tuleb arvesse 
võtta ka usaldusväärse palgapoliitika 
põhimõtteid, mis on esitatud komisjoni 
30. aprilli 2009. aasta soovituses 
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palgapoliitika kohta finantsteenuste 
sektoris, ning alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejate ja nende 
valitsetavate alternatiivsete 
investeerimisfondide suurust, sisemist 
korraldust ning nende tegevuse laadi, 
ulatust ja keerukust. Euroopa 
Pangandusjärelevalve Komitee teeb 
palgapoliitika suuniste olemasolu 
tagamisel tihedat koostööd Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Komiteega.

Or. en

Selgitus

Tasustamisega seotud meetmeid peaks kohaldama kogu finantssektoris, et vältida liigsete 
riskide võtmist. Need meetmed peavad olema kohustuslikud, mitte üksnes soovituslikud. 
Meetmetega tuleb hõlmata tasu üks peamisi komponente, s.t kasumiosa. Peamised põhimõtted 
tuleb sätestada direktiivis, kuid täpsemad eeskirjad peaksid jääma 2. ja 3. tasandile. Suunistes 
võib põhimõtteid kohandada alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate ja nende 
valitsetavate fondide suuruse ja tüübi järgi.

Muudatusettepanek 606
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a
Tasustamine

1. Liikmesriigid nõuavad, et 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejatel oleks tasustamispoliitika ja 
-tavad, mis on kooskõlas usaldusväärse ja 
tõhusa riskijuhtimisega ja pikaajalise 
väärtuse loomisega ning toetavad seda 
ega innusta võtma valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi riskiprofiili, tingimuste 
ja põhikirjaga vastuolus olevaid liigseid 
riske.
2. Tasustamispoliitika ja -tavad peavad 
olema proportsionaalsed alternatiivse 
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investeerimisfondi valitseja tegevuse 
laadi, ulatuse ja keerukusega ning tema 
valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondiga.

Or. en

Selgitus

Kõnealused põhimõtted peaksid olema kooskõlas finantsstabiilsuse nõukogu poolt 
usaldusväärsete tasustamistavade väljatöötamiseks koostatud (25. september 2009) 
põhimõtetega. Pittsburghi tippkohtumise (24.–25. september 2009) järel tehtud riigi- ja 
valitsusjuhtide avalduses toetatakse igati finantsstabiilsuse nõukogu rakendusstandardeid, 
mille eesmärk on viia tasustamine kooskõlla pikaajalise väärtuse loomisega, mitte liigse 
riskide võtmisega.

Meie arvates tuleks finantsstabiilsuse nõukogu koostatud ja G20 poolt heaks kiidetud 
põhimõtteid kohaldada süsteemi seisukohalt oluliste alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes sarnaselt teiste finantsteenuseid osutavate äriühingutega. Me ei arva, et 
selles direktiivis tuleks ette näha tasustamist puudutavad üksikasjalikud nõuded, kuid juhul, 
kui selle direktiivi alusel hakatakse rakendama asjakohaseid teise tasandi meetmeid, on 
oluline, et neis meetmetes võetaks arvesse proportsionaalsuse põhimõtet ning nendega 
tagataks Euroopa Liidu asjaomase sektori konkurentsivõime säilimine, pidades silmas selliste 
algatuste järjekindlat rakendamist komisjoni poolt, kes teeb finantsstabiilsuse nõukoguga 
viimase kavandatud viisil koostööd.

Eelkõige tuleks vastu seista igasugustele muudatusettepanekutele, milles nõutakse, et 
alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate tasustamiseeskirjad oleksid kooskõlas 
krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate eeskirjadega, sest on väga 
kaalukaid põhjuseid, miks alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate tasustamispoliitika 
peaks õiguspäraselt erinema pankade ja maaklerite/vahendajate omast.

Muudatusettepanek 607
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a
Tasustamispoliitika

1. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejal peab olema selline 
tasustamispoliitika, mis ei innusta võtma 
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valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
riskiprofiili arvestades 
ebaproportsionaalselt suuri riske.
2. Kehtestades tasustamispoliitika nende 
töötajate kategooriate suhtes, kelle
ametialane tegevus mõjutab oluliselt 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
riskiprofiili, ja kohaldades seda poliitikat, 
järgivad alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad 
põhimõtteid, mis on sätestatud direktiivi 
2010/.../EÜ [millega muudetakse 
direktiive 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ 
seoses kauplemisportfelli ja 
edasiväärtpaberistamisega seotud 
kapitalinõuetega ning tasustamispoliitika 
üle järelevalve teostamisega] I lisas.
3. Lisaks peab tasustamispoliitika tagama 
riskide juhtimisega, nõuetele vastavuse 
tagamisega ning hindamisega tegelevate 
üksuste sõltumatuse säilimise.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga tahetakse lahendada probleem, et tasu ülesehitus võib õhutada 
liigseid riske võtma. Samas võetakse sõnastuses arvesse alternatiivsete investeerimisfondide 
eriolemust. Keelatud ei ole riskide võtmine kui selline, vaid alternatiivse investeerimisfondi 
riskiprofiili arvestades ebaproportsionaalselt suurte riskide võtmine.

Muudatusettepanek 608
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a
Tasustamispoliitika

1. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejal peab olema selline 
tasustamispoliitika, mis ei innusta võtma 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
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riskiprofiili arvestades 
ebaproportsionaalselt suuri riske.
2. Kehtestades tasustamispoliitika nende 
töötajate kategooriate suhtes, kelle 
ametialane tegevus mõjutab oluliselt 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
riskiprofiili, ja kohaldades seda poliitikat, 
järgivad alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad 
põhimõtteid, mis on sätestatud direktiivi 
2010/.../EÜ [millega muudetakse 
direktiive 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ 
seoses kauplemisportfelli ja 
edasiväärtpaberistamisega seotud 
kapitalinõuetega ning tasustamispoliitika 
üle järelevalve teostamisega] I lisas.
3. Lisaks peab tasustamispoliitika tagama 
riskide juhtimisega, nõuetele vastavuse 
tagamisega ning hindamisega tegelevate 
üksuste sõltumatuse säilimise.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga tahetakse lahendada probleem, et tasu ülesehitus võib õhutada 
liigseid riske võtma. Samas võetakse sõnastuses arvesse alternatiivsete investeerimisfondide 
eriolemust. Keelatud ei ole riskide võtmine kui selline, vaid alternatiivse investeerimisfondi 
riskiprofiili arvestades ebaproportsionaalselt suurte riskide võtmine.

Muudatusettepanek 609
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a
Tasustamispoliitika

1. Pädevad asutused nõuavad, et 
alternatiivsetel investeerimisfondidel ja 
nende valitsejatel oleks tasustamispoliitika 
ja -tavad, mis on kooskõlas usaldusväärse 
ja tõhusa riskijuhtimisega, toetavad seda, 
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ei innusta riske võtma ega ole vastuolus 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
riskiprofiili, tingimuste ega põhikirjaga. 
Arvesse tuleb võta I lisas sätestatud 
tehnilisi kriteeriume.
2. Pädevad asutused tagavad, et 
alternatiivsed investeerimisfondid ja 
nende valitsejad täidavad I lisas sätestatud 
nõudeid.

Or. en

Selgitus

Liigsete riskide võtmisel põhinevate strateegiate vältimiseks on vaja usaldusväärset 
tasustamispoliitikat.

Muudatusettepanek 610
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a
Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 

tasustamispoliitika
Liikmesriigid nõuavad, et alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad 
kehtestaksid usaldusväärse 
tasustamispoliitika ja -tavad, mis on 
kooskõlas tõhusa riskijuhtimisega ja 
tagavad tulemustasude vastavuse 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja, 
tema valitsetava fondi ja investorite 
pikaajaliste huvidega, ning rakendaksid 
seda tasustamispoliitikat ja neid 
tasustamistavasid.

Or. en

Selgitus

ELi eeskirjad krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldusväärsete tasustamistavade 
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kohta rakendatakse direktiivi 2006/48/EÜ muutmisega. Et tagada ELi finantssektori 
tasustamispoliitika sidusus, peaksid alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate 
tasustamispoliitikat käsitlevad siduvad suunised otseselt põhinema kõikidel direktiivis 
2006/48/EÜ sätestatud kohaldatavatel elementidel. Et tagada Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu asjakohane järelevalve, tuleks need suunised kehtestada delegeeritud õigusaktina.
Liikmesriikide pädevatel asutustel peavad olema vajalikud volitused selle õigusakti täitmise 
kontrollimiseks ja tagamiseks.

Muudatusettepanek 611
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a
Tasustamispoliitika

Alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad kehtestavad usaldusväärse 
tasustamispoliitika ja -tavad, mis on 
kooskõlas tõhusa riskijuhtimisega ja 
pikaajalise väärtuse loomisega, ning 
rakendavad seda tasustamispoliitikat ja 
neid tasustamistavasid.

Or. en

Muudatusettepanek 612
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 b
Teavitamine

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
annab liikmesriikide pädevatele asutustele 
teavet oma tasustamispoliitika ja -tavade 
laadi kohta.
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Or. en

Selgitus
Kõnealused põhimõtted peaksid olema kooskõlas finantsstabiilsuse nõukogu poolt 
usaldusväärsete tasustamistavade väljatöötamiseks koostatud (25. september 2009) 
põhimõtetega. Pittsburghi tippkohtumise (24.–25. september 2009) järel tehtud riigi- ja 
valitsusjuhtide avalduses toetatakse igati finantsstabiilsuse nõukogu rakendusstandardeid, 
mille eesmärk on viia tasustamine kooskõlla pikaajalise väärtuse loomisega, mitte liigse 
riskide võtmisega.

Meie arvates tuleks finantsstabiilsuse nõukogu koostatud ja G20 poolt heaks kiidetud 
põhimõtteid kohaldada süsteemi seisukohalt oluliste alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes sarnaselt teiste finantsteenuseid osutavate äriühingutega. Me ei arva, et 
selles direktiivis tuleks ette näha tasustamist puudutavad üksikasjalikud nõuded, kuid juhul, 
kui selle direktiivi alusel hakatakse rakendama asjakohaseid teise tasandi meetmeid, on 
oluline, et neis meetmetes võetaks arvesse proportsionaalsuse põhimõtet ning nendega 
tagataks Euroopa Liidu asjaomase sektori konkurentsivõime säilimine, pidades silmas selliste 
algatuste järjekindlat rakendamist komisjoni poolt, kes teeb finantsstabiilsuse nõukoguga 
viimase kavandatud viisil koostööd.

Eelkõige tuleks vastu seista igasugustele muudatusettepanekutele, milles nõutakse, et 
alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate tasustamiseeskirjad oleksid kooskõlas 
krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate eeskirjadega, sest on väga 
kaalukaid põhjuseid, miks alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate tasustamispoliitika 
peaks õiguspäraselt erinema pankade ja maaklerite/vahendajate omast.

Muudatusettepanek 613
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 b
Teavitamine

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
annab liikmesriikide pädevatele asutustele 
teavet oma tasustamispoliitika ja -tavade
laadi kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 614
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 b
Teavitamine

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
annab asjaomastele pädevatele asutustele 
teavet oma tasustamispoliitika ja -tavade 
laadi kohta.

Or. en

Selgitus

ELi eeskirjad krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldusväärsete tasustamistavade 
kohta rakendatakse direktiivi 2006/48/EÜ muutmisega. Et tagada ELi finantssektori 
tasustamispoliitika sidusus, peaksid alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate 
tasustamispoliitikat käsitlevad siduvad suunised otseselt põhinema kõikidel direktiivis 
2006/48/EÜ sätestatud kohaldatavatel elementidel. Et tagada Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu asjakohane järelevalve, tuleks need suunised kehtestada delegeeritud õigusaktina. 
Liikmesriikide pädevatel asutustel peavad olema vajalikud volitused selle õigusakti täitmise 
kontrollimiseks ja tagamiseks.

Muudatusettepanek 615
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 c
Pädevad asutused

Liikmesriikide pädevad asutused võivad 
reageerida ja võtta asjakohaseid 
parandusmeetmeid selliste riskide 
maandamiseks, mis võivad tuua kaasa 
olukorra, kus alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ei rakenda 
usaldusväärset tasustamispoliitikat ja 
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usaldusväärseid tasustamistavasid.

Or. en

Selgitus

Kõnealused põhimõtted peaksid olema kooskõlas finantsstabiilsuse nõukogu poolt 
usaldusväärsete tasustamistavade väljatöötamiseks koostatud (25. september 2009) 
põhimõtetega. Pittsburghi tippkohtumise (24.–25. september 2009) järel tehtud riigi- ja 
valitsusjuhtide avalduses toetatakse igati finantsstabiilsuse nõukogu rakendusstandardeid, 
mille eesmärk on viia tasustamine kooskõlla pikaajalise väärtuse loomisega, mitte liigse 
riskide võtmisega.

Meie arvates tuleks finantsstabiilsuse nõukogu koostatud ja G20 poolt heaks kiidetud 
põhimõtteid kohaldada süsteemi seisukohalt oluliste alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes sarnaselt teiste finantsteenuseid osutavate äriühingutega. Me ei arva, et 
selles direktiivis tuleks ette näha tasustamist puudutavad üksikasjalikud nõuded, kuid juhul, 
kui selle direktiivi alusel hakatakse rakendama asjakohaseid teise tasandi meetmeid, on 
oluline, et neis meetmetes võetaks arvesse proportsionaalsuse põhimõtet ning nendega 
tagataks Euroopa Liidu asjaomase sektori konkurentsivõime säilimine, pidades silmas selliste 
algatuste järjekindlat rakendamist komisjoni poolt, kes teeb finantsstabiilsuse nõukoguga 
viimase kavandatud viisil koostööd.

Eelkõige tuleks vastu seista igasugustele muudatusettepanekutele, milles nõutakse, et 
alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate tasustamiseeskirjad oleksid kooskõlas 
krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate eeskirjadega, sest on väga 
kaalukaid põhjuseid, miks alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate tasustamispoliitika 
peaks õiguspäraselt erinema pankade ja maaklerite/vahendajate omast.

Muudatusettepanek 616
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 c
Pädevad asutused

Liikmesriikide pädevad asutused võivad 
reageerida ja võtta asjakohaseid 
parandusmeetmeid selliste riskide 
maandamiseks, mis võivad tuua kaasa 
olukorra, kus alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ei rakenda 
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usaldusväärset tasustamispoliitikat ja 
usaldusväärseid tasustamistavasid.

Or. en

Muudatusettepanek 617
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 d
Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 

tasustamispoliitika
Liikmesriigid tagavad, et nende vastavatel 
pädevatel asutustel on esimese lõigu 
kohaldamiseks vajalikud volitused 
kehtestada rahalisi ja mitterahalisi 
sanktsioone või meetmeid. Need 
sanktsioonid või meetmed peavad olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Or. en

Selgitus

ELi eeskirjad krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldusväärsete tasustamistavade 
kohta rakendatakse direktiivi 2006/48/EÜ muutmisega. Et tagada ELi finantssektori 
tasustamispoliitika sidusus, peaksid alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate 
tasustamispoliitikat käsitlevad siduvad suunised otseselt põhinema kõikidel direktiivis 
2006/48/EÜ sätestatud kohaldatavatel elementidel. Et tagada Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu asjakohane järelevalve, tuleks need suunised kehtestada delegeeritud õigusaktina. 
Liikmesriikide pädevatel asutustel peavad olema vajalikud volitused selle õigusakti täitmise 
kontrollimiseks ja tagamiseks.
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Muudatusettepanek 618
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 e
Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 

tasustamispoliitika
Et tagada Euroopa Liidus järjekindel 
rakendamine, sätestab komisjon hiljemalt 
käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeval 
artiklite 49 a, 49 b ja 49 c kohastes 
delegeeritud õigusaktides alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate 
usaldusväärset tasustamispoliitikat 
käsitlevad siduvad suunised. Need 
suunised peavad tagama direktiivi 
2006/48/EÜ V lisa sätete kohaldatavate 
elementide järgimise.

Or. en

Selgitus

ELi eeskirjad krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldusväärsete tasustamistavade 
kohta rakendatakse direktiivi 2006/48/EÜ muutmisega. Et tagada ELi finantssektori 
tasustamispoliitika sidusus, peaksid alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate 
tasustamispoliitikat käsitlevad siduvad suunised otseselt põhinema kõikidel direktiivis 
2006/48/EÜ sätestatud kohaldatavatel elementidel. Et tagada Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu asjakohane järelevalve, tuleks need suunised kehtestada delegeeritud õigusaktina. 
Liikmesriikide pädevatel asutustel peavad olema vajalikud volitused selle õigusakti täitmise 
kontrollimiseks ja tagamiseks.

Muudatusettepanek 619
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab vastu 3. Komisjon võib artiklite 49 a, 49 b ja 
49 c kohastes delegeeritud õigusaktides 
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rakendusmeetmed, et teha järgmist: sätestada meetmed, et teha järgmist:

Or. en

Selgitus

See on uut komiteemenetlust arvestades asjakohane sõnastus, kui see artikkel säilitatakse.

Muudatusettepanek 620
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See on uut komiteemenetlust arvestades asjakohane sõnastus, kui see artikkel säilitatakse.

Muudatusettepanek 621
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesolevat artiklit ei kohaldata 
tööstuslike valdusettevõtete suhtes, mille 
aktsiatega kaubeldakse ELi reguleeritud 
turul, kui neil on tööstusega seotud 
äristrateegia elluviimiseks osalus oma 
tütarettevõtetes või sidusettevõtetes, mille 
peamine eesmärk ei seisne teatud 
etteplaneeritud aja jooksul võõrandamise 
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kaudu investoritele tulu teenimises.

Or. en

Selgitus

Tööstuslikes valdusettevõtetes ei teki selliseid huvide konflikte, millele viidatakse artiklis 10. 
Liikmesriikide äriühinguõiguse järgi on selliste ettevõtete juhatustel aktsionäride ees 
usaldussuhtest tulenev kohustus.

Muudatusettepanek 622
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et riskijuhtimise ja portfelli 
valitsemisega seotud ülesanded on 
eraldatud ja neid vaadatakse läbi eraldi.

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et riskijuhtimise ja portfelli 
valitsemise üksused on eraldatud, kui see 
on alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja ja tema valitsetava fondi laadi, 
ulatust ja keerukust arvestades 
asjakohane ja proportsionaalne.

Or. en

Selgitus

Riskijuhtimisega tegeleva eraldi üksuse omamise nõue peaks olema alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejale ja tema valitsetavale fondile omaste riskidega proportsionaalne. 
See aitab tagada, et alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate direktiivi täitmisega 
seotud kulusid (mis paratamatult jäävad alternatiivse investeerimisfondi investorite kanda) 
kantakse ainult siis, kui need on investoritele kaasneva kasuga proportsionaalsed. 
Muudatusettepanek peegeldab finantsinstrumentide turge käsitlevas direktiivis 
investeerimisühingutele kehtestatud sarnast nõuet (vt finantsinstrumentide turge käsitlevat 
direktiivi rakendava direktiivi 2006/73/EÜ artikli 7 lõiget 2). Paljud alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad osutavad ka investeerimisteenuseid ja tegelevad 
investeerimisega finantsinstrumentide turge käsitleva direktiivi tähenduses. 
Finantsinstrumentide turge käsitlevas direktiivis ja alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate direktiivis sätestatud nõuded peaksid olema kõnealuses küsimuses omavahel 
kooskõlas.
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Muudatusettepanek 623
Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et riskijuhtimise ja portfelli 
valitsemisega seotud ülesanded on 
eraldatud ja neid vaadatakse läbi eraldi.

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et riskijuhtimise ja portfelli 
valitsemise üksused on eraldatud, kui see 
on alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja ja tema valitsetava fondi laadi, 
ulatust ja keerukust arvestades 
asjakohane ja proportsionaalne.

Or. en

Selgitus

Kõigilt alternatiivsete investeerimisfondide valitsejatelt täielikult eraldatud üksuste nõudmine 
ei ole vajalik; olulisem on tagada nõutavate meetmete proportsionaalsus.

Muudatusettepanek 624
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et riskijuhtimise ja portfelli 
valitsemisega seotud ülesanded on 
eraldatud ja neid vaadatakse läbi eraldi.

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et riskijuhtimise ja portfelli 
valitsemise üksused on eraldatud, kui see 
on alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja ja tema valitsetava fondi laadi, 
ulatust ja keerukust arvestades 
asjakohane ja proportsionaalne.

Or. en

Selgitus

Nõuet, et kõikidel alternatiivsete investeerimisfondide valitsejatel peavad olema täielikult 
eraldatud üksused, peetakse ebamõistlikult koormavaks ja ebaproportsionaalseks, nagu 
mööndakse ka eesistujariigi Rootsi kompromissettepanekus ja kaudselt Gauzèsi raporti 
muudatusettepanekus 16.
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Muudatusettepanek 625
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja puhul ei peeta portfelli 
valitsemise üksusest eraldatud 
riskijuhtimisüksuse loomist ja hoidmist 
asjakohaseks või proportsionaalseks, peab 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
sellegipoolest suutma tõendada, et riskide 
juhtimine vastab käesoleva artikli 
nõuetele ja on jätkuvalt tulemuslik.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek tuleneb Syed Kamalli muudatusettepanekust artikli 3 punkti p a kohta.

Muudatusettepanek 626
Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – esimene lõik a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja puhul ei peeta portfelli 
valitsemise üksusest eraldatud 
riskijuhtimisüksuse loomist ja hoidmist 
asjakohaseks või proportsionaalseks, peab 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
suutma tõendada, et riskide juhtimine 
vastab käesoleva artikli nõuetele.

Or. en
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Selgitus

Kõigilt alternatiivsete investeerimisfondide valitsejatelt täielikult eraldatud üksuste nõudmine 
ei ole vajalik; olulisem on tagada nõutavate meetmete proportsionaalsus. See 
muudatusettepanek tuleneb artikli 11 lõiget 1 puudutava Carl Haglundi muudatusettepaneku 
põhjendustest.

Muudatusettepanek 627
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
rakendab riskijuhtimise süsteeme, et 
nõuetekohaselt mõõta ja jälgida kõiki 
riske, mis on seotud iga alternatiivse 
investeerimisfondi 
investeerimisstrateegiaga ja mis mõjutavad 
või võivad mõjutada iga fondi tegevust.

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
rakendab riskijuhtimise süsteeme, et 
nõuetekohaselt mõõta, jälgida ja juhtida
kõiki riske, mis on seotud iga alternatiivse 
investeerimisfondi 
investeerimisstrateegiaga ja mis mõjutavad 
või võivad mõjutada iga fondi tegevust. 
Riskide juhtimine peab vastama 
alternatiivse investeerimisfondi laadile, 
ulatusele ja keerukusele.

Or. en

Selgitus

Asjakohase riskide juhtimise korra kindlaksmääramisel tuleks arvesse võtta suurust ja 
investeerimisstrateegiat.

Muudatusettepanek 628
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kasutab peamaakleri teenuseid, 
peab selle kohta olema sõlmitud leping. 
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Eelkõige tuleb paika panna alternatiivse 
investeerimisfondi varade ülekandmise ja 
taaskasutamise võimalus, mis peab olema 
kooskõlas alternatiivse investeerimisfondi 
tingimustega. Lepingust tuleb teatada 
depoopangale. See teavitamiskohustus 
tuleb sätestada alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ja depoopanga 
vahelises lepingus. Enne kui investorid 
alternatiivsesse investeerimisfondi 
investeerivad, teavitatakse neid 
kõnealusest klauslist ja peamaaklerist.
Eelkõige teavitatakse investoreid 
võimaliku vastutuse ülekandmisest 
peamaaklerile, sealhulgas 
finantsinstrumentide kaotuse korral. 
Sellisel juhul toimub hüvitamine 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
ja peamaakleri vahelise lepingu 
tingimuste kohaselt.
Valides ja määrates peamaaklerit, kellega 
ta sõlmib lepingu, tegutseb alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja piisava 
vilumuse, ettevaatuse ja hoolikusega.

Or. en

Muudatusettepanek 629
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kasutab ühe või mitme 
alternatiivse investeerimisfondi nimel 
investeerimisel väärtpaberite katteta 
eelmüüki, tagavad liikmesriigid, et 
fondivalitseja rakendab korda, mis 
võimaldab talle juurdepääsu 
väärtpaberitele või muudele 
finantsinstrumentidele kuupäeval, mil 
fondivalitseja on kohustatud need üle 

välja jäetud
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andma, samuti et fondivalitseja rakendab 
riskijuhtimise korda, mis võimaldab 
nõuetekohaselt juhtida riske, mis on 
seotud katteta eelmüüdud väärtpaberite 
või muude finantsinstrumentide 
üleandmisega.

Or. en

Selgitus

Me taotleme selles küsimuses horisontaalset meedet.

Muudatusettepanek 630
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kasutab ühe või mitme 
alternatiivse investeerimisfondi nimel 
investeerimisel väärtpaberite katteta 
eelmüüki, tagavad liikmesriigid, et 
fondivalitseja rakendab korda, mis 
võimaldab talle juurdepääsu 
väärtpaberitele või muudele 
finantsinstrumentidele kuupäeval, mil 
fondivalitseja on kohustatud need üle 
andma, samuti et fondivalitseja rakendab 
riskijuhtimise korda, mis võimaldab 
nõuetekohaselt juhtida riske, mis on 
seotud katteta eelmüüdud väärtpaberite 
või muude finantsinstrumentide 
üleandmisega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Meie arvates on väärtpaberite katteta eelmüük kõrvalküsimusena käsitlemiseks liiga tähtis 
teema. Ka ei puuduta see teema üksnes alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid. 
Seetõttu tuleks seda käsitleda turukuritarvituste direktiivi peatse läbivaatamise käigus.
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Muudatusettepanek 631
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kasutab ühe või mitme 
alternatiivse investeerimisfondi nimel 
investeerimisel väärtpaberite katteta 
eelmüüki, tagavad liikmesriigid, et 
fondivalitseja rakendab korda, mis 
võimaldab talle juurdepääsu 
väärtpaberitele või muudele 
finantsinstrumentidele kuupäeval, mil 
fondivalitseja on kohustatud need üle 
andma, samuti et fondivalitseja rakendab 
riskijuhtimise korda, mis võimaldab 
nõuetekohaselt juhtida riske, mis on 
seotud katteta eelmüüdud väärtpaberite
või muude finantsinstrumentide 
üleandmisega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Väärtpaberite katteta eelmüüki, millega lisaks alternatiivsetele investeerimisfondidele 
tegelevad ka teised turuosalised, keda alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate direktiiv 
ei hõlma, ei peaks reguleerima sellise eridirektiiviga nagu kavandatav direktiiv, vaid ette 
tuleks näha horisontaalsed meetmed, mis hõlmavad kõiki turuosalisi. Nii Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Komitee kui ka Väärtpaberite Järelevalve Rahvusvaheline 
Organisatsioon (IOSCO) tegelevad vastavate raamistike väljatöötamisega. Lisaks tekitab 
komisjon vastuvõetamatu õiguskindlusetuse, kui väldib väärtpaberite katteta eelmüügi 
defineerimist. Artikli 11 lõiget 4 ei peaks mitte muutma vastavalt raportööri 
muudatusettepanekutele 53, 54 ja 55, vaid see tuleks välja jätta.
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Muudatusettepanek 632
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kasutab ühe või mitme 
alternatiivse investeerimisfondi nimel 
investeerimisel väärtpaberite katteta 
eelmüüki, tagavad liikmesriigid, et 
fondivalitseja rakendab korda, mis 
võimaldab talle juurdepääsu 
väärtpaberitele või muudele 
finantsinstrumentidele kuupäeval, mil 
fondivalitseja on kohustatud need üle 
andma, samuti et fondivalitseja rakendab 
riskijuhtimise korda, mis võimaldab 
nõuetekohaselt juhtida riske, mis on 
seotud katteta eelmüüdud väärtpaberite 
või muude finantsinstrumentide 
üleandmisega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Peale alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate tegelevad väärtpaberite katteta 
eelmüügiga ka teised turuosalised, nii et võrdsete võimaluste tagamiseks ja liikmesriikide 
õiguslike erisuste ärakasutamise vältimiseks tuleb vastu võtta kõikehõlmav lähenemisviis.

Muudatusettepanek 633
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kasutab ühe või mitme 
alternatiivse investeerimisfondi nimel 
investeerimisel väärtpaberite katteta 
eelmüüki, tagavad liikmesriigid, et 
fondivalitseja rakendab korda, mis 

4. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes kasutab ühe või mitme 
alternatiivse investeerimisfondi nimel 
investeerimisel väärtpaberite katteta 
eelmüüki, tagab väärtpaberite katteta 
eelmüüki käsitlevate direktiivi 2006/6/EÜ 
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võimaldab talle juurdepääsu 
väärtpaberitele või muudele 
finantsinstrumentidele kuupäeval, mil 
fondivalitseja on kohustatud need üle 
andma, samuti et fondivalitseja rakendab 
riskijuhtimise korda, mis võimaldab 
nõuetekohaselt juhtida riske, mis on 
seotud katteta eelmüüdud väärtpaberite 
või muude finantsinstrumentide 
üleandmisega.

(turukuritarvitused) sätete täitmise.

Or. en

Selgitus

Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate jaoks eraldi lahenduse vastuvõtmine ei ole 
vajalik. Probleemiga tuleks vajaduse korral tegelda turukuritarvituste direktiivi reformimise 
raames.

Muudatusettepanek 634
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kasutab ühe või mitme 
alternatiivse investeerimisfondi nimel 
investeerimisel väärtpaberite katteta 
eelmüüki, tagavad liikmesriigid, et 
fondivalitseja rakendab korda, mis 
võimaldab talle juurdepääsu
väärtpaberitele või muudele 
finantsinstrumentidele kuupäeval, mil 
fondivalitseja on kohustatud need üle 
andma, samuti et fondivalitseja rakendab 
riskijuhtimise korda, mis võimaldab 
nõuetekohaselt juhtida riske, mis on seotud 
katteta eelmüüdud väärtpaberite või muude 
finantsinstrumentide üleandmisega.

4. Kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kasutab ühe või mitme 
alternatiivse investeerimisfondi nimel 
investeerimisel väärtpaberite katteta 
eelmüüki, peavad väärtpaberid või muud 
finantsinstrumendid katteta eelmüügi 
tehingu alguseks fondivalitsejal olemas 
olema. Liikmesriigid tagavad, et 
fondivalitseja rakendab riskijuhtimise 
korda, mis võimaldab nõuetekohaselt 
juhtida riske, mis on seotud katteta 
eelmüüdud väärtpaberite või muude 
finantsinstrumentide üleandmisega.

Or. en
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Selgitus

Väärtpaberite katteta eelmüük, mille puhul väärtpaberite eelnev laenamine müüja poolt ei ole 
tagatud (naked short selling), võib tõsiselt ohustada finantsstabiilsust. ELi liikmesriikide 
seadusandjate vastuvõetud ajutiste meetmete ja Ameerika Ühendriikide õigusaktidega 
keelustati selline eelmüük finantsturgudel. EL peaks finantsstabiilsuse suurendamise 
eesmärgil kehtestama alalise keelu.

Muudatusettepanek 635
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kasutab ühe või mitme 
alternatiivse investeerimisfondi nimel 
investeerimisel väärtpaberite katteta 
eelmüüki, tagavad liikmesriigid, et 
fondivalitseja rakendab korda, mis 
võimaldab talle juurdepääsu
väärtpaberitele või muudele 
finantsinstrumentidele kuupäeval, mil 
fondivalitseja on kohustatud need üle 
andma, samuti et fondivalitseja rakendab 
riskijuhtimise korda, mis võimaldab 
nõuetekohaselt juhtida riske, mis on seotud 
katteta eelmüüdud väärtpaberite või muude 
finantsinstrumentide üleandmisega.

4. Kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kasutab ühe või mitme 
alternatiivse investeerimisfondi nimel 
investeerimisel väärtpaberite katteta 
eelmüüki, peavad väärtpaberid või muud 
finantsinstrumendid katteta eelmüügi 
tehingu alguseks fondivalitsejal olemas 
olema. Liikmesriigid tagavad, et 
fondivalitseja rakendab riskijuhtimise 
korda, mis võimaldab nõuetekohaselt 
juhtida riske, mis on seotud katteta 
eelmüüdud väärtpaberite või muude 
finantsinstrumentide üleandmisega.

Or. en

Selgitus

Väärtpaberite katteta eelmüük, mille puhul väärtpaberite eelnev laenamine müüja poolt ei ole 
tagatud (naked short selling), võib tõsiselt ohustada finantsstabiilsust. ELi liikmesriikide 
seadusandjate vastuvõetud ajutiste meetmete ja Ameerika Ühendriikide õigusaktidega 
keelustati selline eelmüük finantsturgudel. EL peaks finantsstabiilsuse suurendamise 
eesmärgil kehtestama alalise keelu.
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Muudatusettepanek 636
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kasutab ühe või mitme 
alternatiivse investeerimisfondi nimel 
investeerimisel väärtpaberite katteta 
eelmüüki, tagavad liikmesriigid, et 
fondivalitseja rakendab korda, mis 
võimaldab talle juurdepääsu
väärtpaberitele või muudele 
finantsinstrumentidele kuupäeval, mil 
fondivalitseja on kohustatud need üle 
andma, samuti et fondivalitseja rakendab 
riskijuhtimise korda, mis võimaldab 
nõuetekohaselt juhtida riske, mis on seotud 
katteta eelmüüdud väärtpaberite või muude 
finantsinstrumentide üleandmisega.

4. Väärtpaberite katteta eelmüügi 
alguseks peavad väärtpaberid või muud 
finantsinstrumendid väärtpaberite katteta 
eelmüüki kasutaval alternatiivsel 
investeerimisfondil olemas olema. 
Liikmesriigid tagavad, et fondivalitseja 
rakendab riskijuhtimise korda, mis 
võimaldab nõuetekohaselt juhtida riske, 
mis on seotud katteta eelmüüdud 
väärtpaberite või muude 
finantsinstrumentide üleandmisega.

Or. en

Selgitus

Väärtpaberite katteta eelmüük, mille puhul väärtpaberite eelnev laenamine müüja poolt ei ole 
tagatud (naked short selling), on turu kuritarvitamine ja see tuleks keelustada.

Muudatusettepanek 637
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kasutab ühe või mitme 
alternatiivse investeerimisfondi nimel 
investeerimisel väärtpaberite katteta 
eelmüüki, tagavad liikmesriigid, et 
fondivalitseja rakendab korda, mis 
võimaldab talle juurdepääsu 
väärtpaberitele või muudele 

4. Omandiväärtpaberite, sealhulgas 
omandiväärtpaberiteks konverteeritavate 
väärtpaberite katteta eelmüük, mille 
puhul väärtpaberite eelnev laenamine 
müüja poolt ei ole tagatud, on keelatud. 
Selliste väärtpaberite üleandmiseks 
tehingu arvelduspäeval peab müüja enne 
katteta eelmüüki tagama juurdepääsu 
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finantsinstrumentidele kuupäeval, mil 
fondivalitseja on kohustatud need üle 
andma, samuti et fondivalitseja rakendab 
riskijuhtimise korda, mis võimaldab 
nõuetekohaselt juhtida riske, mis on 
seotud katteta eelmüüdud väärtpaberite 
või muude finantsinstrumentide 
üleandmisega.

laenatavatele väärtpaberitele (ja kontrolli 
nende väärtpaberite üle).

Väärtpaberite katteta eelmüüki kasutav
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
avaldab teabe oluliste lühikeste 
positsioonide kohta liikmesriigi pädevale 
asutusele. Äärmuslikus turuolukorras 
võib liikmesriigi pädev asutus nõuda, et 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
teataks kõigist lühikestest positsioonidest 
ja laenatud väärtpaberitest.
Asjaomane liikmesriigi pädev asutus 
jagab teavet väärtpaberite katteta 
eelmüügi kohta Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega.

Or. en

Selgitus

Kui tegemist on väärtpaberite katteta eelmüügiga, mille puhul väärtpaberite eelnev laenamine 
müüja poolt ei ole tagatud (naked short selling), on tulemuseks tahtlikult nurjatud tehingud, 
mille eesmärk on manipuleerida väärtpaberite hinnaga ja nii teenida hinnaerinevustelt tulu 
või vältida tavapärase katteta eelmüügiga kaasnevaid laenukulusid. Et sellise eelmüügi korral 
annab müüja aktsiate omamise kohta valeteavet, tuleb see keelata.

Muudatusettepanek 638
Wolf Klinz, Carl Haglund
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, täpsustades järgmist:

välja jäetud

a) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kohaldatavad 
riskijuhtimisnõuded vastavalt riskidele, 
mis on seotud valitsetava alternatiivse 
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investeerimisfondiga;
b) mis tahes kord, mille kohaselt 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
juhib teatavaid väärtpaberite katteta 
eelmüügiga seotud riske, sealhulgas 
vajaduse korral mis tahes asjakohased 
piirangud, et piirata alternatiivse 
investeerimisfondi liigseid riske.
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Rakendusmeetmed on tarbetud. Me taotleme selles küsimuses horisontaalset meedet.

Muudatusettepanek 639
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, täpsustades järgmist:

välja jäetud

a) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kohaldatavad 
riskijuhtimisnõuded vastavalt riskidele, 
mis on seotud valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondiga;
b) mis tahes kord, mille kohaselt 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
juhib teatavaid väärtpaberite katteta 
eelmüügiga seotud riske, sealhulgas 
vajaduse korral mis tahes asjakohased 
piirangud, et piirata alternatiivse 
investeerimisfondi liigseid riske.
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
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täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Väärtpaberite katteta eelmüüki, millega lisaks alternatiivsetele investeerimisfondidele 
tegelevad ka teised turuosalised, keda alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate direktiiv 
ei hõlma, ei peaks reguleerima sellise eridirektiiviga nagu kavandatav direktiiv, vaid ette 
tuleks näha horisontaalsed meetmed, mis hõlmavad kõiki turuosalisi. Nii Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Komitee kui ka Väärtpaberite Järelevalve Rahvusvaheline 
Organisatsioon (IOSCO) tegelevad vastavate raamistike väljatöötamisega. Lisaks tekitab 
komisjon vastuvõetamatu õiguskindlusetuse, kui väldib väärtpaberite katteta eelmüügi 
defineerimist. Artikli 11 lõiget 4 ei peaks mitte muutma vastavalt raportööri 
muudatusettepanekutele 53, 54 ja 55, vaid see tuleks välja jätta.

Muudatusettepanek 640
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, täpsustades järgmist:

5. Komisjon võib artiklite 49 a, 49 b ja 
49 c kohastes delegeeritud õigusaktides 
sätestada meetmed, millega täpsustatakse
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
kohaldatavad riskijuhtimisnõuded vastavalt 
riskidele, mis on seotud valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondiga.

a) alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
kohaldatavad riskijuhtimisnõuded vastavalt 
riskidele, mis on seotud valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondiga;

b) mis tahes kord, mille kohaselt 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
juhib teatavaid väärtpaberite katteta 
eelmüügiga seotud riske, sealhulgas 
vajaduse korral mis tahes asjakohased 
piirangud, et piirata alternatiivse 
investeerimisfondi liigseid riske.
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
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käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

See on uut komiteemenetlust arvestades asjakohane sõnastus, kui see artikkel säilitatakse.
Peale alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate tegelevad väärtpaberite katteta 
eelmüügiga ka teised turuosalised, nii et võrdsete võimaluste tagamiseks ja liikmesriikide 
õiguslike erisuste ärakasutamise vältimiseks tuleb vastu võtta horisontaalne lähenemisviis.

Muudatusettepanek 641
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) mis tahes kord, mille kohaselt 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
juhib teatavaid väärtpaberite katteta 
eelmüügiga seotud riske, sealhulgas 
vajaduse korral mis tahes asjakohased 
piirangud, et piirata alternatiivse 
investeerimisfondi liigseid riske.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See muudatus tuleb teha, kui artikkel 17 on lõplikult vormistatud.

Muudatusettepanek 642
Derk Jan Eppink
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) Väärtpaberite katteta eelmüük, mille 
puhul väärtpaberite eelnev laenamine 
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müüja poolt ei ole tagatud, ei ole lubatud.

Or. en

Selgitus

Väärtpaberite katteta eelmüüki käsitatakse turu korrigeerimise vahendina, samas kui sellist 
eelmüüki, mille puhul väärtpaberite eelnev laenamine müüja poolt ei ole tagatud (naked short 
selling), võib pidada lihtsalt spekuleerimiseks.

Muudatusettepanek 643
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad ei ole kohustatud käesoleva 
artikli sätteid järgima emitendist 
alternatiivsete investeerimisfondide puhul.

Or. en

Selgitus

Selle artikli kui regulatiivse meetme sätted on tegelikult mõttekad üksnes ühisfondi portfelli 
puhul, kus tekib reaalne portfellirisk, samas kui emitendist alternatiivse investeerimisfondi 
portfell koosneb peamiselt ühisfondi aktsiatest või osakutest.

Seega peaks investorite kaitse, mida selle artikli sätetega püütakse riskide mõõtmise ja 
jälgimise kaudu tagada, olema piisav juba ühisfondi tasandil. On ebaselge, kuidas näiteks 
investeerimisega seotud kontrollimenetlus ja stresstestimine võiksid mõistlikult võttes aset 
leida emitendist alternatiivse investeerimisfondi tasandil, kui sisuliselt ei tee emitendist 
alternatiivne investeerimisfond midagi muud peale ühisfondi investeerimise. Nende sätete 
kohaldamine lihtsalt kohaldamise pärast tundub vähendavat nende väärtust.
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Muudatusettepanek 644
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kohaldab iga tema poolt 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
puhul asjakohast likviidsuse juhtimise
korda ja võtab vastu menetlused, millega 
tagatakse, et alternatiivse 
investeerimisfondi investeeringute 
likviidsusprofiil vastab fondi 
aluskohustustele.

1. Alternatiivne investeerimisfond peab 
rakendama asjakohast likviidsuse 
juhtimist ja tagama, et tema
investeeringute likviidsusprofiil vastab 
fondi aluskohustustele.

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
viib korrapäraselt läbi stressteste nii tava
kui ka erandlikes likviidsustingimustes ja 
jälgib vastavalt alternatiivse 
investeerimisfondi likviidsusriski.

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
viib korrapäraselt läbi stressteste nii 
tavalistes kui ka erandlikes 
likviidsustingimustes ja jälgib vastavalt 
alternatiivse investeerimisfondi 
likviidsusriski. Nende stresstestide 
tulemustest tuleb teatada pädevatele 
asutustele.
Kinnised alternatiivsed 
investeerimisfondid, mis ei kasuta 
finantsvõimendust, on käesoleva lõike 
nõuete täitmisest vabastatud.

Or. en

Selgitus

Alternatiivsed investeerimisfondid peavad rakendama asjakohast likviidsuse juhtimist. 
Järelevalveasutustel peab olema juurdepääs likviidsust puudutavale teabele.

Muudatusettepanek 645
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
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kohaldab iga tema poolt valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi puhul 
asjakohast likviidsuse juhtimise korda ja 
võtab vastu menetlused, millega tagatakse, 
et alternatiivse investeerimisfondi 
investeeringute likviidsusprofiil vastab 
fondi aluskohustustele.

kohaldab iga tema poolt valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi puhul 
asjakohast likviidsuse juhtimise korda ja 
võtab vastu menetlused, millega tagatakse, 
et alternatiivse investeerimisfondi 
investeeringute likviidsusprofiil vastab 
fondi aluskohustustele ning alternatiivse 
investeerimisfondi laadile, 
investeerimisperioodile ja tagasivõtmise 
poliitikale, mis on sätestatud alternatiivse 
investeerimisfondi tingimustes või 
põhikirjas.

Or. en

Selgitus

Vt riskide juhtimist.

Muudatusettepanek 646
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema poolt valitsetav 
alternatiivne investeerimisfond kohaldab 
fondi investeeringute likviidsusprofiilile 
vastavat tagasivõtmise poliitikat, mis peab 
olema sätestatud alternatiivse 
investeerimisfondi tingimustes või 
põhikirjas.

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema poolt valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi 
investeerimisstrateegia, likviidsusprofiil ja 
tagasivõtmise poliitika on omavahel 
kooskõlas.

Or. en

Selgitus

Komisjoni väljapakutud artikli 12 lõikes 2 ei võeta arvesse hõlmatavate toodete suurt 
mitmekesisust. See muudatusettepanek võimaldab kohandusi eri toodetega kaasnevate nõuete 
järgi.
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Muudatusettepanek 647
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema poolt valitsetav 
alternatiivne investeerimisfond kohaldab 
fondi investeeringute likviidsusprofiilile 
vastavat tagasivõtmise poliitikat, mis peab 
olema sätestatud alternatiivse 
investeerimisfondi tingimustes või 
põhikirjas.

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema poolt valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi 
investeeringute riskiprofiil vastab 
tagasivõtmise poliitikale ja on sätestatud 
alternatiivse investeerimisfondi tingimustes 
või põhikirjas.

Or. en

Selgitus

Likviidsusprofiil peaks vastama tagasivõtmise poliitikale, mitte vastupidi. See võimaldab ka 
eri tüüpi fondidel neid sätteid täita.

Muudatusettepanek 648
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, täpsustades järgmist:

välja jäetud

a) lõike 1 kohased likviidsuse juhtimise 
nõuded; ning
b) eelkõige minimaalsed likviidsusnõuded 
alternatiivsete investeerimisfondide puhul, 
kes võtavad oma osakuid või aktsiaid 
tagasi sagedamini kui iga poole aasta 
tagant.
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.
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Or. en

Selgitus

Rakendusmeetmed on tarbetud.

Muudatusettepanek 649
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, täpsustades järgmist:

välja jäetud

a) lõike 1 kohased likviidsuse juhtimise 
nõuded; ning
b) eelkõige minimaalsed likviidsusnõuded 
alternatiivsete investeerimisfondide puhul, 
kes võtavad oma osakuid või aktsiaid 
tagasi sagedamini kui iga poole aasta 
tagant.
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Artikkel 12 tundub olevat piisavalt täpne, et teise tasandi õigusakte asendada.

Muudatusettepanek 650
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab vastu 3. Komisjon võib artiklite 49 a, 49 b ja 
49 c kohastes delegeeritud õigusaktides 
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rakendusmeetmed, täpsustades järgmist: sätestada meetmed, millega täpsustatakse:
a) lõike 1 kohased likviidsuse juhtimise 
nõuded; ning

a) lõike 1 kohased likviidsuse juhtimise 
nõuded; ning

b) eelkõige minimaalsed likviidsusnõuded 
alternatiivsete investeerimisfondide puhul, 
kes võtavad oma osakuid või aktsiaid 
tagasi sagedamini kui iga poole aasta 
tagant.

b) eelkõige minimaalsed likviidsusnõuded 
alternatiivsete investeerimisfondide puhul, 
kes võtavad oma osakuid või aktsiaid 
tagasi sagedamini kui iga poole aasta 
tagant.

Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

See on uut komiteemenetlust arvestades asjakohane sõnastus, kui see artikkel säilitatakse.

Muudatusettepanek 651
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad ei ole kohustatud käesoleva 
artikli sätteid järgima emitendist 
alternatiivsete investeerimisfondide puhul, 
kui seda artiklit järgitakse asjaomaste 
ühisfondide puhul.

Or. en

Selgitus

Sellegi artikli sätted on tegelikult mõttekad üksnes ühisfondi portfelli puhul, mitte aga 
emitendist alternatiivse investeerimisfondi puhul. On ebaselge, kui tulemuslik oleks näiteks 
portfelli stresstestimine või kuidas kehtiks likviidsuse juhtimise korda emitendist alternatiivse 
investeerimisfondi puhul. Samas oleme ette näinud võimaluse neid sätteid kohaldada juhul, 
kui samu likviidsuse standardeid ei ole kohaldatud ühisfondi tasandil.
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Muudatusettepanek 652
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesolevat artiklit ei kohaldata 
tööstuslike valdusettevõtete suhtes, mille 
aktsiatega kaubeldakse ELi reguleeritud 
turul, kui neil on tööstusega seotud 
äristrateegia elluviimiseks osalus oma 
tütarettevõtetes või sidusettevõtetes, mille 
peamine eesmärk ei seisne teatud 
etteplaneeritud aja jooksul võõrandamise 
kaudu investoritele tulu teenimises.

Or. en

Selgitus

Börsil noteeritud tööstuslikud valdusettevõtted on kinnised majandusüksused. Seega on 
kavandatud nõuded, mis puudutavad likviidsuse juhtimise korda ja tagasivõtmise poliitikat, 
nende puhul asjakohatud. Börsil noteeritud tööstusliku valdusettevõtte aktsionärid võivad 
ettevõtte aktsiaid turul müüa.

Muudatusettepanek 653
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Käesolevat artiklit ei kohaldata 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes, kes valitsevad 
finantsvõimenduseta alternatiivseid 
investeerimisfonde, kusjuures viie aasta 
jooksul pärast iga alternatiivse 
investeerimisfondi asutamise kuupäeva ei 
ole võimalik kasutada tagasivõtmise 
õigust, ega tööstuslike valdusettevõtete 
suhtes, mille aktsiatega kaubeldakse ELi 
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reguleeritud turul, kui neil on tööstusega 
seotud äristrateegia elluviimiseks osalus 
oma tütarettevõtetes või sidusettevõtetes, 
mille peamine eesmärk ei seisne teatud 
etteplaneeritud aja jooksul võõrandamise 
kaudu investoritele tulu teenimises.

Or. en

Selgitus

Börsivälistesse ettevõtetesse investeerivad fondid on üldjuhul kinnised fondid ja tavaliselt ei 
kasutata neis finantsvõimendust. Investorid saavad oma raha tagasi alles siis, kui 
investeeringutest väljutakse. Raha ei hoita kontodel, vaid seda kasutatakse üksnes juhul, kui 
see on vajalik investeeringu tegemiseks või kehtestatud tasude maksmiseks. Seega on 
kavandatud nõuded, mis puudutavad likviidsuse juhtimise korda ja tagasivõtmise poliitikat, 
nende puhul asjakohatud. Investorite jaoks, kes on sunnitud oma fondiosakuid müüma, on 
olemas ka väike järelturg. Raha vahetus fondiosakute vastu toimub vahetult müüva ja ostva 
investori vahel.

Muudatusettepanek 654
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Lõikeid 1–3 ei kohaldata kinniste 
finantsvõimenduseta alternatiivsete 
investeerimisfondide suhtes.

Or. en

Selgitus

Likviidsuse juhtimine seoses võimalike tagasivõtunõuetega ei ole kinnise fondi puhul vajalik, 
sest investorid ei saa realiseerida oma investeeringut fondi varade arvelt. Kui kinnises fondis 
kasutatakse finantsvõimendust, ei tohiks seda erandit kohaldada.
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Muudatusettepanek 655
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13
Investeerimine väärtpaberistamise 

positsioonidesse

välja jäetud

Selleks et tagada valdkonnaülene 
järjepidevus ja kõrvaldada huvide 
vastuolud nende ettevõtjate vahel, kes 
struktureerivad laenud ümber 
kaubeldavatesse väärtpaberitesse ja 
muudesse finantsinstrumentidesse 
(algatajad), ja alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate vahel, kes 
ühe või mitme alternatiivse 
investeerimisfondi nimel investeerivad 
kõnealustesse väärtpaberitesse või 
muudesse finantsinstrumentidesse, võtab 
komisjon vastu rakendusmeetmed, milles 
sätestatakse nõuded järgmistes 
valdkondades:
a) nõuded, mida algataja peab täitma, et 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tohiks ühe või mitme alternatiivse 
investeerimisfondi nimel investeerida seda 
tüüpi väärtpaberitesse või muudesse 
finantsinstrumentidesse, mis on 
emiteeritud alates 1. jaanuarist 2011, 
sealhulgas nõuded, millega tagatakse, et 
algatajal on vähemalt 5 % suurune 
majanduslik huvi;
b) kvalitatiivsed nõuded, mida 
kõnealustesse väärtpaberitesse või 
muudesse finantsinstrumentidesse ühe või 
mitme alternatiivse investeerimisfondi 
nimel investeeriv alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja peab täitma.
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
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regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Selle artikli eesmärk on kehtestada piirang alternatiivse investeerimisfondi enda portfelli 
suhtes ja see on vastuolus direktiivi selge eesmärgiga (vt põhjendust 4). See on kooskõlas ka 
Euroopa Keskpanga arvamusega (16. oktoober 2009).

Muudatusettepanek 656
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13
Investeerimine väärtpaberistamise 

positsioonidesse

välja jäetud

Selleks et tagada valdkonnaülene 
järjepidevus ja kõrvaldada huvide 
vastuolud nende ettevõtjate vahel, kes 
struktureerivad laenud ümber 
kaubeldavatesse väärtpaberitesse ja 
muudesse finantsinstrumentidesse 
(algatajad), ja alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate vahel, kes 
ühe või mitme alternatiivse 
investeerimisfondi nimel investeerivad 
kõnealustesse väärtpaberitesse või 
muudesse finantsinstrumentidesse, võtab 
komisjon vastu rakendusmeetmed, milles 
sätestatakse nõuded järgmistes 
valdkondades:
a) nõuded, mida algataja peab täitma, et 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tohiks ühe või mitme alternatiivse 
investeerimisfondi nimel investeerida seda 
tüüpi väärtpaberitesse või muudesse 
finantsinstrumentidesse, mis on 
emiteeritud alates 1. jaanuarist 2011, 
sealhulgas nõuded, millega tagatakse, et 
algatajal on vähemalt 5 % suurune 
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majanduslik huvi;
b) kvalitatiivsed nõuded, mida 
kõnealustesse väärtpaberitesse või 
muudesse finantsinstrumentidesse ühe või 
mitme alternatiivse investeerimisfondi 
nimel investeeriv alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja peab täitma.
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Selle artikli eesmärk on kehtestada piirang alternatiivse investeerimisfondi enda portfelli 
suhtes ja see on vastuolus direktiivi selge eesmärgiga. See on kooskõlas ka Euroopa 
Keskpanga arvamusega (16. oktoober 2009).

Muudatusettepanek 657
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et tagada valdkonnaülene 
järjepidevus ja kõrvaldada huvide 
vastuolud nende ettevõtjate vahel, kes 
struktureerivad laenud ümber 
kaubeldavatesse väärtpaberitesse ja 
muudesse finantsinstrumentidesse 
(algatajad), ja alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate vahel, kes 
ühe või mitme alternatiivse 
investeerimisfondi nimel investeerivad 
kõnealustesse väärtpaberitesse või 
muudesse finantsinstrumentidesse, võtab 
komisjon vastu rakendusmeetmed, milles 
sätestatakse nõuded järgmistes 
valdkondades:

Selleks et tagada valdkonnaülene 
järjepidevus ja kõrvaldada huvide 
vastuolud direktiivi 2006/48/EÜ artikli 4 
punkti 41 tähenduses laenude algsete 
väljastajate ja alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate vahel, kes 
ühe või mitme alternatiivse 
investeerimisfondi nimel investeerivad 
kõnealustesse väärtpaberitesse või 
muudesse finantsinstrumentidesse, võtab 
komisjon vastu rakendusmeetmed, milles 
sätestatakse nõuded järgmistes 
valdkondades:
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Or. en

Selgitus

Määratluse ühtlustamine ja selgitamine.

Muudatusettepanek 658
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et tagada valdkonnaülene 
järjepidevus ja kõrvaldada huvide 
vastuolud nende ettevõtjate vahel, kes 
struktureerivad laenud ümber 
kaubeldavatesse väärtpaberitesse ja 
muudesse finantsinstrumentidesse 
(algatajad), ja alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate vahel, kes 
ühe või mitme alternatiivse 
investeerimisfondi nimel investeerivad 
kõnealustesse väärtpaberitesse või 
muudesse finantsinstrumentidesse, võtab 
komisjon vastu rakendusmeetmed, milles 
sätestatakse nõuded järgmistes 
valdkondades:

Selleks et tagada valdkonnaülene 
järjepidevus ja kõrvaldada huvide 
vastuolud direktiivi 2006/48/EÜ artikli 4 
punkti 41 tähenduses laenude algsete 
väljastajate ja alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate vahel, kes 
ühe või mitme alternatiivse 
investeerimisfondi nimel investeerivad 
kõnealustesse väärtpaberitesse või 
muudesse finantsinstrumentidesse, võtab 
komisjon vastu rakendusmeetmed, milles 
sätestatakse nõuded järgmistes 
valdkondades:

Or. en

Selgitus

Investoreid ei tohiks kohustada tagama, et emitentidel/algatajatel oleks portfellis alati teatav 
majanduslik huvi; see kohustus tuleks kehtestada otse emitentidele/algatajatele. Alternatiivsel 
investeerimisfondil peab olema õigus tugineda emitendi/algataja kinnitustele selliste 
väärtpaberite kogu olemasolu vältel.
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Muudatusettepanek 659
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et tagada valdkonnaülene 
järjepidevus ja kõrvaldada huvide 
vastuolud nende ettevõtjate vahel, kes 
struktureerivad laenud ümber 
kaubeldavatesse väärtpaberitesse ja 
muudesse finantsinstrumentidesse 
(algatajad), ja alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate vahel, kes 
ühe või mitme alternatiivse 
investeerimisfondi nimel investeerivad 
kõnealustesse väärtpaberitesse või 
muudesse finantsinstrumentidesse, võtab 
komisjon vastu rakendusmeetmed, milles 
sätestatakse nõuded järgmistes 
valdkondades:

Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid, et tagada valdkonnaülene 
järjepidevus ja kõrvaldada huvide 
vastuolud nende ettevõtjate vahel, kes 
struktureerivad laenud ümber vabalt 
võõrandatavatesse väärtpaberitesse ja 
muudesse finantsinstrumentidesse 
(algatajad), ja alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate vahel, kes 
ühe või mitme alternatiivse 
investeerimisfondi nimel investeerivad 
kõnealustesse väärtpaberitesse või 
muudesse finantsinstrumentidesse.
Komisjon võtab vastu artiklite 49 a, 49 b 
ja 49 c kohased delegeeritud õigusaktid, 
milles sätestatakse nõuded järgmistes 
valdkondades:

Or. en

Muudatusettepanek 660
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) nõuded, mida algataja peab täitma, et 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tohiks ühe või mitme alternatiivse 
investeerimisfondi nimel investeerida seda 
tüüpi väärtpaberitesse või muudesse 
finantsinstrumentidesse, mis on emiteeritud 
alates 1. jaanuarist 2011, sealhulgas 
nõuded, millega tagatakse, et algatajal on 
vähemalt 5 % suurune majanduslik huvi;

a) nõuded, mida algataja peab täitma, et 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tohiks ühe või mitme alternatiivse 
investeerimisfondi nimel investeerida seda 
tüüpi väärtpaberitesse või muudesse 
finantsinstrumentidesse, mis on emiteeritud 
alates 1. jaanuarist 2011, sealhulgas 
nõuded, et 1) algatajal on vähemalt 5 % 
suurune majanduslik huvi igas sellises 
väärtpaberite emissioonis ja 2) ta kinnitab 
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selliste väärtpaberite prospektis või 
muudes emissioonidokumentides selle 
huvi jätkuvat olemasolu („algataja 
kinnitus”); ning

Or. en

Selgitus

Investoreid ei tohiks kohustada tagama, et emitentidel/algatajatel oleks portfellis alati teatav 
majanduslik huvi; see kohustus tuleks kehtestada otse emitentidele/algatajatele. Alternatiivsel 
investeerimisfondil peab olema õigus tugineda emitendi/algataja kinnitustele selliste 
väärtpaberite kogu olemasolu vältel.

Muudatusettepanek 661
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) nõuded, mida algataja peab täitma, et 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tohiks ühe või mitme alternatiivse 
investeerimisfondi nimel investeerida seda 
tüüpi väärtpaberitesse või muudesse 
finantsinstrumentidesse, mis on emiteeritud 
alates 1. jaanuarist 2011, sealhulgas 
nõuded, millega tagatakse, et algatajal on 
vähemalt 5 % suurune majanduslik huvi;

a) nõuded, mida algataja peab täitma, et 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tohiks ühe või mitme alternatiivse 
investeerimisfondi nimel investeerida seda 
tüüpi väärtpaberitesse või muudesse 
finantsinstrumentidesse, mis on emiteeritud 
alates 1. jaanuarist 2011, sealhulgas 
nõuded, millega tagatakse, et algatajal on 
vähemalt 10 % suurune majanduslik huvi;

Or. en

Muudatusettepanek 662
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) nõuded, mida algataja peab täitma, et 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tohiks ühe või mitme alternatiivse 

a) nõuded, mida algataja peab täitma, et 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tohiks ühe või mitme alternatiivse 
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investeerimisfondi nimel investeerida seda 
tüüpi väärtpaberitesse või muudesse 
finantsinstrumentidesse, mis on emiteeritud 
alates 1. jaanuarist 2011, sealhulgas 
nõuded, millega tagatakse, et algatajal on 
vähemalt 5 % suurune majanduslik huvi;

investeerimisfondi nimel investeerida seda 
tüüpi väärtpaberitesse või muudesse 
finantsinstrumentidesse, mis on emiteeritud 
alates 1. jaanuarist 2011, sealhulgas 
nõuded, millega tagatakse, et algatajal on 
vähemalt 10 % suurune majanduslik huvi;

Or. en

Selgitus

Viieprotsendiline osalus (komisjoni ettepanek) vastab regulatsioonile, mis käsitleb 
väärtpaberistamist pankade poolt (kapitalinõuete direktiivile). Riskantsemate alternatiivsete 
investeerimisfondide puhul tundub 10 % olevat sobivam, arvestades riskide kumuleerumist. 
Lisaks algatajatele ja alternatiivsete investeerimisfondide valitsejatele peaksid 
rakendusmeetmed hõlmama ka ümberstruktureeritud laene endid (vt artikli 13 punkti b a 
(uus)).

Muudatusettepanek 663
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) nõuded, mida algataja peab täitma, et 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tohiks ühe või mitme alternatiivse 
investeerimisfondi nimel investeerida seda 
tüüpi väärtpaberitesse või muudesse 
finantsinstrumentidesse, mis on emiteeritud 
alates 1. jaanuarist 2011, sealhulgas 
nõuded, millega tagatakse, et algatajal on 
vähemalt 5 % suurune majanduslik huvi;

a) nõuded, mida algataja peab täitma, et 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tohiks ühe või mitme alternatiivse 
investeerimisfondi nimel investeerida seda 
tüüpi väärtpaberitesse või muudesse 
finantsinstrumentidesse, mis on emiteeritud 
alates 1. jaanuarist 2011, sealhulgas 
nõuded, millega tagatakse, et algatajal on 
vähemalt 5 % suurune majanduslik huvi. 
Alternatiivse investeerimisfondi valitsejal 
on õigus tugineda algataja kirjalikule 
dokumentatsioonile, mille kohaselt 
algatajal on ja säilib see majanduslik 
huvi;

Or. en

Selgitus

Sellega täpsustatakse algataja ja alternatiivse investeerimisfondi valitseja kohustusi ning 
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selgitatakse, millistel asjaoludel on alternatiivse investeerimisfondi valitseja oma 
kontrollimenetluse läbi viinud.

Muudatusettepanek 664
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kvalitatiivsed nõuded, mida 
kõnealustesse väärtpaberitesse või 
muudesse finantsinstrumentidesse ühe või 
mitme alternatiivse investeerimisfondi 
nimel investeeriv alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja peab täitma.

b) kvalitatiivsed nõuded, mida 
kõnealustesse väärtpaberitesse või 
muudesse finantsinstrumentidesse ühe või 
mitme alternatiivse investeerimisfondi 
nimel investeeriv alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja peab täitma.

Sellistesse väärtpaberitesse investeerimist 
kaaludes on alternatiivsel 
investeerimisfondil õigus tugineda 
algataja kinnitusele selliste väärtpaberite 
kogu olemasolu vältel.

Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artiklitele 49 a, 49 b ja 49 c.

Or. en

Selgitus

Investoreid ei tohiks kohustada tagama, et emitentidel/algatajatel oleks portfellis alati teatav 
majanduslik huvi; see kohustus tuleks kehtestada otse emitentidele/algatajatele. Alternatiivsel 
investeerimisfondil peab olema õigus tugineda emitendi/algataja kinnitustele selliste 
väärtpaberite kogu olemasolu vältel.
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Muudatusettepanek 665
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – esimene lõik – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) ümberstruktureeritud laenude puhul 
kohustuslikud läbipaistvuse nõuded.

Or. en

Selgitus

Viieprotsendiline osalus (komisjoni ettepanek) vastab regulatsioonile, mis käsitleb 
väärtpaberistamist pankade poolt (kapitalinõuete direktiivile). Riskantsemate alternatiivsete 
investeerimisfondide puhul tundub 10 % olevat sobivam, arvestades riskide kumuleerumist. 
Lisaks algatajatele ja alternatiivsete investeerimisfondide valitsejatele peaksid 
rakendusmeetmed hõlmama ka ümberstruktureeritud laene endid.

Muudatusettepanek 666
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – esimene lõik – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) ümberstruktureeritud laenude puhul 
kohustuslikud läbipaistvuse nõuded.

Or. en

Selgitus

Viieprotsendiline osalus (komisjoni ettepanek) vastab regulatsioonile, mis käsitleb 
väärtpaberistamist pankade poolt (kapitalinõuete direktiivile). Riskantsemate alternatiivsete 
investeerimisfondide puhul tundub 10 % olevat sobivam, arvestades riskide kumuleerumist. 
Lisaks algatajatele ja alternatiivsete investeerimisfondide valitsejatele peaksid 
rakendusmeetmed hõlmama ka ümberstruktureeritud laene endid.
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Muudatusettepanek 667
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Komisjon võib artiklite 49 a, 49 b ja 49 c 
kohastes delegeeritud õigusaktides 
sätestada meetmed, millega nähakse ette 
algataja kohustus säilitada vähemalt 5 % 
suurune majanduslik huvi ja 
kvalitatiivsed nõuded, mida 
väärtpaberitesse või muudesse 
finantstoodetesse investeeriv alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja peab täitma.

Or. en

Selgitus

See on uut komiteemenetlust arvestades asjakohane sõnastus, kui see artikkel säilitatakse.

Muudatusettepanek 668
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 a
Investeerimine tooraineturgudele

Alternatiivsed investeerimisfondid, kes 
investeerivad tooraineturgudele, 
edastavad Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele 
korrapäraselt teavet oma otsese või 
kaudse positsiooni kohta neil turgudel. Et 
vältida olukorda, kus alternatiivsed 
investeerimisfondid sekkuvad oma 
tegevusega toorainehindade kujunemisse, 
võib Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus kehtestada piiranguid 
positsioonidele, mida alternatiivsed 
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investeerimisfondid neil turgudel võtavad.
Alternatiivsed investeerimisfondid ei või 
otseselt ega kaudselt investeerida 
põllumajandustoormesse.

Or. en

Selgitus

Alternatiivsete investeerimisfondide osalemist tooraineturgudel tuleb reguleerida. 
Alternatiivsetel investeerimisfondidel tuleks keelata põllumajandustoormesse investeerimine.

Muudatusettepanek 669
Udo Bullmann, Robert Goebbels 

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III peatükk – 2. jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

KAPITALINÕUDED RESERVID KOHUSTUSTE KATTEKS

Or. en

Muudatusettepanek 670
Hans-Peter Martin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 välja jäetud
Algkapital ja omakapital

Alternatiivse investeerimisfondi valitsejal 
on omavahendeid vähemalt 125 000 
eurot.
Kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi portfellide väärtus 
ületab 250 miljonit eurot, peab 
fondivalitseja lisama täiendavad 
omavahendid. Kõnealuste täiendavate 
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omavahendite summa on 0,02 % 
summast, mille võrra alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja portfellide 
väärtus ületab 250 miljonit eurot.
Olenemata esimeses ja teises lõigus 
sätestatud nõuetest ei tohi alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja omavahendid 
ühelgi juhul olla väiksemad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. 
aasta direktiivi 2006/49/EÜ 
(investeerimisühingute ja krediidiasutuste 
kapitali adekvaatsuse kohta 
(uuestisõnastamine)) artiklis 21 sätestatud 
summast.
Esimese, teise ja kolmanda lõigu 
kohaldamisel käsitatakse alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja portfellidena 
järgmisi portfelle:
a) kõik alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja valitsetavad 
alternatiivse investeerimisfondi portfellid, 
sealhulgas alternatiivsed 
investeerimisfondid, mille puhul 
fondivalitseja on artikli 18 kohaselt 
delegeerinud ühe või mitu ülesannet;
b) kõik alternatiivse 
investeerimisfondi portfellid, mida 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
valitseb delegeerimise alusel.

Or. de

Muudatusettepanek 671
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Kui alternatiivne investeerimisfond 
valitseb end ise, s.t on saanud tegevusloa 
alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejana tegutsemiseks, peab tema 
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algkapital olema vähemalt 300 000 eurot.

Or. en

Selgitus

Kooskõlla viimine eurofondide direktiiviga.

Muudatusettepanek 672
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Liikmesriigid nõuavad, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal, kes on end 
ise valitsev alternatiivne 
investeerimisfond, oleks algkapitali 
vähemalt 300 000 eurot.

Or. en

Selgitus

Kooskõlla viimine eurofondide direktiiviga. Kapitalinõuete puhul tuleks järgida eurofondide 
direktiivi, mis on vastuvõtmisest saati hästi toiminud. Eurofondide direktiivi eeskujul peaks 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja suhtes kohaldatavatel kapitalinõuetel olema 
ülempiir, mis sõltub valitsetavatest varadest. Lisaks tehakse muudatusettepanekud, mille 
eesmärk on vältida kahekordset arvessevõtmist olukorras, kus kaks alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejat (nii delegeeriv fondivalitseja kui ka delegeerimise alusel valitsev 
fondivalitseja) hoiavad samade portfellide jaoks kapitali. Lõplik vastutus on teenuse hankijal 
ja investoritel, varasid hoitakse lahus fondivalitsejate varadest ja fondivalitsejate 
maksejõuetus ei mõjuta investorite vara. Kahekordne arvessevõtmine tähendaks investorite 
jaoks lisakulusid, ilma et sellega kaasneks mingit olulist kaitset. Lisaks ei pea fondivalitsejad, 
kes valitsevad nii eurofonde kui ka alternatiivseid investeerimisfonde, täitma kahekordseid 
kapitalinõudeid.
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Muudatusettepanek 673
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi valitsejal 
on omavahendeid vähemalt 125 000 eurot.

1. Liikmesriigid nõuavad, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal, kes on 
määratud ühe või mitme alternatiivse 
investeerimisfondi väliseks 
fondivalitsejaks, oleks algkapitali
vähemalt 125 000 eurot, arvestades 
alljärgnevaid lõikeid.

Or. en

Selgitus

Kooskõlla viimine eurofondide direktiiviga. Kapitalinõuete puhul tuleks järgida eurofondide 
direktiivi, mis on vastuvõtmisest saati hästi toiminud. Eurofondide direktiivi eeskujul peaks 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja suhtes kohaldatavatel kapitalinõuetel olema 
ülempiir, mis sõltub valitsetavatest varadest. Lisaks tehakse muudatusettepanekud, mille 
eesmärk on vältida kahekordset arvessevõtmist olukorras, kus kaks alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejat (nii delegeeriv fondivalitseja kui ka delegeerimise alusel valitsev 
fondivalitseja) hoiavad samade portfellide jaoks kapitali. Lõplik vastutus on teenuse hankijal 
ja investoritel, varasid hoitakse lahus fondivalitsejate varadest ja fondivalitsejate 
maksejõuetus ei mõjuta investorite vara. Kahekordne arvessevõtmine tähendaks investorite 
jaoks lisakulusid, ilma et sellega kaasneks mingit olulist kaitset. Lisaks ei pea fondivalitsejad, 
kes valitsevad nii eurofonde kui ka alternatiivseid investeerimisfonde, täitma kahekordseid 
kapitalinõudeid.

Muudatusettepanek 674
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi valitsejal 
on omavahendeid vähemalt 125 000 eurot.

1. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejal on omavahendeid vähemalt
75 000 eurot.

Or. en
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Selgitus

Sellega lähendatakse kapitalinõuet kapitalinõuete direktiivis sätestatule ja ainult pikki 
positsioone hoidvate fondide puhul nõutavale summale (põhikapital 50 000 eurot), kuid ei 
muudeta sellega võrdseks. Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad ei hoia investorite 
raha, nii et investorite risk on minimaalne. Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejatele 
tarbetult suurte kapitalinõuete kehtestamine vaid takistab uute fondivalitsejate turuletulemist 
ja soovitavat konkurentsi.

Muudatusettepanek 675
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi portfellide väärtus 
ületab 250 miljonit eurot, peab 
fondivalitseja lisama täiendavad 
omavahendid. Kõnealuste täiendavate 
omavahendite summa on 0,02 % summast, 
mille võrra alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja portfellide väärtus ületab 250 
miljonit eurot.

2. Kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi portfellide väärtus 
ületab 250 miljonit eurot, peab 
fondivalitseja lisama täiendavad 
omavahendid, mis moodustavad 0,02 % 
summast, mille võrra alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja portfellide 
väärtus ületab 250 miljonit eurot; nõutav 
algkapital ja täiendavad omavahendid ei 
ületa siiski 10 miljonit eurot.

Or. en

Selgitus

Kooskõlla viimine eurofondide direktiiviga. Kapitalinõuete puhul tuleks järgida eurofondide 
direktiivi, mis on vastuvõtmisest saati hästi toiminud. Eurofondide direktiivi eeskujul peaks 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja suhtes kohaldatavatel kapitalinõuetel olema 
ülempiir, mis sõltub valitsetavatest varadest. Lisaks tehakse muudatused, mille eesmärk on 
vältida kahekordset arvessevõtmist olukorras, kus kaks alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejat (nii delegeeriv fondivalitseja kui ka delegeerimise alusel valitsev fondivalitseja) 
hoiavad samade portfellide jaoks kapitali. Lõplik vastutus on teenuse hankijal ja investoritel, 
varasid hoitakse lahus fondivalitsejate varadest ja fondivalitsejate maksejõuetus ei mõjuta 
investorite vara. Kahekordne arvessevõtmine tähendaks investorite jaoks lisakulusid, ilma et 
sellega kaasneks mingit olulist kaitset. Lisaks ei pea fondivalitsejad, kes valitsevad nii 
eurofonde kui ka alternatiivseid investeerimisfonde, täitma kahekordseid kapitalinõudeid.
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Muudatusettepanek 676
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi portfellide väärtus 
ületab 250 miljonit eurot, peab 
fondivalitseja lisama täiendavad 
omavahendid. Kõnealuste täiendavate 
omavahendite summa on 0,02 % summast, 
mille võrra alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja portfellide väärtus ületab 250 
miljonit eurot.

2. Kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi portfellide väärtus 
ületab 150 miljonit eurot, peab 
fondivalitseja lisama täiendavad 
omavahendid, mis moodustavad vähemalt 
0,01 % summast, mille võrra alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja portfellide 
väärtus ületab 150 miljonit eurot.

Or. en

Selgitus

Sellega lähendatakse kapitalinõuet kapitalinõuete direktiivis sätestatule ja ainult pikki 
positsioone hoidvate fondide puhul nõutavale summale (põhikapital 50 000 eurot), kuid ei 
muudeta sellega võrdseks. Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad ei hoia investorite 
raha, nii et investorite risk on minimaalne. Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejatele 
tarbetult suurte kapitalinõuete kehtestamine vaid takistab uute fondivalitsejate turuletulemist 
ja soovitavat konkurentsi.

Muudatusettepanek 677
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi portfellide väärtus 
ületab 250 miljonit eurot, peab 
fondivalitseja lisama täiendavad 
omavahendid. Kõnealuste täiendavate 
omavahendite summa on 0,02 % summast, 
mille võrra alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja portfellide väärtus ületab 250 

2. Kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi portfellide väärtus 
ületab 250 miljonit eurot, peab 
fondivalitseja lisama täiendavad 
omavahendid. Kõnealuste täiendavate 
omavahendite summa moodustab teatava 
protsendi summast, mille võrra 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
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miljonit eurot. portfellide väärtus ületab 250 miljonit 
eurot.

Or. en

Selgitus

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja kapital peab olema piisav, et katta võimalikku 
kutsevastutust. Konkreetne summa peab olema kooskõlas tema tegeliku riskiprofiiliga.

Muudatusettepanek 678
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi portfellide väärtus 
ületab 250 miljonit eurot, peab 
fondivalitseja lisama täiendavad 
omavahendid. Kõnealuste täiendavate 
omavahendite summa on 0,02 % summast, 
mille võrra alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja portfellide väärtus ületab 250 
miljonit eurot.

2. Kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi portfellide väärtus 
ületab 250 miljonit eurot, peab 
fondivalitseja lisama täiendavad 
omavahendid. Kõnealuste täiendavate 
omavahendite summa on 0,02 % summast, 
mille võrra alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja valitsetava fondi portfellide 
väärtus ületab 250 miljonit eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 679
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olenemata esimeses ja teises lõigus 
sätestatud nõuetest ei tohi alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja omavahendid 
ühelgi juhul olla väiksemad Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. 
aasta direktiivi 2006/49/EÜ 

välja jäetud
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(investeerimisühingute ja krediidiasutuste 
kapitali adekvaatsuse kohta 
(uuestisõnastamine)) artiklis 21 sätestatud 
summast.

Or. en

Selgitus

Kooskõlla viimine eurofondide direktiiviga. Kapitalinõuete puhul tuleks järgida eurofondide 
direktiivi, mis on vastuvõtmisest saati hästi toiminud. Eurofondide direktiivi eeskujul peaks 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja suhtes kohaldatavatel kapitalinõuetel olema 
ülempiir, mis sõltub valitsetavatest varadest. Lisaks tehakse muudatusettepanekud, mille 
eesmärk on vältida kahekordset arvessevõtmist olukorras, kus kaks alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejat (nii delegeeriv fondivalitseja kui ka delegeerimise alusel valitsev 
fondivalitseja) hoiavad samade portfellide jaoks kapitali. Lõplik vastutus on teenuse hankijal 
ja investoritel, varasid hoitakse lahus fondivalitsejate varadest ja fondivalitsejate 
maksejõuetus ei mõjuta investorite vara. Kahekordne arvessevõtmine tähendaks investorite 
jaoks lisakulusid, ilma et sellega kaasneks mingit olulist kaitset. Lisaks ei pea fondivalitsejad, 
kes valitsevad nii eurofonde kui ka alternatiivseid investeerimisfonde, täitma kahekordseid 
kapitalinõudeid.

Muudatusettepanek 680
Hans-Peter Martin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Ühegi alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja omavahendid ei tohi ühelgi juhul 
olla väiksemad Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 14. juuni 2006. aasta direktiivi 
2006/49/EÜ (investeerimisühingute ja 
krediidiasutuste kapitali adekvaatsuse 
kohta (uuestisõnastamine))1 artiklis 21 
sätestatud summast.

Or. de

Selgitus

1 ELT L 177, 30.6.2006, lk 201.
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Muudatusettepanek 681
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – neljas lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese, teise ja kolmanda lõigu 
kohaldamisel käsitatakse alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja portfellidena 
järgmisi portfelle:

Esimese, teise ja kolmanda lõigu 
kohaldamisel käsitatakse alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja portfellidena 
järgmisi portfelle, välja arvatud emitendist 
alternatiivsete investeerimisfondide 
portfelle, kui need koosnevad ühisfondi 
aktsiatest või osakutest:

Or. en

Selgitus

Selgitamine on vajalik selleks, et sätte tulemusena ei tekiks „kahekordset arvessevõtmist” 
emitendist alternatiivsete investeerimisfondide portfellide puhul (mis üldiselt koosnevad ainult 
vastava ühisfondi aktsiatest või osakutest ning võimalikest rahajääkidest), mille väärtust 
võetakse juba arvesse vastava ühisfondi portfellis. Muudatusettepanekuga vabastatakse 
osakud või aktsiad „kahekordsest arvessevõtmisest” tingimusel, et neid võetakse niikuinii 
arvesse ühisfondi tasandil. Nii et seda 15 protsenti, mida emitendist alternatiivne 
investeerimisfond võib investeerida mujale kui ühisfondi, võetakse selle artikli tähenduses 
siiski arvesse.

Muudatusettepanek 682
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese, teise ja kolmanda lõigu
kohaldamisel käsitatakse alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja portfellidena 
järgmisi portfelle:

4. Lõike 2 kohaldamisel käsitatakse 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
portfellidena alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja valitsetavaid
alternatiivseid investeerimisfonde, 
sealhulgas alternatiivseid 
investeerimisfonde, mille puhul 
fondivalitseja on artikli 18 kohaselt 
delegeerinud ühe või mitu ülesannet, kuid 
mitte alternatiivsete investeerimisfondide 
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portfelle, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja valitseb 
delegeerimise alusel.

a) kõik alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja valitsetavad alternatiivse 
investeerimisfondi portfellid, sealhulgas 
alternatiivsed investeerimisfondid, mille 
puhul fondivalitseja on artikli 18 kohaselt 
delegeerinud ühe või mitu ülesannet;
b) kõik alternatiivse investeerimisfondi 
portfellid, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja valitseb 
delegeerimise alusel.

Or. en

Selgitus

Kooskõlla viimine eurofondide direktiiviga. Kapitalinõuete puhul tuleks järgida eurofondide 
direktiivi, mis on vastuvõtmisest saati hästi toiminud. Eurofondide direktiivi eeskujul peaks 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja suhtes kohaldatavatel kapitalinõuetel olema 
ülempiir, mis sõltub valitsetavatest varadest. Lisaks tehakse muudatusettepanekud, mille 
eesmärk on vältida kahekordset arvessevõtmist olukorras, kus kaks alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejat (nii delegeeriv fondivalitseja kui ka delegeerimise alusel valitsev 
fondivalitseja) hoiavad samade portfellide jaoks kapitali. Lõplik vastutus on teenuse hankijal 
ja investoritel, varasid hoitakse lahus fondivalitsejate varadest ja fondivalitsejate 
maksejõuetus ei mõjuta investorite vara. Kahekordne arvessevõtmine tähendaks investorite 
jaoks lisakulusid, ilma et sellega kaasneks mingit olulist kaitset. Lisaks ei pea fondivalitsejad, 
kes valitsevad nii eurofonde kui ka alternatiivseid investeerimisfonde, täitma kahekordseid 
kapitalinõudeid.

Muudatusettepanek 683
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid võivad anda 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale 
loa vähendada lõikes 2 märgitud 
täiendavate omavahendite määra kuni 
50 %, kui tal on samas mahus tagatis, 
mille on andnud krediidiasutus või 
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kindlustusandja, mille registrijärgne 
asukoht on ühes liikmesriigis või 
kolmandas riigis, kus tema suhtes 
kohaldatakse usaldatavusnormatiive, 
mida pädevad asutused loevad 
võrdväärseks Euroopa Liidu õigusega 
sätestatud normatiividega.

Or. en

Selgitus

Kooskõlla viimine eurofondide direktiiviga. Kapitalinõuete puhul tuleks järgida eurofondide 
direktiivi, mis on vastuvõtmisest saati hästi toiminud. Eurofondide direktiivi eeskujul peaks 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja suhtes kohaldatavatel kapitalinõuetel olema 
ülempiir, mis sõltub valitsetavatest varadest. Lisaks tehakse muudatusettepanekud, mille 
eesmärk on vältida kahekordset arvessevõtmist olukorras, kus kaks alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejat (nii delegeeriv fondivalitseja kui ka delegeerimise alusel valitsev 
fondivalitseja) hoiavad samade portfellide jaoks kapitali. Lõplik vastutus on teenuse hankijal 
ja investoritel, varasid hoitakse lahus fondivalitsejate varadest ja fondivalitsejate 
maksejõuetus ei mõjuta investorite vara. Kahekordne arvessevõtmine tähendaks investorite 
jaoks lisakulusid, ilma et sellega kaasneks mingit olulist kaitset. Lisaks ei pea fondivalitsejad, 
kes valitsevad nii eurofonde kui ka alternatiivseid investeerimisfonde, täitma kahekordseid 
kapitalinõudeid.

Muudatusettepanek 684
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid võivad anda 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale 
loa vähendada lõikes 2 märgitud 
täiendavate omavahendite määra kuni 
50 %, kui tal on samas mahus tagatis, 
mille on andnud krediidiasutus või 
kindlustusandja; selle krediidiasutuse või 
kindlustusandja registrijärgne asukoht on 
ühes liikmesriigis või kolmandas riigis, 
tingimusel, et tema suhtes kohaldatakse 
usaldatavusnormatiive, mida pädevad 
asutused loevad võrdväärseks Euroopa 
Liidu õigusega sätestatud normatiividega.
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Or. en

Selgitus

Kooskõlla viimine eurofondide direktiiviga.

Muudatusettepanek 685
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Vaatamata lõikele 4 ei arvestata 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
portfellide väärtuse arvutamisel 
alternatiivsete investeerimisfondide 
portfelle, mis vastavad järgmistele 
kriteeriumidele:
i) finantsvõimendust ei kasutata;
ii) viie aasta jooksul pärast alternatiivse 
investeerimisfondi asutamise kuupäeva ei 
ole võimalik kasutada tagasivõtmise 
õigust; ja
iii) vastavalt investeerimisstrateegiale ja 
-eesmärkidele tehakse investeeringuid ja 
võõrandamistehinguid harva.
Liikmesriigid nõuavad, et üksnes esimeses 
punktis sätestatud tingimustele vastavaid 
alternatiivseid investeerimisfonde 
valitsevate fondivalitsejate algkapital 
oleks vähemalt 50 000 eurot.

Or. en
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Muudatusettepanek 686
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Lõikeid -1, 1, 2, 4 ja 4 a ei kohaldata 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes, kes ei saavuta artikli 2 
lõike 2  punktis a sätestatud 500 miljoni 
euro künnist, kuid kes kuuluvad 
käesoleva direktiivi kohaldamisalasse ja 
valitsevad üksnes alternatiivseid 
investeerimisfonde, mille puhul:
a) ei kasutata alternatiivse 
investeerimisfondi tasandil 
finantsvõimendust;
b)  viie aasta jooksul pärast 
alternatiivsesse investeerimisfondi 
esimese investeeringu tegemise kuupäeva 
ei ole võimalik kasutada tagasivõtmise 
õigust; ja
c) vastavalt investeerimisstrateegiale ja 
-eesmärkidele tehakse investeeringuid ja 
võõrandamistehinguid harva.
Liikmesriigid nõuavad, et esimeses 
punktis sätestatud tingimustele vastava 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitseja algkapital oleks vähemalt 50 000 
eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 687
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Lõikeid 1–4 ei kohaldata 
fondivalitsejate suhtes, kes valitsevad 
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üksnes alternatiivseid investeerimisfonde, 
mille puhul:
a) ei kasutata finantsvõimendust;
b) viie aasta jooksul pärast alternatiivse 
investeerimisfondi asutamise kuupäeva ei 
ole võimalik kasutada tagasivõtmise 
õigust; ja
c) vastavalt investeerimisstrateegiale ja 
-eesmärkidele tehakse investeeringuid ja 
võõrandamistehinguid harva.
Liikmesriigid nõuavad, et esimeses 
punktis sätestatud tingimustele vastava 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitseja algkapital oleks vähemalt 50 000 
eurot.

Or. en

Selgitus

Nende kapitalinõuete aluseks on eurofondide direktiiv, mida kohaldatakse avalikkusele 
pakutavate avatud fondide suhtes. Sellise lähenemisviisi puhul ei arvestata asjaolu, et kinniste 
fondide kutselised investorid ei ole altid samasugustele tegevusriskidele kui aktiivset 
valitsemist eeldavate avatud fondide jaeinvestorid.

Muudatusettepanek 688
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Lõikeid 1–4 ei kohaldata 
fondivalitsejate suhtes, kes valitsevad 
üksnes alternatiivseid investeerimisfonde, 
mille puhul:
a) ei kasutata finantsvõimendust;
b) viie aasta jooksul pärast alternatiivse 
investeerimisfondi asutamise kuupäeva ei 
ole võimalik kasutada tagasivõtmise 
õigust; ja
c) vastavalt investeerimisstrateegiale ja 
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-eesmärkidele tehakse investeeringuid ja 
võõrandamistehinguid harva.
Liikmesriigid nõuavad, et esimeses 
punktis sätestatud tingimustele vastava 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitseja algkapital oleks vähemalt 50 000 
eurot.

Or. en

Selgitus

Nende kapitalinõuete aluseks on eurofondide direktiiv, mida kohaldatakse avalikkusele 
pakutavate avatud fondide suhtes. Sellise lähenemisviisi puhul ei arvestata asjaolu, et kinniste 
fondide kutselised investorid ei ole altid samasugustele tegevusriskidele kui aktiivset 
valitsemist eeldavate avatud fondide jaeinvestorid.

Muudatusettepanek 689
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Eelnevaid lõikeid ei kohaldata 
fondivalitsejate suhtes, kes valitsevad 
üksnes alternatiivseid investeerimisfonde, 
mille puhul:
a) ei kasutata finantsvõimendust;
b) viie aasta jooksul pärast alternatiivse 
investeerimisfondi asutamise kuupäeva ei 
ole võimalik kasutada tagasivõtmise 
õigust;
c) on kindlaks määratud 
kapitalikohustused;
d) tasude aluseks on kapitalikohustused;
e) investoritel on õigus alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejat vahetada;
f) lepingulises kokkuleppes sisalduvad 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
likvideerimist reguleerivad erisätted, mis 
kaitsevad investoreid ülemineku ajal.



PE439.125v01-00 144/151 AM\804981ET.doc

ET

Eelnevaid lõikeid ei kohaldata ka 
emitendist alternatiivse investeerimisfondi 
portfelli suhtes, kui see koosneb ühisfondi 
aktsiatest või osakutest.

Or. en

Selgitus

Tuleb arvesse võtta erinevate alternatiivsete investeerimisfondide investorite riskiprofiili 
eriomadusi.

Muudatusettepanek 690
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Eelnevaid lõikeid ei kohaldata 
fondivalitsejate suhtes, kes valitsevad 
üksnes alternatiivseid investeerimisfonde, 
mille puhul:
a) ei kasutata finantsvõimendust;
b) viie aasta jooksul pärast alternatiivse 
investeerimisfondi asutamise kuupäeva ei 
ole võimalik kasutada tagasivõtmise 
õigust;
c) on kindlaks määratud 
kapitalikohustused;
d) tasude aluseks on kapitalikohustused;
e) investoritel on õigus alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejat vahetada; ja
f) lepingulises kokkuleppes sisalduvad 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
likvideerimist reguleerivad erisätted, mis 
kaitsevad investoreid ülemineku ajal.

Or. en

Selgitus

Nende kapitalinõuete aluseks on eurofondide direktiiv, mida kohaldatakse avalikkusele 
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pakutavate avatud fondide suhtes. Sellise lähenemisviisi puhul ei arvestata asjaolu, et kinniste 
fondide kutselised investorid ei ole altid samasugustele tegevusriskidele kui aktiivset 
valitsemist eeldavate avatud fondide jaeinvestorid.

Muudatusettepanek 691
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Eelnevaid lõikeid ei kohaldata 
fondivalitsejate suhtes, kes valitsevad 
üksnes alternatiivseid investeerimisfonde, 
mille puhul:
a) ei kasutata finantsvõimendust;
b) viie aasta jooksul pärast alternatiivse 
investeerimisfondi asutamise kuupäeva ei 
ole võimalik kasutada tagasivõtmise 
õigust;
c) on kindlaks määratud 
kapitalikohustused;
d) tasude aluseks on kapitalikohustused;
e) investoritel on õigus alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejat vahetada; ja
f) lepingulises kokkuleppes sisalduvad 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
likvideerimist reguleerivad erisätted, mis 
kaitsevad investoreid ülemineku ajal.

Or. en

Selgitus

Nende kapitalinõuete aluseks on eurofondide direktiiv, mida kohaldatakse avalikkusele 
pakutavate avatud fondide suhtes. Kinniste fondide kutselisi investoreid kaitsevad 
mitmesugused mehhanismid. Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejatele suurema 
kapitalinõude kehtestamine ei suurenda investorite kaitset. Börsivälistesse ettevõtetesse 
investeerivate fondide investorid ei ole altid samasugustele tegevusriskidele kui aktiivset 
valitsemist eeldavate avatud fondide jaeinvestorid.
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Muudatusettepanek 692
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 c. Käesolevat artiklit ei kohaldata 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes, kes valitsevad 
finantsvõimenduseta fonde, mille puhul 
viie aasta jooksul pärast iga alternatiivse 
investeerimisfondi asutamise kuupäeva ei 
ole võimalik kasutada tagasivõtmise 
õigust ja mis teevad investeeringuid 
börsivälistesse ettevõtetesse, ega 
tööstuslike valdusettevõtete suhtes, mille 
aktsiatega kaubeldakse ELi reguleeritud 
turul, kui neil on tööstusega seotud 
äristrateegia elluviimiseks osalus oma 
tütarettevõtetes või sidusettevõtetes, mille 
peamine eesmärk ei seisne teatud 
etteplaneeritud aja jooksul võõrandamise 
kaudu investoritele tulu teenimises.

Or. en

Selgitus

Börsil noteeritud tööstuslikud valdusettevõtted on kinnised fondid, mis ei anna oma 
aktsionäridele tagasimüügi- ega tagasiostuõigusi. Lisaks kuulub neile ettevõtetele oma vara 
seaduslik ja tegelik omandiõigus. See võimaldab neil õigusaktidest tulenevate kohustuste 
täitmise tagamiseks tugineda märkimisväärsetele kapitaliressurssidele. Mehhanismid selleks, 
et ettevõte vajaduse korral reeglipäraselt likvideerida, on juba loodud. Seda reguleerib ELi 
õigus. Börsivälistesse ettevõtetesse investeerivad fondid on tavaliselt kinnised fondid, mis ei 
anna oma investoritele tagasimüügiõigusi. Valitsemistasud on prognoositavad ja põhinevad 
fondi kohustustel, mitte hindamistel. Raha tagastatakse investoritele ainult portfellis 
olevatesse ettevõtetesse tehtud investeeringutest väljumisel. Need ettevõtted on juriidilised 
isikud, millel on oma juhatus ja tegevjuhtkond. Lisaks nähakse fondi dokumentides ette 
mehhanismid valitseja reeglipäraseks likvideerimiseks, kui investorid seda nõuavad. 
Investorid tasuvad sellisel juhul tavaliselt lepingu tühistamise tasu, mis võrdub 12–18 kuu 
valitsemistasude summaga.
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Muudatusettepanek 693
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 d. Käesolevat artiklit ei kohaldata 
tööstuslike valdusettevõtete suhtes, mille 
aktsiatega kaubeldakse ELi reguleeritud 
turul, kui neil on tööstusega seotud 
äristrateegia elluviimiseks osalus oma 
tütarettevõtetes või sidusettevõtetes, mille 
peamine eesmärk ei seisne teatud 
etteplaneeritud aja jooksul võõrandamise 
kaudu investoritele tulu teenimises.

Or. en

Selgitus

Börsil noteeritud tööstuslikud valdusettevõtted on kinnised fondid, mis ei anna oma 
aktsionäridele tagasimüügi- ega tagasiostuõigusi. Lisaks kuulub neile ettevõtetele oma vara 
seaduslik ja tegelik omandiõigus. See võimaldab neil õigusaktidest tulenevate kohustuste 
täitmise tagamiseks tugineda märkimisväärsetele kapitaliressurssidele. Mehhanismid selleks, 
et ettevõte vajaduse korral reeglipäraselt likvideerida, on juba loodud. Seda reguleerib ELi 
õigus.

Muudatusettepanek 694
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Vaatamata lõikele 1 ei pea käesolevas 
direktiivis sätestatud lisanõudeid täitma 
need alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad, millele on juba antud 
tegevusluba direktiivi 2004/39/EÜ alusel 
ja/või mille suhtes kohaldatakse direktiivis 
2006/49/EÜ või direktiivis 85/611/EMÜ 
sätestatud kapitalinõudeid.
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Or. en

Selgitus

Paljudele alternatiivsete investeerimisfondide valitsejatele on juba antud tegevusluba 
finantsinstrumentide turge käsitleva direktiivi alusel ning nende suhtes kohaldatakse 
kapitalinõuete direktiivist ja eurofondide direktiivist tulenevaid kapitalinõudeid. Selliste 
fondivalitsejate kohustus täita alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate direktiivis 
sätestatud lisanõudeid oleks tarbetu ja ilmselt dubleeriv.

Muudatusettepanek 695
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 e. Käesolevat artiklit ei kohaldata 
fondivalitsejate suhtes, kellele on antud 
tegevusluba direktiivi 2009/65/EÜ alusel 
ja kes valitsevad ka alternatiivseid 
investeerimisfonde.

Or. en

Selgitus

Kooskõlla viimine eurofondide direktiiviga. Kapitalinõuete puhul tuleks järgida eurofondide 
direktiivi, mis on vastuvõtmisest saati hästi toiminud. Eurofondide direktiivi eeskujul peaks 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja suhtes kohaldatavatel kapitalinõuetel olema 
ülempiir, mis sõltub valitsetavatest varadest. Lisaks tehakse muudatusettepanekud, mille 
eesmärk on vältida kahekordset arvessevõtmist olukorras, kus kaks alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejat (nii delegeeriv fondivalitseja kui ka delegeerimise alusel valitsev 
fondivalitseja) hoiavad samade portfellide jaoks kapitali. Lõplik vastutus on teenuse hankijal 
ja investoritel, varasid hoitakse lahus fondivalitsejate varadest ja fondivalitsejate 
maksejõuetus ei mõjuta investorite vara. Kahekordne arvessevõtmine tähendaks investorite 
jaoks lisakulusid, ilma et sellega kaasneks mingit olulist kaitset. Lisaks ei pea fondivalitsejad, 
kes valitsevad nii eurofonde kui ka alternatiivseid investeerimisfonde, täitma kahekordseid 
kapitalinõudeid.
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Muudatusettepanek 696
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon võtab vastu delegeeritud 
õigusaktid, milles sätestatakse lõikes 2 
viidatud konkreetne protsendimäär, mis 
on vahemikus 1–5 % ja sõltub 
alternatiivse investeerimisfondi 
riskiprofiilist, ning varad, millesse võib 
investeerida omavahendeid.
Need õigusaktid, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 290 märgitud menetlusele.

Or. en

Selgitus

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja kapital peab olema piisav, et katta võimalikku 
kutsevastutust. Konkreetne summa peab olema kooskõlas tema tegeliku riskiprofiiliga.

Muudatusettepanek 697
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja poolt igasse enda valitsetavasse 
fondi investeeritav summa peab olema 
selline, et aasta lõikes oleks fondivalitseja 
majanduslik puhasosalus vähemalt 
võrdne kõigi investorite poolt sellesse 
alternatiivsesse investeerimisfondi 
investeeritud kogusumma teatud 
protsendiga.
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Or. en

Selgitus

Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad peavad viima oma huvid kooskõlla investorite 
huvidega. Tavaliselt tähendab see kooskõla kasumi jagamise kokkuleppeid. Samuti on oluline 
tagada, et alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad kannaksid teatud osa kahjudest, 
mida nad tekitavad. See säte sarnaneb pankadele kehtestatud nõudega hoida 5 % laenudest, 
mille algsed väljastajad on pangad. Täpne protsendimäär sõltub konkreetse alternatiivse 
investeerimisfondi riskiprofiilist.

Muudatusettepanek 698
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4c. Komisjon võtab vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega sätestatakse nõuded 
järgmistes valdkondades:
a) alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate investeeringute konkreetne 
protsendimäär, mis on vahemikus 1–5 % 
kõigi investorite poolt investeeritud 
kogusummast ja sõltub alternatiivse 
investeerimisfondi riskiprofiilist;
b) arvutamise viis;
c) kord, mida alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad peavad 
ülalsätestatud nõuete täitmiseks järgima.
Need õigusaktid, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 290 märgitud menetlusele.

Or. en

Selgitus

Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad peavad viima oma huvid kooskõlla investorite 
huvidega. Tavaliselt tähendab see kooskõla kasumi jagamise kokkuleppeid. Samuti on oluline 
tagada, et alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad kannaksid teatud osa kahjudest, 
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mida nad tekitavad. See säte sarnaneb pankadele kehtestatud nõudega hoida 5 % laenudest, 
mille algsed väljastajad on pangad. Täpne protsendimäär sõltub konkreetse alternatiivse 
investeerimisfondi riskiprofiilist.

Muudatusettepanek 699
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 4 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 d. Omavahendeid investeeritakse 
likviidsesse varasse või lühiajaliselt 
kergesti rahaks vahetatavasse varasse 
ning neid ei tohi kasutada 
spekuleerimiseks.

Or. en

Selgitus

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja kapital peab olema piisav, et katta võimalikku 
kutsevastutust. Konkreetne summa peab olema kooskõlas tema tegeliku riskiprofiiliga.


