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Tarkistus 508
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
II luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Toimiluvan myöntäminen vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajille

Toimiluvan myöntäminen vaihtoehtoisille 
sijoitusrahastoille

Or. en

Perustelu

Toimilupa olisi annettava tuotteille eli vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille eikä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajille.

Tarkistus 509
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei
yksikään tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluva vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja tarjoa 
hoitopalveluja vaihtoehtoisille 
sijoitusrahastoille tai markkinoi niiden 
osakkeita tai osuuksia ilman etukäteen 
saatua toimilupaa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei
yhtäkään vaihtoehtoista sijoitusrahastoa 
tarjota sijoittajille unionin alueella ilman 
etukäteen saatua toimilupaa.
Vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja, joilla ei 
ole tämän direktiivin mukaista 
toimilupaa, ei saa tarjota sijoittajille 
unionin alueella. 

Yhteisöt, joilla ei ole tämän direktiivin 
mukaista toimilupaa, eikä – jos kyseessä 
on tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle jäävä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja – jonkin 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 
mukaista toimilupaa, eivät saa tarjota 
hoitopalveluja vaihtoehtoisille 
sijoitusrahastoille tai markkinoida 
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niiden osakkeita tai osuuksia yhteisössä. 

Or. en

Perustelu

Kaikkien sijoitusrahastojen, jotka vastaanottavat eurooppalaisten sijoittajien rahoja, olisi 
kuuluttava direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus 510
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
yksikään tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluva vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja tarjoa 
hoitopalveluja vaihtoehtoisille 
sijoitusrahastoille tai markkinoi niiden 
osakkeita tai osuuksia ilman etukäteen 
saatua toimilupaa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
yksikään tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluva vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja tarjoa hoitopalveluja 
vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille ilman 
etukäteen saatua toimilupaa.

Yhteisöt, joilla ei ole tämän direktiivin 
mukaista toimilupaa, eikä – jos kyseessä 
on tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle jäävä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja – jonkin 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 
mukaista toimilupaa, eivät saa tarjota 
hoitopalveluja vaihtoehtoisille 
sijoitusrahastoille tai markkinoida 
niiden osakkeita tai osuuksia yhteisössä. 

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistetaan muotoilu yhteissijoitusyritysdirektiivin kanssa. Olisi ilmoitettava selkeästi 
se periaate, että yhteisöt, joilla ei ole tämän direktiivin mukaista lupaa toimia vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajina, eivät saa tarjota hoitopalveluja vaihtoehtoisille 
sijoitusrahastoille (paitsi jos hoito on siirretty niille). Oikeusvarmuuden vuoksi kullakin 
vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla olisi oltava vain yksi hoitaja oikeudellisesta rakenteestaan 
riippumatta. Direktiivissä olisi otettava huomioon rahastojen rakenne-erot, esimerkiksi se, 
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että jotkut rahastot hoidetaan itse ja jotkut nimittävät ulkopuolisen hoitajan. Niiden 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen tapauksessa, jotka eivät nimitä ulkopuolista hoitajaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaksi, vaihtoehtoinen sijoitusrahasto on itse 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja.

Tarkistus 511
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
yksikään tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluva vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja tarjoa 
hoitopalveluja vaihtoehtoisille 
sijoitusrahastoille tai markkinoi niiden 
osakkeita tai osuuksia ilman etukäteen 
saatua toimilupaa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
yksikään tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluva vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja tarjoa hoitopalveluja 
vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille ilman 
etukäteen saatua toimilupaa.

Yhteisöt, joilla ei ole tämän direktiivin 
mukaista toimilupaa, eikä – jos kyseessä
on tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle jäävä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja – jonkin 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 
mukaista toimilupaa, eivät saa tarjota 
hoitopalveluja vaihtoehtoisille 
sijoitusrahastoille tai markkinoida 
niiden osakkeita tai osuuksia yhteisössä.

Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
ainoastaan yhteisöt, joilla on tämän 
direktiivin mukainen toimilupa, saavat
tarjota hoitopalveluja vaihtoehtoisille 
sijoitusrahastoille, paitsi jos vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja on siirtänyt 
tehtävän direktiivin 18 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistetaan muotoilu yhteissijoitusyritysdirektiivin kanssa. Olisi ilmoitettava selkeästi 
se periaate, että yhteisöt, joilla ei ole tämän direktiivin mukaista lupaa toimia vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajina, eivät saa tarjota hoitopalveluja vaihtoehtoisille 
sijoitusrahastoille (paitsi jos hoito on siirretty niille).
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Tarkistus 512
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisöt, joilla ei ole tämän direktiivin 
mukaista toimilupaa, eikä – jos kyseessä 
on tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle jäävä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja – jonkin 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 
mukaista toimilupaa, eivät saa tarjota 
hoitopalveluja vaihtoehtoisille 
sijoitusrahastoille tai markkinoida 
niiden osakkeita tai osuuksia yhteisössä. 

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yhdymme Ruotsin puheenjohtajakaudella esitettyyn kompromissiehdotukseen sisältyvään 
tarkistusehdotukseen. Pidämme erittäin tärkeänä varmistaa, että niitä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajia, jotka eivät kuulu direktiivin piiriin (erityisesti yhteisön 
ulkopuolelle sijoittautuneita) ei pitäisi kieltää markkinoimasta vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastojaan yhteisössä yksityisille sijoittajille. 

Tarkistus 513
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisöt, joilla ei ole tämän direktiivin 
mukaista toimilupaa, eikä – jos kyseessä 
on tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle jäävä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja – jonkin 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 
mukaista toimilupaa, eivät saa tarjota 
hoitopalveluja vaihtoehtoisille 
sijoitusrahastoille tai markkinoida 

Poistetaan.
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niiden osakkeita tai osuuksia yhteisössä. 

Or. en

Tarkistus 514
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisöt, joilla ei ole tämän direktiivin 
mukaista toimilupaa, eikä – jos kyseessä 
on tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle jäävä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja – jonkin 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 
mukaista toimilupaa, eivät saa tarjota 
hoitopalveluja vaihtoehtoisille 
sijoitusrahastoille tai markkinoida 
niiden osakkeita tai osuuksia yhteisössä. 

Yhteisöt, joilla ei ole tämän direktiivin 
mukaista toimilupaa, eikä – jos kyseessä on 
tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle jäävä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja, joka on 
sijoittautunut unioniin, – jonkin 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 
mukaista toimilupaa, eivät saa tarjota 
hoitopalveluja vaihtoehtoisille 
sijoitusrahastoille.

Or. en

Perustelu

On tärkeää panna merkille, että joissakin maissa vaihtoehtoiset sijoitusrahastot markkinoivat 
suoraan vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen osakkeita tai osuuksia. On täysin 
tarkoituksenmukaista vaatia, että markkinointiluvan saamiseksi nimitetään EU:hun 
sijoittautunut vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja. Kuitenkin jos vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto nimittää vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle ulkopuolisen hoitajan, ei ole 
tarpeen säätää, että kaikkialla ainoastaan toimiluvan saanut vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja voi itse markkinoida osakkeita tai osuuksia.

Tarkistus 515
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisöt, joilla ei ole tämän direktiivin 
mukaista toimilupaa, eikä – jos kyseessä 

Yhteisöt, joilla ei ole tämän direktiivin 
mukaista toimilupaa, eikä – jos kyseessä on 
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on tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle jäävä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja – jonkin 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 
mukaista toimilupaa, eivät saa tarjota 
hoitopalveluja vaihtoehtoisille 
sijoitusrahastoille tai markkinoida niiden 
osakkeita tai osuuksia yhteisössä.

tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle jäävä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja – jonkin 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 
mukaista toimilupaa, eivät saa tarjota 
hoitopalveluja vaihtoehtoisille 
sijoitusrahastoille tai markkinoida niiden 
osakkeita tai osuuksia unionissa, ellei 
asiasta säädetä erikseen tässä 
direktiivissä.

Or. en

Perustelu

Sallitaan poikkeukset, kuten 35 artiklassa (sellaisena kuin se on muutettuna Hökmarkin 
tarkistuksella 34) säädetyt poikkeukset, ja selvennetään näin, että 4 artiklan yleisestä 
rajoituksesta on mahdollista poiketa.

Tarkistus 516
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisöt, joilla ei ole tämän direktiivin 
mukaista toimilupaa, eikä – jos kyseessä 
on tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle jäävä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja – jonkin 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 
mukaista toimilupaa, eivät saa tarjota 
hoitopalveluja vaihtoehtoisille 
sijoitusrahastoille tai markkinoida niiden 
osakkeita tai osuuksia yhteisössä.

Yhteisöt, joilla ei ole tämän direktiivin 
mukaista toimilupaa, eikä – jos kyseessä on 
tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle jäävä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja – jonkin 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 
mukaista toimilupaa, eivät saa hoitaa 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja tai 
markkinoida niiden osakkeita tai osuuksia
unionissa, ellei vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja ole siirtänyt 
tehtäviä tämän direktiivin 18 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistetaan tehtävien siirtoa koskevista järjestelyistä annetut säännökset yhteisön 
lainsäädännön (rahoitusmarkkinadirektiivin ja yhteissijoitusyritysdirektiivin) kanssa. 
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Tarkistus 517
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja ei 
saa harjoittaa muuta toimintaa kuin 
hoitaa vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja ja 
tarjota harkinnanvaraista salkunhoitoa ja 
sijoitusneuvontaa direktiivin 2004/39/EY 
liitteessä I olevassa C osassa luetelluista 
rahoitusvälineistä. Jäsenvaltiot voivat 
antaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajalle luvan tarjota myös joitakin 
hallinto- ja markkinointipalveluja, jotka 
on mainittu tämän direktiivin liitteessä 
liitännäispalveluina.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja voi hakea tämän direktiivin 
mukaista toimilupaa markkinoidakseen 
unionissa tämän direktiivin mukaisesti 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, joka on 
perustettu ennen tämän direktiivin 
siirtämiselle osaksi kansallista 
lainsäädäntöä asetettua määräaikaa, 
sillä edellytyksellä, että toimivaltaisille 
viranomaisille toimitetaan 31 ja 
33 artiklassa tarkoitetut tiedot ja 
sijoittajille 20 artiklassa tarkoitetut tiedot.
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Or. en

Perustelu

On tärkeää sisällyttää direktiiviin ns. saavutettujen etuuksien säilyttämislauseke ja antaa 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille ja erityisesti niiden sijoittajille riittävästi aikaa 
mukautua uusiin toimiin, erityisesti siksi, että nämä ovat tekemisissä suljettujen 
sijoitusrahastojen kanssa.

Tarkistus 519
Peter Skinner

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Toimivaltainen viranomainen ei saa 
myöntää vaihtoehtoiselle 
sijoitusrahastolle lupaa toimia 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajana, 
elleivät vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
johtajat tai hallintoelimen jäsenet ole 
riittävän hyvämaineisia ja riittävän 
kokeneita vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
harjoittaman liiketoiminnan lajin osalta, 
jotta voidaan varmistaa direktiivin 
vaatimusten noudattaminen.

Or. en

Perustelu

Varmistetaan, että vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla on riittävät edellytykset direktiivin 
vaatimusten täyttämiseksi. Vaatimus perustuu samaan vaatimukseen, jota sovelletaan niihin 
yhteissijoitusyrityksiin, joita hoidetaan itse. 
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Tarkistus 520
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajalle voidaan myöntää lupa tarjota 
hoitopalveluja joko kaikille tai vain 
tietyntyyppisille vaihtoehtoisille 
sijoitusrahastoille.

Poistetaan.

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla 
voi olla tämän direktiivin mukainen 
toimilupa ja direktiivin 2009/.../EY 
[yhteissijoitusyrityksiä koskeva direktiivi] 
mukainen rahasto- tai sijoitusyhtiön 
toimilupa.

Or. en

Perustelu

Aikaisempien tarkistusten takia säännös ei ole enää perusteltu.

Tarkistus 521
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajalla voi olla tämän direktiivin 
mukainen toimilupa ja direktiivin 
2009/.../EY [yhteissijoitusyrityksiä 
koskeva direktiivi] mukainen rahasto-
tai sijoitusyhtiön toimilupa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistetaan muotoilu yhteissijoitusyritysdirektiivin kanssa. Olisi ilmoitettava selkeästi 
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se periaate, että yhteisöt, joilla ei ole tämän direktiivin mukaista lupaa toimia vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajina, eivät saa tarjota hoitopalveluja vaihtoehtoisille 
sijoitusrahastoille (paitsi jos hoito on siirretty niille). Oikeusvarmuuden vuoksi kullakin 
vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla olisi oltava vain yksi hoitaja oikeudellisesta rakenteestaan 
riippumatta. Direktiivissä olisi otettava huomioon rahastojen rakenne-erot, esimerkiksi se, 
että jotkut rahastot hoidetaan itse ja jotkut nimittävät ulkopuolisen hoitajan. Niiden 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen tapauksessa, jotka eivät nimitä ulkopuolista hoitajaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaksi, vaihtoehtoinen sijoitusrahasto on itse 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja.

Tarkistus 522
Peter Skinner

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla
voi olla tämän direktiivin mukainen 
toimilupa ja direktiivin 2009/.../EY 
[yhteissijoitusyrityksiä koskeva 
direktiivi] mukainen rahasto- tai
sijoitusyhtiön toimilupa.

Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajalla on tämän direktiivin mukainen 
toimilupa tai rahasto- tai sijoitusyhtiöllä on 
direktiivin 2009/65/EY mukainen
toimilupa, toimivaltaisten viranomaisten 
on annettava kyseiselle vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle direktiivin 
2009/65/EY mukainen toimilupa tai 
kyseiselle rahasto- tai sijoitusyhtiölle 
tämän direktiivin mukainen toimilupa, jos 
se täyttää toimilupaa koskevat mahdolliset 
lisävaatimukset. Toimivaltaisten 
viranomaisten on tätä varten pyydettävä 
ainoastaan niitä tietoja, joita ei ole 
annettu alkuperäistä toimilupaa varten, 
edellyttäen, etteivät kyseiset tiedot ole 
muuttuneet.

Or. en

Perustelu

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

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

Tarkistus 523
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla
voi olla tämän direktiivin mukainen 
toimilupa ja direktiivin 2009/.../EY 
[yhteissijoitusyrityksiä koskeva direktiivi] 
mukainen rahasto- tai sijoitusyhtiön
toimilupa.

Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajalla on tämän direktiivin mukainen 
toimilupa tai rahasto- tai sijoitusyhtiöllä on 
direktiivin 2009/65/EY mukainen
toimilupa, toimivaltaisten viranomaisten 
on annettava kyseiselle vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle direktiivin 
2009/65/EY mukainen toimilupa tai 
kyseiselle rahasto- tai sijoitusyhtiölle 
tämän direktiivin mukainen toimilupa, jos 
se täyttää toimilupaa koskevat mahdolliset 
lisävaatimukset.

Toimivaltaisten viranomaisten on tätä 
varten pyydettävä ainoastaan niitä tietoja, 
joita ei ole annettu alkuperäistä 
toimilupaa varten, edellyttäen, etteivät 
kyseiset tiedot ole muuttuneet.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan välttää vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille ja valvojille aiheutuvat 
suhteettomat kulut, on tärkeää antaa yrityksille, jotka jo hoitavat yhteissijoitusyritystä tai 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, mahdollisuus anoa lupaa kummankin rahastotyypin 
hoitamiseen vain osoittamalla, että ne täyttävät tätä lisätoimintoa koskevien direktiivien 
mukaiset lisävaatimukset, sen sijaan, että heidän pitäisi hakea kokonaan uutta lupaa.
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Tarkistus 524
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat antaa vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajalle luvan tarjota 
hoitopalvelujen lisäksi sijoitusneuvontaa 
liitännäispalveluna. Kyseisen toiminnon 
on edustettava vähäistä osaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston
liikevaihdosta.

Or. en

Tarkistus 525
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tätä 4 artiklaa ja jäljempää 8 artiklaa ei 
sovelleta teollisiin holding-yhtiöihin, 
joiden osakkeita myydään EU:n 
sääntelemillä markkinoilla, jos ne pitävät 
hallussaan tytäryhtiöidensä tai 
osakkuusyritystensä osakkeita 
liiketoimintastrategian toteuttamista 
varten, ja joita ei ole perustettu pääasiassa 
tuottamaan irtautumisen avulla voittoa 
sijoittajilleen ennalta määritellyn ajan 
kuluessa.

Or. en

Perustelu

Pörssinoteeratut teolliset holding-yhtiöt kuuluvat tarjousesitedirektiivin ja 
avoimuusdirektiivin sekä kansallisen yhtiölainsäädännön, pörssisääntöjen ja muiden 
kansallisten säädösten piiriin. Tällä varmistetaan riittävä avoimuus sijoittajia, lainsäätäjiä ja 
koko yhteiskuntaa kohtaan. 4 ja 8 artiklan säännökset ovat epäolennaisia ja 
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epätarkoituksenmukaisia tällaisten yhtiöiden kannalta.

Tarkistus 526
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Direktiivin 2009/65/EY mukaisilla 
rahasto- tai sijoitusyhtiöllä katsotaan 
olevan myös tämän direktiivin mukainen 
toimilupa, ja niiden sallitaan hoitaa 
kansallisten säädösten piiriin kuuluvia 
yhteissijoitusyrityksiä, joista ei säädetä 
direktiivissä 2009/65/EY.
Direktiivin 2009/65/EY mukaisten 
rahasto- ja sijoitusyhtiöiden on 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja 
hoitaessaan noudatettava tämän 
direktiivin säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 527
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Direktiivin 2009/65/EY mukaisilla 
rahasto- tai sijoitusyhtiöllä katsotaan 
olevan myös tämän direktiivin mukainen 
toimilupa, ja niiden sallitaan hoitaa 
kansallisten säädösten piiriin kuuluvia 
yhteissijoitusyrityksiä, joista ei säädetä 
direktiivissä 2009/65/EY. 
Direktiivin 2009/65/EY mukaisten 
rahasto- ja sijoitusyhtiöiden on 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja 
hoitaessaan noudatettava tämän 
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direktiivin säännöksiä.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistetaan muotoilu yhteissijoitusyritysdirektiivin kanssa. Olisi ilmoitettava selkeästi 
se periaate, että yhteisöt, joilla ei ole tämän direktiivin mukaista lupaa toimia vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajina, eivät saa tarjota hoitopalveluja vaihtoehtoisille 
sijoitusrahastoille (paitsi jos hoito on siirretty niille). Oikeusvarmuuden vuoksi kullakin 
vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla olisi oltava vain yksi hoitaja oikeudellisesta rakenteestaan 
riippumatta. Direktiivissä olisi otettava huomioon rahastojen rakenne-erot, esimerkiksi se, 
että jotkut rahastot hoidetaan itse ja jotkut nimittävät ulkopuolisen hoitajan. Niiden 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen tapauksessa, jotka eivät nimitä ulkopuolista hoitajaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaksi, vaihtoehtoinen sijoitusrahasto on itse 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja.

Tarkistus 528
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Rajoittamatta 18 artiklan soveltamista 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikilla tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvilla vaihtoehtoisilla 
sijoitusrahastoilla on vain yksi 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja, 
joka vastaa tämän direktiivin vaatimusten 
noudattamisesta.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistetaan muotoilu yhteissijoitusyritysdirektiivin kanssa. Olisi ilmoitettava selkeästi 
se periaate, että yhteisöt, joilla ei ole tämän direktiivin mukaista lupaa toimia vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajina, eivät saa tarjota hoitopalveluja vaihtoehtoisille 
sijoitusrahastoille (paitsi jos hoito on siirretty niille). Oikeusvarmuuden vuoksi kullakin 
vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla olisi oltava vain yksi hoitaja oikeudellisesta rakenteestaan 
riippumatta. Direktiivissä olisi otettava huomioon rahastojen rakenne-erot, esimerkiksi se, 
että jotkut rahastot hoidetaan itse ja jotkut nimittävät ulkopuolisen hoitajan. Niiden 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen tapauksessa, jotka eivät nimitä ulkopuolista hoitajaa 
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vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaksi, vaihtoehtoinen sijoitusrahasto on itse 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja.

Tarkistus 529
Peter Skinner

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Rajoittamatta 18 artiklan soveltamista 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikilla tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvilla vaihtoehtoisilla 
sijoitusrahastoilla on vain yksi 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja, 
joka vastaa tämän direktiivin vaatimusten 
noudattamisesta.

Or. en

Perustelu

Oikeusvarmuuden vuoksi kullakin vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla olisi oltava vain yksi 
hoitaja oikeudellisesta rakenteestaan riippumatta.

Tarkistus 530
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Rajoittamatta 18 artiklan soveltamista 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikilla tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvilla vaihtoehtoisilla 
sijoitusrahastoilla on vain yksi 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja, 
joka vastaa tämän direktiivin vaatimusten 
noudattamisesta.

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 531
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Rajoittamatta 18 artiklan soveltamista 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikilla tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvilla vaihtoehtoisilla 
sijoitusrahastoilla on vain yksi 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja, 
joka vastaa tämän direktiivin vaatimusten 
noudattamisesta.

Or. en

Perustelu

Oikeusvarmuuden vuoksi kullakin vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla olisi oltava vain yksi 
hoitaja oikeudellisesta rakenteestaan riippumatta.

Tarkistus 532
Peter Skinner

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Rajoittamatta 18 artiklan soveltamista 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikilla tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvilla vaihtoehtoisilla 
sijoitusrahastoilla on vain yksi 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja, 
joka vastaa tämän direktiivin vaatimusten 
noudattamisesta.
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Or. en

Perustelu

Oikeusvarmuuden vuoksi kullakin vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla olisi oltava vain yksi 
hoitaja oikeudellisesta rakenteestaan riippumatta.

Tarkistus 533
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Vain yhtä oikeushenkilöä olisi 
pidettävä tietyn vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajana, ja sen olisi 
vastattava tämän direktiivin vaatimusten 
noudattamisesta.

Or. en

Perustelu

Selvennys.

Tarkistus 534
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 d. Vaihtoehtoista sijoitusrahastoa 
voidaan sen oikeudellisesta muodosta 
riippuen hoitaa sisäisesti tai sille voidaan 
nimittää ulkopuolinen hoitaja.
Jos vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle ei 
ole nimitetty ulkopuolista hoitajaa, 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto on itse 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja.
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Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistetaan muotoilu yhteissijoitusyritysdirektiivin kanssa. Olisi ilmoitettava selkeästi 
se periaate, että yhteisöt, joilla ei ole tämän direktiivin mukaista lupaa toimia vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajina, eivät saa tarjota hoitopalveluja vaihtoehtoisille 
sijoitusrahastoille (paitsi jos hoito on siirretty niille). Oikeusvarmuuden vuoksi kullakin 
vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla olisi oltava vain yksi hoitaja oikeudellisesta rakenteestaan 
riippumatta. Direktiivissä olisi otettava huomioon rahastojen rakenne-erot, esimerkiksi se, 
että jotkut rahastot hoidetaan itse ja jotkut nimittävät ulkopuolisen hoitajan. Niiden 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen tapauksessa, jotka eivät nimitä ulkopuolista hoitajaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaksi, vaihtoehtoinen sijoitusrahasto on itse 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja.

Tarkistus 535
Peter Skinner

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 d. Vaihtoehtoista sijoitusrahastoa 
voidaan sen oikeudellisesta muodosta 
riippuen hoitaa sisäisesti tai sille voidaan 
nimittää ulkopuolinen hoitaja. Jos 
vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle ei ole 
nimitetty ulkopuolista hoitajaa, 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto on itse 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja.

Or. en

Perustelu

Direktiivissä olisi otettava huomioon rahastojen rakenne-erot, esimerkiksi se, että jotkut 
rahastot hoidetaan itse ja jotkut nimittävät ulkopuolisen hoitajan. Niiden vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen tapauksessa, jotka eivät nimitä ulkopuolista hoitajaa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajaksi, vaihtoehtoinen sijoitusrahasto on itse vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja.
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Tarkistus 536
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 d. Vaihtoehtoista sijoitusrahastoa 
voidaan sen oikeudellisesta muodosta 
riippuen hoitaa sisäisesti tai sille voidaan 
nimittää ulkopuolinen hoitaja.
Jos vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle ei 
ole nimitetty ulkopuolista hoitajaa, 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto on itse 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja.

Or. en

Perustelu

Direktiivissä olisi otettava huomioon rahastojen rakenne-erot, esimerkiksi se, että jotkut 
rahastot hoidetaan itse ja jotkut nimittävät ulkopuolisen hoitajan. Niiden vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen tapauksessa, jotka eivät nimitä ulkopuolista hoitajaa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajaksi, vaihtoehtoinen sijoitusrahasto on itse vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja.

Tarkistus 537
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 d. Vaihtoehtoista sijoitusrahastoa 
voidaan sen oikeudellisesta muodosta 
riippuen hoitaa sisäisesti tai sille voidaan 
nimittää ulkopuolinen hoitaja.
Jos vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle ei 
ole nimitetty ulkopuolista hoitajaa, 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto on itse 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja.

Or. en
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Perustelu

Direktiivissä olisi otettava huomioon rahastojen rakenne-erot, esimerkiksi se, että jotkut 
rahastot hoidetaan itse ja jotkut nimittävät ulkopuolisen hoitajan. Niiden vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen tapauksessa, jotka eivät nimitä ulkopuolista hoitajaa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajaksi, vaihtoehtoinen sijoitusrahasto on itse vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja.

Tarkistus 538
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 e. Jäsenvaltiot voivat sallia, että 
vaihtoehtoiset sijoitusrahastot toimivat 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajina. Kullakin vaihtoehtoisella 
sijoitusrahastolla voi kuitenkin olla vain 
yksi vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja.

Or. en

Perustelu

Vahvistetaan, että jäsenvaltiot voivat, mutta niiden ei ole pakko sallia, että vaihtoehtoiset 
sijoitusrahastot toimivat vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajina. Sääntelyä koskevan 
vastuuvelvollisuuden takaamiseksi sallitaan kuitenkin vain yksi vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja.

Tarkistus 539
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 f kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 f. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja voi olla:
a) ulkopuolinen hoitaja, joka on 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston nimeämä 
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tai sen puolesta nimetty oikeushenkilö 
(nimetty vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja) ja joka tämän nimityksen kautta 
on vastuussa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston koko salkun 
hoitamisesta; tai
b) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
sallitaan olla itse vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja, jos lainsäädäntö, 
jonka mukaisesti vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto on perustettu, edellyttää, 
että vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla on 
oltava hallintoelin, joka vastaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitamisesta, ja kyseinen hallintoelin 
päättää olla nimittämättä ulkopuolista 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa.

Or. en

Perustelu

Direktiivissä olisi otettava huomioon sellaiset vaihtoehtoiset sijoitusrahastot, jotka ovat 
oikeudelliselta muodoltaan yhtiöitä jäsenvaltion yhtiölainsäädännön mukaisesti ja joilla on 
lakisääteinen velvollisuus perustaa hallintoelimekseen hallitus, kuten sijoitusyhtiöt. 
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeenomistajat valitsevat hallituksen jäsenet, joilla on 
myös huolellisuusvelvollisuus osakkeenomistajia kohtaan. Mahdolliset konfliktit vältetään, jos 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto voi itse toimia vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajana.

Tarkistus 540
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Sallittu toiminta

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
yksikään tämän direktiivin 
soveltamissalaan kuuluva ulkopuolinen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja ei 
harjoita muuta toimintaa kuin hoitaa yhtä 
tai useampaa sijoitusrahastoa tämän 
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direktiivin mukaisesti, lukuun ottamatta 
direktiivin 2009/65/EY liitteessä II 
mainittuja hallinnointia ja markkinointia, 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston perustana 
olevia varoja tai vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeiden tai osuuksien 
liikkeeseenlaskua ja lunastusta koskevia 
toimia taikka yhteissijoitusyritysten hoitoa 
direktiivissä 2009/65/EY säädetyn luvan 
mukaisesti ja direktiivin 2009/65/EY 
6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja 
palveluja, joihin vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalla on toimilupa.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yksikään tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluva itsehoidettu 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto ei harjoita 
muuta toimintaa kuin direktiivin 
2009/65/EY liitteessä II mainittua 
sijoitusten hoitoa, lukuun ottamatta 
kyseisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
markkinointia ja toimia, jotka koskevat 
kyseisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
perustana olevia varoja, tai vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeiden tai osuuksien 
liikkeeseenlaskemista ja lunastamista.
3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi antaa 
ulkopuolisille nimitetyille vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajille toimiluvan 
1 kohdassa lueteltujen toimien lisäksi 
seuraavien palvelujen tarjoamiseen:
a) sijoitussalkkujen hoito, mukaan 
luettuna eläkerahastojen, ammatillisia 
lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten 
omistamien sijoitussalkkujen hoito 
direktiivin 2003/41/EY 19 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, sijoittajien antamien 
valtuutusten mukaisesti, 
harkinnanvaraisesti ja asiakaskohtaisesti;
b) liitännäispalvelut:
i) vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin 
liittyvien toimeksiantojen vastaanotto ja 
välitys; 
ii) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
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säilytys ja hallinnointi, mukaan lukien 
kassavarojen/vakuuksien hoidon kaltaiset 
näihin liittyvät palvelut; 
iii) sijoitusneuvonta, joka koskee yhtä tai 
useampaa direktiivin 2004/39/EY 
liitteessä I olevassa C osassa luetelluista 
rahoitusvälineistä.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistetaan muotoilu yhteissijoitusyritysdirektiivin ja rahoitusmarkkinadirektiivin 
kanssa.

Tarkistus 541
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Sallittu toiminta

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
yksikään tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluva ulkopuolinen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja ei 
harjoita muuta toimintaa kuin hoitaa yhtä 
tai useampaa sijoitusrahastoa tämän 
direktiivin mukaisesti, lukuun ottamatta 
liitteen 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja 
palveluja, vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
perustana olevia varoja tai vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeiden tai osuuksien 
liikkeeseenlaskua ja lunastusta koskevia 
toimia, yhteissijoitusyritysten hoitoa 
direktiivissä 2009/65/EY säädetyn luvan 
mukaisesti ja direktiivin 2009/65/EY 
6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja 
palveluja, joihin vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalla on toimilupa.
2. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
yksikään tämän direktiivin 
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soveltamisalaan kuuluva sisäisesti 
hoidettu vaihtoehtoinen sijoitusrahasto ei 
harjoita muuta toimintaa kuin liitteen 2 ja 
3 kohdassa tarkoitettua kyseisen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sisäistä 
hoitoa ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
perustana olevia varoja tai vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeiden tai osuuksien 
liikkeeseenlaskua ja lunastusta koskevia 
toimia.
3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi antaa 
ulkopuolisille nimetyille vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajille toimiluvan 
1 kohdassa lueteltujen toimien lisäksi 
seuraavien palvelujen tarjoamiseen:
a) sijoitussalkkujen hoito ja salkkujen 
perustana olevia varoja koskevat toimet, 
mukaan luettuna eläkerahastojen ja 
ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien 
laitosten omistamien sijoitussalkkujen 
hoito direktiivin 2003/41/EY 19 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, sijoittajien antamien 
valtuutusten mukaisesti, 
harkinnanvaraisesti ja asiakaskohtaisesti; 
sekä
b) liitännäispalvelut:
i) vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin 
liittyvien toimeksiantojen vastaanotto ja 
välitys; 
ii) sijoitusneuvonta, joka koskee yhtä tai 
useampaa direktiivin 2004/39/EY 
liitteessä I olevassa C osassa luetelluista 
rahoitusvälineistä;
iii) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
säilytys ja hallinnointi, mukaan lukien 
kassavarojen/vakuuksien hoidon kaltaiset 
näihin liittyvät palvelut.
4. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille ei saa myöntää tämän direktiivin 
mukaisesti lupaa tarjota ainoastaan 
3 kohdassa tarkoitettuja palveluja tai 
tarjota liitännäispalveluja, ilman että 
niillä on lupa tarjota 3 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettuja palveluja, tai 
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tarjota ainoastaan liitteen 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettuja palveluja.
5. Direktiivin 2004/39/EY 2 artiklan 
2 kohtaa sekä 12, 13 ja 19 artiklaa 
sovelletaan tämän artiklan 3 kohdassa 
mainittuihin vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien tarjoamiin 
palveluihin.

Or. en

Perustelu

Määritellään hoitotehtävät ja liitännäistoimet, joita vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat voivat tarjota. Hoitotehtävien rajoittaminen yhteisen salkunhoidon keskeisiin 
ydinpalveluihin (liitteessä) samaan tapaan kuin yhteissijoitusyritysdirektiivissä sekä 
liitännäispalveluihin (harkinnanvarainen salkunhoito ja jotkut liitännäispalvelut) on erittäin 
tärkeää, jotta voidaan välttää eturistiriidat sijoitusten hoitoon liittyvien 
omaisuudenhoitotoimintojen ja muiden toimintojen välillä (pankki- ja rahoituspalvelut jne.).

Tarkistus 542
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Sallittu toiminta

 1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
yksikään tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluva ulkopuolinen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja ei 
harjoita muuta toimintaa kuin hoitaa yhtä 
tai useampaa sijoitusrahastoa tämän 
direktiivin mukaisesti, lukuun ottamatta 
liitteen 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja 
palveluja, vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
perustana olevia varoja tai vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeiden tai osuuksien 
liikkeeseenlaskua ja lunastusta koskevia 
toimia, yhteissijoitusyritysten hoitoa 
direktiivissä 2009/65/EY säädetyn luvan 
mukaisesti ja direktiivin 2009/65/EY 
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6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja 
palveluja, joihin vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalla on toimilupa.
2. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
yksikään tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluva sisäisesti 
hoidettu vaihtoehtoinen sijoitusrahasto ei 
harjoita muuta toimintaa kuin liitteen 2 ja 
3 kohdassa tarkoitettua kyseisen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
sisältä käsin tapahtuvia hoitotehtäviä ja 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston perustana 
olevia varoja tai vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeiden tai osuuksien 
liikkeeseenlaskua ja lunastusta koskevia 
toimia.
3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi antaa 
ulkopuolisille nimitetyille vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajille toimiluvan 
1 kohdassa lueteltujen toimien lisäksi 
seuraavien palvelujen tarjoamiseen:
a) sijoitussalkkujen hoito ja salkkujen 
perustana olevia varoja koskevat toimet, 
mukaan luettuna eläkerahastojen ja 
ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien 
laitosten omistamien sijoitussalkkujen 
hoito direktiivin 2003/41/EY 19 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, sijoittajien antamien 
valtuutusten mukaisesti, 
harkinnanvaraisesti ja asiakaskohtaisesti; 
sekä
b) liitännäispalvelut;
i) vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin 
liittyvien toimeksiantojen vastaanotto ja 
välitys; 
ii) sijoitusneuvonta, joka koskee yhtä tai 
useampaa direktiivin 2004/39/EY 
liitteessä I olevassa C osassa luetelluista 
rahoitusvälineistä;
iii) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
säilytys ja hallinnointi, mukaan lukien 
kassavarojen/vakuuksien hoidon kaltaiset 
näihin liittyvät palvelut.
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4. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille ei saa myöntää tämän direktiivin 
mukaisesti lupaa tarjota ainoastaan 
3 kohdassa tarkoitettuja palveluja tai 
tarjota liitännäispalveluja, ilman että 
niillä on lupa tarjota 3 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettuja palveluja, tai 
tarjota ainoastaan liitteen 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettuja palveluja.
5. Direktiivin 2004/39/EY 2 artiklan 
2 kohtaa sekä 12, 13 ja 19 artiklaa 
sovelletaan tämän artiklan 3 kohdassa 
mainittuihin vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien tarjoamiin 
palveluihin.

Or. en

Perustelu

Hoitotehtävien rajoittaminen yhteisen salkunhoidon keskeisiin ydinpalveluihin (liitteessä) 
samaan tapaan kuin yhteissijoitusyritysdirektiivissä sekä liitännäispalveluihin 
(harkinnanvarainen salkunhoito ja jotkut liitännäispalvelut) on erittäin tärkeää, jotta voidaan 
välttää eturistiriidat sijoitusten hoitoon liittyvien omaisuudenhoitotoimintojen ja muiden 
toimintojen välillä (pankki- ja rahoituspalvelut jne.), erityisesti jos luottolaitosten, 
vakuutusyhtiöiden jne. kaltaisia yhteisöjä ei enää suljeta soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 543
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 

toiminta
1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
mikään tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluva ulkopuolinen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja ei harjoita muuta 
toimintaa kuin hoitaa yhtä tai useampaa 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa tämän 
direktiivin mukaisesti, lukuun ottamatta 
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tämän direktiivin liitteen 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettuja toimia, vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston perustana olevia varoja
tai vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeiden tai osuuksien 
liikkeeseenlaskua ja lunastusta koskevia 
toimia, yhteissijoitusyritysten hoitoa 
direktiivissä 2009/65/EY säädetyn luvan 
mukaisesti ja direktiivin 2009/65/EY 
6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja 
palveluja, joihin vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalla on toimilupa.
2. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
mikään tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluva sisäisestihoidettu vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto ei harjoita muuta 
toimintaa kuin liitteen 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettua kyseisen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sisäistä hoitoa ja 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston perustana 
olevia varoja ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeiden tai osuuksien 
liikkeeseenlaskua ja lunastusta koskevia 
toimia.
3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltio voi antaa 
ulkopuolisille nimetyille vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajille toimiluvan 
yhden tai useamman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitamisen lisäksi 
seuraavien palvelujen tarjoamiseen:
a) sijoitussalkkujen hoito, mukaan 
luettuna eläkerahastojen ja ammatillisia 
lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten 
omistamien sijoitussalkkujen hoito 
direktiivin 2003/41/EY 19 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, sijoittajien antamien 
valtuutusten mukaisesti, 
harkinnanvaraisesti ja asiakaskohtaisesti;
b) liitännäispalvelut:
i) sijoitusneuvonta,
ii) yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien 
yritysten osuuksien säilytys ja 
hallinnointi.
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4. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille ei saa myöntää tämän direktiivin 
mukaisesti lupaa tarjota ainoastaan 
3 kohdassa tarkoitettuja palveluja tai 
tarjota ainoastaan tämän direktiivin 
liitteessä I olevassa 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettuja palveluja.
5. Direktiivin 2004/39/EY 2 artiklan 
2 kohtaa sekä 12, 13 ja 19 artiklaa 
sovelletaan tämän artiklan 3 kohdassa 
mainittuihin vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien tarjoamiin 
palveluihin.

Or. en

Perustelu

Määritellään hoitotehtävät ja liitännäistoimet, joita vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat voivat tarjota. Hoitotehtävien rajoittaminen yhteisen salkunhoidon keskeisiin 
ydinpalveluihin (3 d artiklassa ja liitteessä) samaan tapaan kuin 
yhteissijoitusyritysdirektiivissä sekä 4 a artiklassa (uusi) tarkoitettuihin liitännäispalveluihin 
(harkinnanvarainen salkunhoito ja jotkut liitännäispalvelut) on erittäin tärkeää, jotta voidaan 
välttää eturistiriidat sijoitusten hoitoon liittyvien omaisuudenhoitotoimintojen ja muiden 
toimintojen välillä (pankki- ja rahoituspalvelut jne.).

Tarkistus 544
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Luvan myöntävät sen vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, 
jossa vaihtoehtoista sijoitusrahastoa 
aiotaan tarjota sijoittajille. 
Vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten myöntämä 
lupa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
tarjoamiseen ei ole voimassa missään 
muussa jäsenvaltiossa.
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen 
myöntää kaikissa jäsenvaltioissa voimassa 
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olevan luvan. Vaihtoehtoiset 
sijoitusrahastot, joiden kotipaikka ei ole 
unionissa, eivät voi hakea kyseistä lupaa.

Toimilupaa hakevan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan on toimitettava
sen jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille, jossa sen sääntömääräinen 
kotipaikka sijaitsee, seuraavat tiedot:

Toimilupaa hakevan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston on toimitettava 
toimivaltaisille viranomaisille seuraavat 
tiedot:

Or. en

Perustelu

EU:n viraston on annettava eurooppalaiset luvat, jotta voidaan välttää mahdollinen 
sääntelyeroilla keinottelu jäsenvaltioiden välillä. Vastaanottavilla jäsenvaltioilla olisi oltava 
mahdollisuus kieltää kolmannen maan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tarjoaminen kyseisen 
valtion sijoittajille.

Tarkistus 545
Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Toimilupaa hakevan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan on toimitettava 
sen jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille, jossa sen sääntömääräinen 
kotipaikka sijaitsee, seuraavat tiedot:

1. Toimilupaa hakevan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan on toimitettava 
sen jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille, jossa sen sääntömääräinen 
kotipaikka sijaitsee, tai jos vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja ei ole 
sijoittautunut unioniin, sen jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa se 
aikoo markkinoida aktiivisimmin 
hoitamaansa vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa, seuraavat tiedot:

Or. en
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Tarkistus 546
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Toimilupaa hakevan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan on toimitettava
sen jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille, jossa sen 
sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee,
seuraavat tiedot:

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että
toimilupaa hakevan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan on toimitettava
kotijäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle seuraavat tiedot:

Or. en

Perustelu

Järjestelmäriskien tehokkaan valvonnan ja seurannan varmistamiseksi tarvitaan mekanismi, 
joka selkiyttäisi jäsenvaltioiden ja EU:n viranomaisten välistä tiedonvaihtoa ja tehostaisi sen
järjestämistä; Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen saisi valtuudet saada 
asiaankuuluvat tiedot, puuttua niin jatkuvasti kuin tapauskohtaisesti kansallisten 
viranomaisten ja rahastojen hoitajien toimiin, vahvistaa oikeudellisesti sitovia teknisiä 
standardeja, jotta voidaan kartoittaa rahoitusmarkkinoiden yhtenäisyyttä ja vakautta 
uhkaavat riskit ja puuttua niihin, liiallisesta vivutuksesta johtuvat järjestelmäriskit mukaan 
luettuina.

Tarkistus 547
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a) tiedot henkilöistä, jotka tosiasiallisesti 
johtavat vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan liiketoimintaa;

Or. en

Perustelu

Tämä olennaisen tärkeä tieto olisi lisättävä.
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Tarkistus 548
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tiedot sen osakkeenomistajina tai 
jäseninä suoraan tai välillisesti olevista 
luonnollista henkilöistä tai 
oikeushenkilöistä, joilla on määräosuus, 
sekä näiden määräosuuksien määrät; 

a) tiedot sen osakkeenomistajina tai 
jäseninä suoraan tai välillisesti olevista 
luonnollista henkilöistä tai 
oikeushenkilöistä, joilla on määräosuus, 
sekä näiden määräosuuksien määrät sillä 
hetkellä, kun lupaa haetaan; tätä kohtaa 
ei sovelleta itsehoidettuihin 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin; 

Or. en

Perustelu

Tätä velvoitetta ei pitäisi soveltaa itsehoidettuihin rahastoihin.

Tarkistus 549
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tiedot sen osakkeenomistajina tai 
jäseninä suoraan tai välillisesti olevista 
luonnollista henkilöistä tai 
oikeushenkilöistä, joilla on määräosuus, 
sekä näiden määräosuuksien määrät;

a) tiedot henkilöistä, jotka tosiasiallisesti 
johtavat vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan liiketoimintaa, sekä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan
osakkeenomistajina tai jäseninä suoraan tai 
välillisesti olevista luonnollista henkilöistä 
tai oikeushenkilöistä, joilla on määräosuus, 
sekä näiden määräosuuksien määrät;

Or. en

Perustelu

Järjestelmäriskien tehokkaan valvonnan ja seurannan varmistamiseksi tarvitaan mekanismi, 
joka selkiyttäisi jäsenvaltioiden ja EU:n viranomaisten välistä tiedonvaihtoa ja tehostaisi sen 
järjestämistä; Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen saisi valtuudet saada 
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asiaankuuluvat tiedot, puuttua niin jatkuvasti kuin tapauskohtaisesti kansallisten 
viranomaisten ja rahastojen hoitajien toimiin, vahvistaa oikeudellisesti sitovia teknisiä 
standardeja, jotta voidaan kartoittaa rahoitusmarkkinoiden yhtenäisyyttä ja vakautta 
uhkaavat riskit ja puuttua niihin, liiallisesta vivutuksesta johtuvat järjestelmäriskit mukaan 
luettuina.

Tarkistus 550
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) tiedot vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajasta;

Or. en

Perustelu

Koska lupa koskee vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, tarvitaan tiedot vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajasta.

Tarkistus 551
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toimintaohjelma sekä tiedot siitä, miten 
se aikoo täyttää III, IV ja soveltuvin osin 
V, VI ja VII luvun mukaiset velvoitteensa;

b) toimintaohjelma sekä tiedot siitä, miten 
se aikoo täyttää III, IV ja soveltuvin osin 
V, VI ja VII luvun mukaiset velvoitteensa, 
sekä tiedot jäsenvaltioista, joissa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
aikoo markkinoida hoitamaansa 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa;

Or. en
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Tarkistus 552
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toimintaohjelma sekä tiedot siitä, miten 
se aikoo täyttää III, IV ja soveltuvin osin 
V, VI ja VII luvun mukaiset velvoitteensa;

b) toimintaohjelma, jossa vahvistetaan 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
organisaatiorakenne, sekä tiedot siitä, 
miten se aikoo täyttää III, IV ja soveltuvin 
osin V, VI ja VII luvun mukaiset 
velvoitteensa;

Or. en

Perustelu

Järjestelmäriskien tehokkaan valvonnan ja seurannan varmistamiseksi tarvitaan mekanismi, 
joka selkiyttäisi jäsenvaltioiden ja EU:n viranomaisten välistä tiedonvaihtoa ja tehostaisi sen 
järjestämistä; Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen saisi valtuudet saada 
asiaankuuluvat tiedot, puuttua niin jatkuvasti kuin tapauskohtaisesti kansallisten 
viranomaisten ja rahastojen hoitajien toimiin, vahvistaa oikeudellisesti sitovia teknisiä 
standardeja, jotta voidaan kartoittaa rahoitusmarkkinoiden yhtenäisyyttä ja vakautta 
uhkaavat riskit ja puuttua niihin, liiallisesta vivutuksesta johtuvat järjestelmäriskit mukaan 
luettuina.

Tarkistus 553
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toimintaohjelma sekä tiedot siitä, miten 
se aikoo täyttää III, IV ja soveltuvin osin 
V, VI ja VII luvun mukaiset velvoitteensa;

b) toimintaohjelma sekä tiedot siitä, miten 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto ja sen 
hoitaja aikovat täyttää III, IV ja soveltuvin 
osin V, VI ja VII luvun mukaiset 
velvoitteensa;

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuus aikaisempien tarkistusten kanssa.
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Tarkistus 554
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) yksityiskohtaiset tiedot niiden 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
ominaispiirteistä, joita se aikoo hoitaa, 
mukaan luettuna tieto siitä, missä 
jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa
niiden kotipaikka sijaitsee;

c) tiedot sijoitusstrategioista, mukaan 
luettuna vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan vivutuksen käyttöä koskevat 
toimintalinjat, sekä niiden vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen riskiprofiileista ja 
muista ominaispiirteistä, joita se hoitaa tai
aikoo hoitaa, mukaan luettuna tieto siitä,
mihin jäsenvaltioon tai kolmanteen 
maahan ne sijoittautuvat tai niiden
odotetaan sijoittautuvan;
ca) tiedot perustana olevien rahastojen 
kotipaikasta, jos kyseinen vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto on rahasto-osuusrahasto;
cb) tiedot master-rahaston kotipaikasta;

Or. en

Perustelu

Järjestelmäriskien tehokkaan valvonnan ja seurannan varmistamiseksi tarvitaan mekanismi, 
joka selkiyttäisi jäsenvaltioiden ja EU:n viranomaisten välistä tiedonvaihtoa ja tehostaisi sen 
järjestämistä; Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen saisi valtuudet saada 
asiaankuuluvat tiedot, puuttua niin jatkuvasti kuin tapauskohtaisesti kansallisten 
viranomaisten ja rahastojen hoitajien toimiin, vahvistaa oikeudellisesti sitovia teknisiä 
standardeja, jotta voidaan kartoittaa rahoitusmarkkinoiden yhtenäisyyttä ja vakautta 
uhkaavat riskit ja puuttua niihin, liiallisesta vivutuksesta johtuvat järjestelmäriskit mukaan 
luettuina.

Tarkistus 555
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) yksityiskohtaiset tiedot niiden c) yksityiskohtaiset tiedot vaihtoehtoisten 
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vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
ominaispiirteistä, joita se aikoo hoitaa,
mukaan luettuna tieto siitä, missä 
jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa 
niiden kotipaikka sijaitsee;

sijoitusrahastojen ominaispiirteistä, 
mukaan luettuna tieto siitä, missä 
jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa 
niiden kotipaikka sijaitsee;

Or. en

Perustelu

Toimilupa myönnetään vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle.

Tarkistus 556
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) rahaston säännöt tai perustamisasiakirjat 
kustakin vaihtoehtoisesta 
sijoitusrahastosta, jota se aikoo hoitaa;

d) rahaston säännöt tai 
perustamisasiakirjat;

Or. en

Perustelu

Toimilupa myönnetään vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle.

Tarkistus 557
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) rahaston säännöt tai perustamisasiakirjat 
kustakin vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta, 
jota se aikoo hoitaa;

d) rahaston säännöt tai perustamisasiakirjat 
kustakin vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta, 
jota se hoitaa;

Or. en
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Perustelu

Järjestelmäriskien tehokkaan valvonnan ja seurannan varmistamiseksi tarvitaan mekanismi, 
joka selkiyttäisi jäsenvaltioiden ja EU:n viranomaisten välistä tiedonvaihtoa ja tehostaisi sen 
järjestämistä; Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen saisi valtuudet saada 
asiaankuuluvat tiedot, puuttua niin jatkuvasti kuin tapauskohtaisesti kansallisten 
viranomaisten ja rahastojen hoitajien toimiin, vahvistaa oikeudellisesti sitovia teknisiä 
standardeja, jotta voidaan kartoittaa rahoitusmarkkinoiden yhtenäisyyttä ja vakautta 
uhkaavat riskit ja puuttua niihin, liiallisesta vivutuksesta johtuvat järjestelmäriskit mukaan 
luettuina.

Tarkistus 558
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) rahaston säännöt tai 
perustamisasiakirjat kustakin 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta, jota se 
aikoo hoitaa, jos ne ovat jo saatavilla;

Or. en

Perustelu

Järjestelmäriskien tehokkaan valvonnan ja seurannan varmistamiseksi tarvitaan mekanismi, 
joka selkiyttäisi jäsenvaltioiden ja EU:n viranomaisten välistä tiedonvaihtoa ja tehostaisi sen 
järjestämistä; Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen saisi valtuudet saada 
asiaankuuluvat tiedot, puuttua niin jatkuvasti kuin tapauskohtaisesti kansallisten 
viranomaisten ja rahastojen hoitajien toimiin, vahvistaa oikeudellisesti sitovia teknisiä 
standardeja, jotta voidaan kartoittaa rahoitusmarkkinoiden yhtenäisyyttä ja vakautta 
uhkaavat riskit ja puuttua niihin, liiallisesta vivutuksesta johtuvat järjestelmäriskit mukaan 
luettuina.
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Tarkistus 559
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tiedot järjestelyistä, joilla 
hoitopalveluihin liittyviä tehtäviä on 
siirretty kolmansien osapuolten 
hoidettaviksi 18 artiklassa ja soveltuvin 
osin 35 artiklassa tarkoitetulla tavalla;

e) tiedot järjestelyistä, joilla 
hoitopalveluihin liittyviä tehtäviä on 
siirretty kolmansien osapuolten 
hoidettaviksi 18 artiklassa tarkoitetulla 
tavalla, jos ne ovat jo saatavilla;

Or. en

Perustelu

Järjestelmäriskien tehokkaan valvonnan ja seurannan varmistamiseksi tarvitaan mekanismi, 
joka selkiyttäisi jäsenvaltioiden ja EU:n viranomaisten välistä tiedonvaihtoa ja tehostaisi sen 
järjestämistä; Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen saisi valtuudet saada 
asiaankuuluvat tiedot, puuttua niin jatkuvasti kuin tapauskohtaisesti kansallisten 
viranomaisten ja rahastojen hoitajien toimiin, vahvistaa oikeudellisesti sitovia teknisiä 
standardeja, jotta voidaan kartoittaa rahoitusmarkkinoiden yhtenäisyyttä ja vakautta 
uhkaavat riskit ja puuttua niihin, liiallisesta vivutuksesta johtuvat järjestelmäriskit mukaan 
luettuina.

Tarkistus 560
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tiedot järjestelyistä, joilla 
hoitopalveluihin liittyviä tehtäviä on 
siirretty kolmansien osapuolten 
hoidettaviksi 18 artiklassa ja soveltuvin 
osin 35 artiklassa tarkoitetulla tavalla;

e) tiedot järjestelyistä, joilla 
hoitopalveluihin liittyviä tehtäviä on 
siirretty kolmansien osapuolten 
hoidettaviksi 18 artiklassa tarkoitetulla 
tavalla;

Or. en
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Tarkistus 561
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tiedot järjestelyistä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen varojen säilytystä varten,
mukaan luettuina soveltuvin osin 
38 artiklan mukaiset järjestelyt;

f) soveltuvin osin tiedot järjestelyistä 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen varojen 
säilytystä varten;

Or. en

Tarkistus 562
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tiedot järjestelyistä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen varojen säilytystä varten, 
mukaan luettuina soveltuvin osin 
38 artiklan mukaiset järjestelyt;

f) tiedot järjestelyistä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen varojen säilytystä varten, 
jos ne ovat jo saatavilla.

Or. en

Perustelu

Järjestelmäriskien tehokkaan valvonnan ja seurannan varmistamiseksi tarvitaan mekanismi, 
joka selkiyttäisi jäsenvaltioiden ja EU:n viranomaisten välistä tiedonvaihtoa ja tehostaisi sen 
järjestämistä; Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen saisi valtuudet saada 
asiaankuuluvat tiedot, puuttua niin jatkuvasti kuin tapauskohtaisesti kansallisten 
viranomaisten ja rahastojen hoitajien toimiin, vahvistaa oikeudellisesti sitovia teknisiä 
standardeja, jotta voidaan kartoittaa rahoitusmarkkinoiden yhtenäisyyttä ja vakautta 
uhkaavat riskit ja puuttua niihin, liiallisesta vivutuksesta johtuvat järjestelmäriskit mukaan 
luettuina.
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Tarkistus 563
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) mahdolliset muut, 20 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetut tiedot.

g) mahdolliset muut, 20 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetut tiedot kaikkien 
niiden vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
osalta, joita se hoitaa tai aikoo hoitaa, jos 
ne ovat jo saatavilla.

Or. en

Perustelu

Järjestelmäriskien tehokkaan valvonnan ja seurannan varmistamiseksi tarvitaan mekanismi, 
joka selkiyttäisi jäsenvaltioiden ja EU:n viranomaisten välistä tiedonvaihtoa ja tehostaisi sen 
järjestämistä; Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen saisi valtuudet saada 
asiaankuuluvat tiedot, puuttua niin jatkuvasti kuin tapauskohtaisesti kansallisten 
viranomaisten ja rahastojen hoitajien toimiin, vahvistaa oikeudellisesti sitovia teknisiä 
standardeja, jotta voidaan kartoittaa rahoitusmarkkinoiden yhtenäisyyttä ja vakautta 
uhkaavat riskit ja puuttua niihin, liiallisesta vivutuksesta johtuvat järjestelmäriskit mukaan 
luettuina.

Tarkistus 564
Peter Skinner

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) jos vaihtoehtoinen sijoitusrahasto 
hakee lupaa toimia vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajana, vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston johtajien tai 
hallintoelimen jäsenten nimet sekä 
yksityiskohtaiset tiedot heidän taustastaan 
ja kokemuksestaan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston liiketoiminnan osalta.

Or. en
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Perustelu

Saadakseen luvan toimia vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajana vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle tiedot, joilla voidaan 
varmistaa, että johtajat ja hallintoelimen jäsenet kykenevät vastaamaan direktiivistä johtuvien 
velvoitteiden noudattamisesta.

Tarkistus 565
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g b) jos itsehoidettu vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto hakee lupaa toimia 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajana, 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hallintoelimen jäsenten nimet sekä 
yksityiskohtaiset tiedot heidän taustastaan 
ja kokemuksestaan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston liiketoiminnan lajin 
osalta.

Or. en

Perustelu

Täsmennys on tarpeen rahaston rakenteen vuoksi.

Tarkistus 566
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – g c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g c) tiedot vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan toimintahistoriasta, ja jos 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja on 
oikeushenkilö, tiedot vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan laillisten 
edustajien, johtajien ja tärkeimpien 
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työntekijöiden toimintahistoriasta;

Or. en

Tarkistus 567
Peter Skinner

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos vaihtoehtoinen sijoitusrahasto saa 
luvan toimia vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajana ja 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeilla 
tai osuuksilla käydään kauppaa julkisilla 
markkinoilla, vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston ei tarvitse toimittaa 
5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuja tietoja, mutta sen olisi 
toimitettava yksityiskohtaiset tiedot siitä, 
millä markkinoilla sen osakkeilla ja 
osuuksilla käydään kauppaa ja missä sen 
osakasluettelo on saatavilla tarkastusta 
varten.

Or. en

Perustelu

Niiden vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen tapauksessa, joiden osakkeilla tai osuuksilla 
käydään kauppaa julkisilla markkinoilla, 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa edellytetyt tiedot 
eivät olisi niin merkittäviä ja vanhenisivat pian, sillä osakekauppaa käytäisiin jatkuvasti. 
Vaihtoehto takaisi toimivaltaiselle viranomaiselle hyödyllisempiä tietoja ja varmistaisi 
tehokkaan valvonnan.
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Tarkistus 568
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
keskustoimipaikan on sijaittava samassa 
jäsenvaltiossa kuin sen sääntömääräinen 
kotipaikka.

Poistetaan.

Or. en

PerusteluVahvistetaan koordinoitu menettely sijoittajien suojelemiseksi jäsenvaltioissa, joissa 
rahastoja markkinoidaan. Lopullisen päätöksen tekee kotijäsenvaltio, mutta vastaanottavia 
jäsenvaltioita kuullaan, ja ne voivat tutustua kaikkiin asian kannalta olennaisiin tietoihin 
kaikissa vaiheissa.

Tarkistus 569
Derk Jan Eppink

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan
keskustoimipaikan on sijaittava samassa 
jäsenvaltiossa kuin sen sääntömääräinen 
kotipaikka.

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on 
sijoittauduttava laillisesti samaan 
jäsenvaltioon kuin sen sääntömääräinen 
kotipaikka.

Or. en

Perustelu

EU:n ulkopuolisia vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia ja vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja, jotka 1) ovat fyysisesti läsnä EU:n jäsenvaltiossa ja jotka 2) ovat 
rekisteröityneet EU:n jäsenvaltion sääntelyviranomaiselle, olisi kohdeltava direktiivissä 
samalla tavalla kuin EU:hun sijoittautuneita vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia ja 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja.
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Tarkistus 570
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sen jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen, jossa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja aikoo 
markkinoida hoitamaansa vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa, on ilmoitettava 
viipymättä sille 1 kohdan mukaisesti 
toimitetuista tiedoista sekä kaikista niihin 
tehdyistä tarkistuksista tai lisäyksistä ja 
jätettävä ne viipymättä Euroopan 
arvopaperimarkkinavalvojien komitealle 
(CESR). Euroopan 
arvopaperimarkkinavalvojien komitean 
on tätä tarkoitusta varten perustettava ja 
otettava käyttöön erityinen tietokanta, jota 
kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat käyttää. 

Or. en

Perustelu

Vahvistetaan koordinoitu menettely sijoittajien suojelemiseksi jäsenvaltioissa, joissa 
rahastoja markkinoidaan. Lopullisen päätöksen tekee kotijäsenvaltio, mutta vastaanottavia 
jäsenvaltioita kuullaan ja ne voivat tutustua kaikkiin asian kannalta olennaisiin tietoihin 
kaikissa vaiheissa.

Tarkistus 571
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Niiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset, joissa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja aikoo 
markkinoida hoitamaansa vaihtoehtoista 
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sijoitusrahastoa, voivat kuuden viikon 
kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta:
a) vaatia siltä toimivaltaiselta 
viranomaiselta, jolle vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja on jättänyt 
hakemuksensa, mitä tahansa lisätietoa 
hakemuksen jättäneestä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajasta, jota kyseisellä 
toimivaltaisella viranomaisella on oikeus 
vaatia;
b) toimittaa tietoja sille toimivaltaiselle 
viranomaiselle, jolle vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja on jättänyt 
hakemuksensa;
c) vastustaa luvan myöntämistä hakijalle 
ja vastaanottaa siltä toimivaltaiselta 
viranomaiselta, jolle vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja on jättänyt 
hakemuksensa, yksityiskohtainen vastaus 
kyseiseen vastustukseen.

Or. en

Perustelu

Vahvistetaan koordinoitu menettely sijoittajien suojelemiseksi jäsenvaltioissa, joissa 
rahastoja markkinoidaan. Lopullisen päätöksen tekee kotijäsenvaltio, mutta vastaanottavia 
jäsenvaltioita kuullaan ja ne voivat tutustua kaikkiin asian kannalta olennaisiin tietoihin 
kaikissa vaiheissa.

Tarkistus 572
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Keskusrekisteri

1. Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen on 
pidettävä julkista keskusrekisteriä, joka 
sisältää kustakin vaihtoehtoisesta 
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sijoitusrahastosta ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajasta seuraavat 
tiedot:
a) selvästi erotettava tunniste;
b) kunkin vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan nimi;
c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan toimivaltainen 
valvontaviranomainen.
2. Rekisteriin on kirjattava kustakin 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta: 
a) vastuullinen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja;
b) säilytysyhteisö;
c) arvonmäärittäjä.
3. Rekisteri on julkaistava sähköisessä 
muodossa ja sen on oltava julkisesti 
saatavilla Internetissä. Vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston kaupallisen toiminnan 
alkaminen riippuu rekisteröinnistä, jonka 
jälkeen se on sallittu. 

Or. en

Perustelu

Valvontaviranomaisten enemmistö pitäisi EU:n tason rekisteriä tarkoituksenmukaisena 
välineenä, jonka avulla sijoittajat ja kansalliset valvojat voivat tunnistaa vaihtoehtoiset 
sijoitusrahastot ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat. Rekisteri lisäisi rajatylittävää 
avoimuutta, niiden asiakirjojen löytämistä, joiden perusteella vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
toimilupa on myönnetty, sekä eri vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen salkkuihin sisältyvien 
mahdollisten korreloivien riskien tunnistamista. 
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Tarkistus 573
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Keskusrekisteri

1. Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen on 
pidettävä julkista keskusrekisteriä, joka
sisältää kustakin vaihtoehtoisesta 
sijoitusrahastosta ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajasta seuraavat 
tiedot:
a) selvästi erotettava tunniste,
b) kunkin vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan nimi,
c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan toimivaltainen 
valvontaviranomainen.
2. Rekisteriin on kirjattava kustakin 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta: 
a) vastuullinen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja,
b) säilytysyhteisö;
c) arvonmäärittäjä.
3. Rekisteri on julkaistava sähköisessä 
muodossa, ja sen on oltava julkisesti 
saatavilla Internetissä. Vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston kaupallisen toiminnan 
alkaminen riippuu rekisteröinnistä, jonka 
jälkeen se on sallittu.

Or. en

Perustelu

Valvontaviranomaisten enemmistö pitäisi EU:n tason rekisteriä tarkoituksenmukaisena 
välineenä, jonka avulla sijoittajat ja kansalliset valvojat voivat tunnistaa vaihtoehtoiset 
sijoitusrahastot ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat. Rekisteri lisäisi rajatylittävää 
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avoimuutta, niiden asiakirjojen löytämistä, joiden perusteella vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
toimilupa on myönnetty, sekä eri vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen salkkuihin sisältyvien 
mahdollisten korreloivien riskien tunnistamista. 

Tarkistus 574
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset voivat myöntää toimiluvan 
ainoastaan, jos ne katsovat, että
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja
pystyy täyttämään tässä direktiivissä 
asetetut ehdot.

1. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
myöntää toimiluvan ainoastaan, jos ne 
katsovat, että vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto ja sen hoitaja pystyvät
täyttämään tässä direktiivissä asetetut 
ehdot.

Or. en

Perustelu

Aiemmassa tarkistuksessa määriteltiin toimivaltaiset viranomaiset sekä toimiluvan 
soveltamisala. 

Tarkistus 575
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset voivat myöntää toimiluvan 
ainoastaan, jos ne katsovat, että 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
pystyy täyttämään tässä direktiivissä 
asetetut ehdot.

1. Kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset voivat myöntää toimiluvan 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajana 
toimimiseen ainoastaan, jos ne katsovat, 
että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
pystyy täyttämään tässä direktiivissä 
asetetut ehdot. Rahastosääntöihin tai 
muihin 5 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettuihin toimiin ei 
tarvita lupaa.
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Or. en

Tarkistus 576
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset voivat myöntää toimiluvan 
ainoastaan, jos ne katsovat, että 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
pystyy täyttämään tässä direktiivissä 
asetetut ehdot.

1. Kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset voivat myöntää toimiluvan 
ainoastaan, jos ne katsovat, että 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
pystyy täyttämään tässä direktiivissä 
asetetut ehdot, otettuaan huomioon 
5 artiklan 2 a alakohdan mukaisesti 
mahdollisesti vastaanotetut vastalauseet.

Or. en

Tarkistus 577
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ongelmatapauksessa ne voivat kysyä 
neuvoa Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselta.

Or. en

Perustelu

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselta olisi kysyttävä neuvoa ongelmatapauksissa, 
jotta voidaan varmistaa tasavertaiset toimintaedellytykset ja direktiivin tehokas 
täytäntöönpano.
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Tarkistus 578
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimiluvan on oltava pätevä kaikissa 
jäsenvaltioissa.

Ainoastaan sellaisen toimiluvan, jonka 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen on 
myöntänyt unionissa kotipaikkaansa 
pitävälle vaihtoehtoiselle 
sijoitusrahastolle, on oltava pätevä 
kaikissa jäsenvaltioissa.

Or. en

Perustelu

Aiemmassa tarkistuksessa määriteltiin toimivaltaiset viranomaiset sekä toimiluvan 
soveltamisala. 

Tarkistus 579
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on evättävä toimilupa, jos ne 
eivät käytännössä pysty hoitamaan 
valvontatehtäväänsä jostain seuraavista 
syistä:

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
evättävä toimilupa, jos ne eivät 
käytännössä pysty hoitamaan 
valvontatehtäväänsä jostain seuraavista 
syistä:

Or. en

Perustelu

Aiemmassa tarkistuksessa määriteltiin toimivaltaiset viranomaiset.
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Tarkistus 580
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimiluvan on katettava kaikki 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
toteuttamat ja hakemuksessa ilmoittamat 
tehtävien siirtoa koskevat järjestelyt.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tehtävien siirtoa koskeville järjestelyille asetettava lupavaatimus olisi kohtuuton vaatimus 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille, eikä siitä olisi merkittävää hyötyä direktiivin 
tavoitteille. Lisätietoja aiheesta 18 artiklaan esitetyn tarkistuksen perusteluissa.

Tarkistus 581
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimiluvan on katettava kaikki
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
toteuttamat ja hakemuksessa ilmoittamat 
tehtävien siirtoa koskevat järjestelyt.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistetaan tehtävien siirtoa koskevista järjestelyistä annetut säännökset yhteisön 
lainsäädännön (rahoitusmarkkinadirektiivin ja yhteissijoitusyritysdirektiivin) kanssa. 
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Tarkistus 582
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kotijäsenvaltion toimivaltaiset
viranomaiset voivat rajoittaa toimilupaa, 
erityisesti kun kyse on niistä 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
tyypeistä, joita vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja saa hoitaa, sekä 
tehtävien toiselle siirtoon liittyviä 
järjestelyjä.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
rajoittaa toimilupaa, erityisesti kun kyse on 
tehtävien toiselle siirtoon liittyvistä 
järjestelyistä.

Or. en

Perustelu

Toimilupa myönnetään vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle.

Tarkistus 583
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston, jonka 
hoitamiseen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalla on toimilupa, 
riskiluokitukseen.

Or. en

Perustelu

Rahastoihin liittyvät riskit vaihtelevat niiden sijoitusstrategian mukaan. Rahastoa, joka ei 
vaikuta markkinoihin, on arvioitava eri tavalla kuin esimerkiksi ainoastaan pitkäaikaisia 
sijoituksia tekevää rahastoa, joka on yksisuuntainen malli ja edistää kuplien muodostumista.
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Tarkistus 584
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava hakijalle kahden kuukauden 
kuluessa täydellisen hakemuksen 
jättämisestä, onko toimilupa myönnetty.

4. Toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava hakijalle kirjallisesti kahden 
kuukauden kuluessa täydellisen 
hakemuksen jättämisestä, onko toimilupa 
myönnetty.

Or. en

Tarkistus 585
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimiluvan epääminen tai rajoitukset on 
aina perusteltava.

Toimiluvan epääminen tai rajoitukset on 
aina perusteltava. Jos toimivaltaiset 
viranomaiset eivät ilmoita asiasta 
hakijalle, vastauksen puuttumisen 
katsotaan tarkoittavan haetun toimiluvan 
epäämistä ilman perustelua.

Or. en

Tarkistus 586
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
voi aloittaa hoitopalvelujen tarjoamisen 
kotijäsenvaltiossa heti, kun toimilupa on 

5. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
voi aloittaa varojen vastaanottamisen 
sijoittajilta heti, kun toimilupa on 
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myönnetty. myönnetty.

Or. en

Tarkistus 587
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Erityisehdot toimiluvan myöntämiseksi 

kolmansissa maissa kotipaikkaansa 
pitäville vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille 
1. Jos toimilupaa hakevan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja on sijoittautunut 
yhteisöön, vaihtoehtoisen sijoitusrahaston
hoitaja vastaa siitä, että kolmansissa 
maissa kotipaikkaansa pitävät 
vaihtoehtoiset sijoitusrahastot noudattavat 
tämän direktiivin vaatimuksia samalla 
tavalla kuin jos vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston kotipaikka olisi 
unionissa.
2. Jos vaihtoehtoinen sijoitusrahasto ja 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
ovat molemmat sijoittautuneet 
kolmanteen maahan, toimilupa voidaan 
myöntää ainoastaan, jos vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja täyttävät 
direktiivin vaatimukset seuraavilta osin:
a) III luku, lukuun ottamatta 12 ja 
13 artiklaa, jos vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto ei toimi yhteisön 
rahoitusmarkkinoilla;
b) IV luku;
c) V luku, paitsi jos vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto ei toimi yhteisön 
rahoitusmarkkinoilla eikä osta 
listaamattomia yhtiöitä unionissa.
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Tämän direktiivin vaatimusten 
noudattaminen on todennettava 
asianmukaisen huolellisuuden 
varmistavalla menettelyllä, josta vastaa 
yksi tai useampi henkilö, jolla on lain 
nojalla kelpoisuus suorittaa 
tilintarkastusta direktiivin 2006/43/EY 
mukaisesti. Toimivaltainen viranomainen 
myöntää toimiluvan tämän raportin 
perusteella, joka on uusittava vuosittain.
3. Toimiluvan saaminen edellyttää, että 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto on 
sijoittautunut sellaiseen maahan tai 
sellaiselle lainkäyttöalueelle, joka vaihtaa 
täysimääräisesti tietoja veroasioissa 
jäsenvaltion kanssa OECD:n 
malliverosopimuksen 26 artiklaan 
sisältyvän kansainvälisesti hyväksytyn 
standardin mukaisesti.
4. Toimiluvan saaminen edellyttää, että 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto on 
sijoittautunut sellaiseen maahan, joka 
varmistaa tehokkaan tiedonvaihdon 
Euroopan arvomarkkinaviranomaisen 
kanssa vakavaraisuusasioissa.
5. Jos vaihtoehtoinen sijoitusrahasto pitää 
kotipaikkaansa kolmannessa maassa, 
toimivaltaiset viranomaiset voivat 
pidentää 6 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua määräaikaa, kun tämä on 
tarpeen, jotta voidaan tarkastaa, 
täyttyvätkö tässä direktiivissä säädetyt 
edellytykset.
6. Jos vaihtoehtoinen sijoitusrahasto pitää 
kotipaikkaansa kolmannessa maassa, sen 
jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, 
jossa vaihtoehtoinen sijoitusrahasto haki 
toimilupaa, voivat asettaa lisävaatimuksia, 
jos ne pitävät tätä välttämättömänä 
sijoittajiensa suojelemiseksi.
7. Komissio antaa 49 a, 49 b ja 49 c 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa yksilöidään, mitä vaaditulla 
asianmukaisella huolellisuudella sekä 
tehokkaalla tiedonvaihdolla 
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vakavaraisuusasioissa tarkoitetaan.

Or. en

Perustelu

Kolmansien maiden vaihtoehtoiset sijoitusrahastot voivat päästä EU:n markkinoille, kunhan 
ne täyttävät sijoittajien suojelua koskevat direktiivin vaatimukset.

Tarkistus 588
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ehdotus direktiiviksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla 
Järjestelmän kannalta vähemmän 

tärkeisiin vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiin sovellettavat 

rekisteröintimenettelyt ja -ehdot
1. Järjestelmän kannalta vähemmän 
tärkeiden vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien on 
rekisteröinnin yhteydessä toimitettava 
kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle 
viranomaiselle 5 artiklan -a, a, c ja 
g kohdassa säädetyt tiedot sekä seuraavat 
tiedot:
a) toimintaohjelma sekä tiedot siitä, miten 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
aikoo täyttää IV luvun mukaiset 
velvoitteensa;
b) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan organisaatiorakenne.
2. Toimivaltaisen viranomaisen on 
vahvistettava rekisteröinti välittömästi sen 
jälkeen, kun kaikki 1 kohdassa tarkoitetut 
tiedot on toimitettu.

Or. en
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Perustelu

Direktiivin ensisijainen tavoite on järjestelmäriskien poistaminen. Jotta vältytään "yhden 
koon" ratkaisun aiheuttamilta oheisvahingoilta, pienten vaihtoehtoisten sijoitusyhtiöiden 
hoitajien olisi ainoastaan rekisteröidyttävä ja noudatettava 19–21 artiklan 
avoimuusvaatimuksia.

Tarkistus 589
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on 
ilmoitettava kotijäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille ennen 
muutosten täytäntöönpanoa kaikista
alkuperäisessä hakemuksessa annettujen 
tietojen muutoksista, jotka voivat 
merkittävästi vaikuttaa olosuhteisiin, 
joissa toimilupa on myönnetty, erityisesti 
muutoksista sen hoitaman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoitusstrategiassa ja 
-politiikassa ja kyseisen rahaston 
säännöissä tai perustamisasiakirjoissa 
sekä tiedot mahdollisista uusista 
vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista, joita 
hoitaja aikoo hoitaa.

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on 
ilmoitettava kotijäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille ennen 
muutosten täytäntöönpanoa kaikista
olennaisista muutoksista olosuhteisiin, 
joissa alkuperäinen toimilupa on 
myönnetty, erityisesti olennaisista
muutoksista vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan 
toimintaohjelmassa, sen hoitaman 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
sijoitusstrategiassa ja -politiikassa.

Or. en

Perustelu

Ammattimaisten sijoittajien sijoituskysyntä muuttuu usein nopeasti. Vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien on voitava tehdä vastaavat muutokset viipymättä. Jos muutokset 
alistettaisiin toimivaltaisen viranomaisen valvonnalle kuukauden ajan, aiheutuva viivytys 
huonontaisi vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan asemaa sen kilpailijoihin nähden.
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Tarkistus 590
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on 
ilmoitettava kotijäsenvaltion
toimivaltaisille viranomaisille ennen 
muutosten täytäntöönpanoa kaikista 
alkuperäisessä hakemuksessa annettujen 
tietojen muutoksista, jotka voivat 
merkittävästi vaikuttaa olosuhteisiin, joissa 
toimilupa on myönnetty, erityisesti 
muutoksista sen hoitaman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoitusstrategiassa ja
-politiikassa ja kyseisen rahaston 
säännöissä tai perustamisasiakirjoissa sekä 
tiedot mahdollisista uusista 
vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista, joita 
hoitaja aikoo hoitaa.

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on 
ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille 
ennen muutosten täytäntöönpanoa kaikista 
alkuperäisessä hakemuksessa annettujen 
tietojen muutoksista, jotka voivat 
merkittävästi vaikuttaa olosuhteisiin, joissa 
toimilupa on myönnetty vaihtoehtoiselle 
sijoitusrahastolle, erityisesti muutoksista 
sijoitusstrategiassa ja -politiikassa ja
kyseisen rahaston säännöissä tai 
perustamisasiakirjoissa.

Or. en

Perustelu

Toimilupa myönnetään vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle.

Tarkistus 591
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sellaisen sisäisesti hoidetun 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
tapauksessa, jonka osakkeita otetaan 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla, tiedot muutoksista, jotka 
koskevat vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan määräosuuden omistavia 
osakkaita, on ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle ennen täytäntöönpanoa 
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ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseiset 
osakkaat ovat edustettuina tai pyrkivät 
edustajiksi vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hallitukseen tai voivat 
muutoin käyttää tai pyrkiä käyttämään 
määräysvaltaa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hallituksessa tai 
hoidossa.

Or. en

Perustelu

Jotta vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeiden kaupalle ja sijoituksille ei syntyisi turhia 
esteitä, vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta rajoittaa valvontaviranomaisille tehtävän 
ennakkoilmoittamisen vaatimus niihin tapauksiin, joissa muutokset määräosuuden 
omistavissa osakkaissa vaikuttavat tai voivat vaikuttaa hallintoelimen kokoonpanoon, 
muuttaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston määräysvaltaa (esim. yritysoston tapauksessa) tai 
vaikuttaa muulla tavoin kontrolloimattomasti vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hallintoelimeen 
tai hoitoon (esim. "aktiivisten" hedgerahastojen tapauksessa tai jos osakkaat osallistuvat 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitoon vaikuttaakseen sen strategiaan tai päätöksiin).

Tarkistus 592
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on 
kuukauden kuluessa ilmoituksen 
vastaanottamisesta joko hyväksyttävä 
muutokset, rajoitettava niitä tai hylättävä 
ne.

Jos toimivaltaiset viranomaiset päättävät 
asettaa rajoituksia tai hylätä nämä 
muutokset, niiden on kuukauden kuluessa 
ilmoituksen vastaanottamisesta
ilmoitettava asiasta vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle. Jos 
toimivaltaiset viranomaiset eivät vastusta 
muutoksia arviointiajanjakson aikana, ne 
voidaan panna täytäntöön.

Or. en

Perustelu

Ammattimaisten sijoittajien sijoituskysyntä muuttuu usein nopeasti. Vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien on voitava tehdä vastaavat muutokset viipymättä. Jos muutokset 
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alistettaisiin toimivaltaisen viranomaisen valvonnalle kuukauden ajan, aiheutuva viivytys 
huonontaisi vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan asemaa sen kilpailijoihin nähden.

Tarkistus 593
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta, jos 
muutokset merkitsevät muutoksia 
ainoastaan sellaisen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan hoitaman 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
sijoitusstrategioissa ja toimintalinjoissa, 
jota on markkinoitu yksinomaan 
ammattimaisille sijoittajille. 
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on ilmoitettava kyseisistä muutoksista 
toimivaltaisille viranomaisille 
tarkoituksenmukaisella tavalla.

Or. en

Perustelu

Ammattimaisten sijoittajien sijoituskysyntä muuttuu usein nopeasti. Vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien on voitava tehdä vastaavat muutokset viipymättä. Jos muutokset 
alistettaisiin toimivaltaisen viranomaisen valvonnalle kuukauden ajan, aiheutuva viivytys
huonontaisi vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan asemaa sen kilpailijoihin nähden.

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

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sellaisen sisäisesti hoidetun 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
tapauksessa, jonka osakkeita otetaan 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
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markkinoilla, tiedot muutoksista, jotka 
koskevat vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan määräosuuden omistavia 
osakkaita, on ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle ennen täytäntöönpanoa 
ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseiset 
osakkaat ovat edustettuina tai pyrkivät 
edustajiksi vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hallitukseen tai voivat 
muutoin käyttää tai pyrkiä käyttämään 
määräysvaltaa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hallituksessa tai 
hoidossa.

Or. en

Perustelu

Säännellyillä markkinoilla listatuissa ja kaupankäynnin kohteena olevissa vaihtoehtoisessa 
sijoitusrahastossa tavanomainen kauppa saattaa näkyä satunnaisina tai usein toistuvina 
muutoksina yli 10 prosentin osuuksissa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston pääomasta tai 
äänioikeuksista. 

Jotta vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeiden kaupalle ja sijoituksille ei syntyisi turhia 
esteitä, vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta rajoittaa valvontaviranomaisille tehtävän 
ennakkoilmoittamisen vaatimus niihin tapauksiin, joissa muutokset määräosuuden 
omistavissa osakkaissa vaikuttavat tai voivat vaikuttaa hallintoelimen kokoonpanoon, 
muuttaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston määräysvaltaa (esim. yritysoston tapauksessa) tai 
vaikuttaa muulla tavoin kontrolloimattomasti vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hallintoelimeen 
tai hoitoon.

Tarkistus 595
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio yksilöi 49 a, 49 b ja 49 c artiklan 
mukaisesti delegoiduilla säädöksillä 
kriteerit, joilla arvioidaan merkittäviä 
muutoksia niihin ehtoihin, joilla 
toimilupa myönnettiin.

Or. en
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Tarkistus 596
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltainen viranomainen voi peruuttaa
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle
myönnetyn toimiluvan, jos kyseinen
hoitaja:

Toimivaltainen viranomainen voi peruuttaa
vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle
myönnetyn toimiluvan, jos kyseinen
sijoitusrahasto:

Or. en

Perustelu

Toimilupa myönnetään vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle.

Tarkistus 597
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
neljännesvuosittain ja konsolidoidussa 
muodossa, mitä toimilupia on myönnetty 
ja mitä ei, sekä tämän direktiivin 6, 7 ja 
8 artiklan soveltamisesta.

Or. en

Perustelu

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle on annettava kaikki asian kannalta olennaiset 
tiedot tilastointi- ja seurantatarkoituksiin, jotta voidaan varmistaa tasavertaiset 
toimintaedellytykset sekä direktiivin tehokas täytäntöönpano.
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Tarkistus 598
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
2 a luku (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a luku
Velvollisuudet, jotka koskevat
sellaisten vivuttamattomien 

vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajia, joiden hoitamien rahastojen 

varat ovat alle 1 miljardi euroa
8 a artikla

Soveltamisala
Tätä jaksoa sovelletaan sellaisiin 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajiin, joiden hoitamien rahastojen 
kokonaisarvo ei ylitä 1 miljardin euron 
rajaa, kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
salkku muodostuu vaihtoehtoisista 
sijoitusrahastoista, joissa ei ole käytetty 
vivutusta ja joissa lunastusoikeutta ei voi 
käyttää viiteen vuoteen kunkin 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
perustamisesta.

8 b artikla
Toimilupavaatimus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
yksikään tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluva vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja tarjoa 
hoitopalveluja vaihtoehtoisille 
sijoitusrahastoille tai markkinoi niiden 
osakkeita tai osuuksia ilman etukäteen 
saatua toimilupaa.
Yhteisöt, joilla ei ole tämän direktiivin 
mukaista toimilupaa, eikä – jos kyseessä 
on tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle jäävä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja – jonkin 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 
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mukaista toimilupaa, eivät saa tarjota 
hoitopalveluja vaihtoehtoisille 
sijoitusrahastoille unionin alueella.
Yhteisöt, joilla ei ole 
a) tämän direktiivin II luvun tai 
VII luvun;
b) direktiivin 2004/39/EY; tai 
c) direktiivin 2006/48/EY mukaista 
toimilupaa, 
eivät saa markkinoida vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia 
sijoittajille unionin alueella, ellei kuka 
tahansa henkilö voi markkinoida 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeita 
tai osuuksia sijoittajille jäsenvaltiossa 
kyseisen jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti.
2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajalle voidaan myöntää lupa tarjota 
hoitopalveluja joko kaikille tai vain 
tietyntyyppisille vaihtoehtoisille 
sijoitusrahastoille.
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla 
voi olla tämän direktiivin mukainen 
toimilupa ja direktiivin 2009/65/EY 
mukainen rahasto- tai sijoitusyhtiön 
toimilupa.

8 c artikla
Toimiluvan myöntämismenettely

Toimilupaa hakevan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan on toimitettava 
sen jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille, jossa sen 
sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee, 
seuraavat tiedot:
a) tiedot sen osakkeenomistajina tai 
jäseninä suoraan tai välillisesti olevista 
luonnollista henkilöistä tai 
oikeushenkilöistä, joilla on määräosuus, 
sekä näiden määräosuuksien määrät;
b) toimintaohjelma sekä tiedot siitä, miten 
se aikoo täyttää III, IV ja V, VI ja 
VII luvun sovellettavien säännösten 
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mukaiset velvoitteensa;
c) tiedot siitä, minkä tyyppisiä 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja se aikoo 
hoitaa;
d) tarvittaessa tiedot järjestelyistä, joilla 
hoitopalveluihin liittyviä ratkaisevan 
tärkeitä tai tärkeitä tehtäviä on siirretty 
kolmansien osapuolten hoidettaviksi 
18 artiklassa ja soveltuvin osin 
35 artiklassa tarkoitetulla tavalla;
e) tiedot järjestelyistä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen varojen säilytystä 
varten.
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
keskustoimipaikan on sijaittava samassa 
jäsenvaltiossa kuin sen sääntömääräinen 
kotipaikka.

8 d artikla
Toimiluvan myöntämisen edellytykset

1. Kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset voivat myöntää toimiluvan 
ainoastaan, jos ne katsovat, että 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
pystyy täyttämään tässä direktiivissä 
asetetut ehdot.
Toimiluvan on oltava pätevä kaikissa 
jäsenvaltioissa.
2. Kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on evättävä toimilupa, jos 
ne eivät käytännössä pysty hoitamaan 
valvontatehtäväänsä jostain seuraavista 
syistä:
a) kolmannen maan lait, asetukset tai 
hallinnolliset määräykset, joita 
sovelletaan yhteen tai useampaan 
luonnolliseen henkilöön tai 
oikeushenkilöön, johon vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalla on läheiset 
sidokset direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 
31 kohdassa määritellyllä tavalla;
b) kyseisten lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten 
täytäntöönpanoon liittyvät vaikeudet.
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3. Kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset voivat rajoittaa toimilupaa, 
erityisesti kun kyse on niistä 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
tyypeistä, joita vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja saa hoitaa.
4. Toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava hakijalle kahden kuukauden 
kuluessa täydellisen hakemuksen 
jättämisestä, onko toimilupa myönnetty.
Toimiluvan epääminen tai rajoitukset on 
aina perusteltava.
5. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
voi aloittaa hoitopalvelujen tarjoamisen 
kotijäsenvaltiossa heti, kun toimilupa on 
myönnetty.

8 e artikla
Täydentävät ilmoitukset ja toimiluvan 
soveltamisalaan tehtävät muutokset

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on ilmoitettava kotijäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille 30 päivän 
kuluessa muutosten täytäntöönpanosta 
kaikista alkuperäisessä hakemuksessa 
annettujen tietojen muutoksista, jotka 
voivat merkittävästi vaikuttaa 
olosuhteisiin, joissa toimilupa on 
myönnetty, erityisesti olennaisista 
muutoksista sen hoitaman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoitusstrategiassa ja 
-politiikassa ja kyseisen rahaston 
säännöissä tai perustamisasiakirjoissa, 
sekä tiedot mahdollisista uusista 
vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista, joita 
hoitaja aikoo hoitaa.
Jos ehdotettu muutos olisi ristiriidassa sen 
rajoituksen kanssa, jonka kotijäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset ovat asettaneet 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
toimiluvan soveltamisalalle, 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on ilmoitettava kyseisille toimivaltaisille 
viranomaisille ennen muutoksen 
täytäntöönpanoa, ja toimivaltaisten 
viranomaisten on kuukauden kuluessa 
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ilmoituksen vastaanottamisesta joko 
hyväksyttävä muutos, asetettava sille 
rajoituksia tai hylättävä se.

8 f artikla
Toimiluvan peruuttaminen

Toimivaltainen viranomainen voi 
peruuttaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajalle myönnetyn toimiluvan, jos 
kyseinen hoitaja:
1) on saanut toimiluvan valheellisen 
ilmoituksen perusteella tai millä tahansa 
muilla epärehellisillä keinoilla;
2) ei enää täytä toimiluvan myöntämisen 
edellytyksiä;
3) on vakavasti ja järjestelmällisesti 
rikkonut säännöksiä, joilla tämä direktiivi 
on sisällytetty kansalliseen 
lainsäädäntöön.
Ennen kuin toimivaltainen viranomainen 
peruuttaa kyseisen toimiluvan, sen on 
otettava huomioon vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoittajien edut ja 
pyrittävä tekemään tai helpottamaan 
asianmukaisia järjestelyjä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitamiseksi tämän 
jälkeen rahaston sääntöjen mukaisesti.

8 g artikla
Yleiset periaatteet

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajat 
voivat tarjota hoitopalvelujaan yhteisössä 
kotipaikkaansa pitäville tai yhteisöön 
sijoittautuneille vaihtoehtoisille 
sijoitusrahastoille ainoastaan, jos ne 
kaiken aikaa noudattavat tämän 
direktiivin säännöksiä.
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on
a) toimittava rehellisesti, pätevästi, 
varovasti, huolellisesti ja 
oikeudenmukaisesti;
b) toimittava hoitamansa vaihtoehtoisen 
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sijoitusrahaston edun sekä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoittajien etujen 
mukaisesti (kollektiivisesti vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston perustamisasiakirjojen 
mukaisesti);
c) noudatettava markkinoiden 
yhtenäisyyttä koskevia lakeja ja asetuksia; 
ja
d) varmistettava, että kaikkia 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
sijoittajia kohdellaan tasapuolisesti.
Yhdellekään sijoittajalle ei saa antaa 
erityiskohtelua, jollei tästä ilmoiteta 
kaikille sijoittajille.
2. Komissio yksilöi 49 a, 49 b ja 49 c 
artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä kriteerit, joita toimivaltaisen 
viranomaisen on käytettävä sen 
arvioimiseksi, täyttävätkö vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat sellaiset 
1 kohdan mukaiset velvoitteensa, jotka 
ovat tarkoituksenmukaisia ja 
oikeasuhteisia, kun otetaan huomioon 
erot erilaisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien tyyppien 
koossa, resursseissa, 
monimutkaisuudessa, ominaisuuksissa, 
sijoituksissa, sijoitusstrategioissa ja 
-tekniikoissa, rakenteissa ja sijoittajissa.

8 h artikla
Eturistiriidat

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalta 
kaikkia kohtuullisiksi katsottavia 
toimenpiteitä yhden tai useamman 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoidon 
yhteydessä esiintyvien eturistiriitojen 
toteamiseksi vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan, mukaan 
luettuina sen johto, työntekijät ja kaikki 
siihen määräysvallan kautta suoraan tai 
välillisesti sidoksissa olevat henkilöt, ja 
sen hoitaman vaihtoehtoisen



AM\804981FI.doc 71/157 PE439.125v01-00

FI

sijoitusrahaston sijoittajien välillä sekä 
yksittäisten sijoittajien välillä.
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on pidettävä yllä ja käytettävä tehokkaita 
organisaatio- ja hallintojärjestelyjä, 
joiden avulla se voi toteuttaa kaikki 
kohtuulliset toimenpiteet, jotta 
eturistiriidat eivät vaikuttaisi haitallisesti 
vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon ja sen 
sijoittajien etuihin.
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on, jos tämä on tarkoituksenmukaista ja 
oikeasuhtaista liiketoiminnan 
luonteeseen, laajuuteen ja 
monimutkaisuuteen nähden, omassa 
toimintaympäristössään erotettava 
toisistaan tehtävät ja vastuut, joiden 
voidaan katsoa olevan keskenään 
yhteensopimattomia. Vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan on arvioitava, 
voiko sen toimintaolosuhteisiin liittyä 
muita olennaisia eturistiriitoja, ja sen on 
ilmoitettava niistä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen sijoittajille.
2. Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan soveltamilla 
organisaatiojärjestelyillä, joiden 
tavoitteena on eturistiriitojen hallinta, ei 
pystytä riittävällä tavalla varmistamaan, 
että sijoittajien etuihin kohdistuvat riskit 
vältetään, kyseisen hoitajan on selvästi 
ilmoitettava sijoittajille mahdollisten 
eturistiriitojen yleinen luonne tai lähteet 
ennen kuin se alkaa suorittaa liiketoimia 
niiden lukuun, sekä vahvistettava 
asianmukaiset periaatteet ja menettelyt.

8 i artikla
Alku- ja toimintapääoma

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla 
on oltava omia varoja vähintään 
50 000 euroa.
Ensimmäisessä kohdassa asetetuista 
määrävaatimuksista riippumatta 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
omien varojen määrä, ellei kyseessä ole 
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sellainen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja, joka hoitaa ainoastaan 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja,
a) joissa ei ole käytetty vivutusta; ja
b) joissa lunastusoikeutta ei voi käyttää 
viiteen vuoteen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston perustamisesta,
ei saa alittaa direktiivin 93/6/ETY 21 
artiklassa säädettyä määrää. Omien 
varojen kokonaismäärää koskeva 
vaatimus ei kuitenkaan saa ylittää 
1 000 000 euroa.
Tämän artiklan toisessa kohdassa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
salkuiksi katsotaan seuraavat:
a) kaikki sen hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkut, myös niiden 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen salkut, 
joiden osalta se on 18 artiklan mukaisesti 
siirtänyt yhden tai useamman tehtävän 
toisen hoidettavaksi, mutta lukuun 
ottamatta salkkuja, joiden hoito on sille 
siirretty.

8 j artikla
Vuosikertomus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan on asetettava saataville kustakin 
hoitamastaan vaihtoehtoisesta 
sijoitusrahastosta vuosikertomus kultakin 
tilikaudelta. Kertomus on asetettava 
sijoittajien ja toimivaltaisten 
viranomaisten saataville neljän 
kuukauden kuluessa tilikauden 
päättymisestä tai kun kolmansilta 
osapuolilta vaaditaan tietoja (kuten 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston perustana 
olevia sijoituksia koskeva tilintarkastus), 
kuuden kuukauden kuluessa tilikauden 
päättymisestä.
2. Vuosikertomuksessa on oltava 
vähintään seuraavat tiedot:
a) tase tai varoja ja velkoja koskeva 
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selvitys;
b) tilikauden tuloslaskelma;
c) tilikauden toimintakertomus.
3. Vuosikertomuksen tilinpäätöstiedot on 
valmisteltava kirjanpitosääntöjen tai 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sääntöjen 
tai perustamisasiakirjojen edellyttämien 
periaatteiden mukaisesti, ja yhden tai 
useamman henkilön, jolla on lain nojalla 
kelpoisuus suorittaa tilintarkastusta 
direktiivin 2006/43/EY mukaisesti, on 
tarkastettava ne. Tilintarkastuskertomus 
mahdollisine varaumineen on toistettava 
täydellisenä vuosikertomuksessa.
4. Komissio antaa 49 a, 49 b ja 49 c 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa yksilöidään vuosikertomuksen 
sisältö ja muoto. Näiden säädösten on 
oltava tarkoituksenmukaisia ja 
oikeasuhtaisia, ja ne mukautetaan 
asianomaisen säädöksen kohteena olevaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
tyyppiä ja kertomuksessa käsitellyn 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tyyppiä 
vastaaviksi, ja niissä on otettava 
huomioon erot erilaisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen ja niiden hoitajien 
koossa, resursseissa, 
monimutkaisuudessa, ominaisuuksissa, 
sijoituksissa, sijoitusstrategioissa ja 
-tekniikoissa, rakenteissa ja sijoittajissa.

8 k artikla
Tiedonantovelvollisuus sijoittajia kohtaan
1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan on varmistettava, asianomaiseen 
vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon 
soveltuvin osin, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoittajat saavat ennen 
kyseiseen rahastoon sijoittamista 
seuraavat tiedot, ja tämän jälkeen 
säännöllisesti ajan tasalle saatettuja 
tietoja:
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a) kuvaus vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
sijoitusstrategiasta ja tavoitteista, 
kaikenlaisista varoista, joihin kyseinen 
rahasto voi sijoittaa, sen käyttämistä 
tekniikoista, kaikista toimintaan liittyvistä 
riskeistä, mahdollisista sovellettavista 
sijoitusrajoituksista, olosuhteista, joissa 
kyseinen rahasto voi hyödyntää vivutusta, 
sallituista vivutuksen tyypeistä ja lähteistä 
ja niihin liittyvistä riskeistä ja vivutuksen 
käytön mahdollisista rajoituksista;
b) kuvaus menettelyistä, joilla 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto voi 
muuttaa sijoitusstrategiaansa tai 
-politiikkaansa tai molempia;
c) kuvaus sijoitussopimuksen 
oikeudellisista vaikutuksista, mukaan 
luettuina tiedot oikeudenkäyttöalasta, 
sovellettavasta laista ja siitä, onko 
olemassa säädöksiä, joissa säädetään
tuomioiden tunnustamisesta ja 
täytäntöönpanosta sillä 
oikeudenkäyttöalueella, jolla rahaston 
kotipaikka sijaitsee.
d) tarvittaessa tiedot vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston nykyisestä tai ehdotetusta 
säilytysyhteisöstä, arvonmäärittäjästä ja 
muista nykyisistä tai ehdotetuista 
ratkaisevan tärkeistä tai tärkeistä 
palveluntarjoajista sekä kuvaus niiden 
tehtävistä ja sijoittajien oikeuksista 
ongelmatilanteissa;
e) kuvaus siirretyistä ratkaisevan tärkeistä 
tai tärkeistä hoito- tai säilytystehtävistä ja 
tiedot kolmansista osapuolista, joille 
tehtävät on siirretty;
f) kuvaus vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
arvonmääritysmenettelystä ja soveltuvin 
osin hinnanmuodostusmalleista, joita 
arvonmäärityksessä käytetään,
mukaan luettuina menetelmät, joita 
käytetään vaikeasti arvostettavissa olevien 
varojen arvonmääritykseen;
g) jos vaihtoehtoinen sijoitusrahasto voi 
käyttää lunastusoikeutta, kuvaus 
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vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
maksuvalmiusriskien hallinnasta, 
mukaan luettuina lunastusoikeudet sekä 
normaali- että poikkeustilanteissa, 
olemassa olevista lunastusjärjestelyistä 
sekä siitä, miten vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja varmistaa 
sijoittajien tasapuolisen kohtelun;
h) kuvaus kaikista sellaisista maksuista ja 
kuluista, jotka voivat suoraan tai 
välillisesti koitua sijoittajien 
maksettaviksi;
i) mikäli tietty sijoittaja saa 
erityiskohtelua tai oikeuden saada 
erityiskohtelua, tiedot kyseisestä 
sijoittajasta ja kuvaus erityiskohtelusta ja 
tiedot siitä, onko vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan ja kyseisen 
sijoittajan välillä mitään yhteyksiä; 
j) viimeisin vuosikertomus, jos tällainen 
kyseistä vaihtoehtoista sijoitusrahastoa 
koskeva kertomus on annettu;
k) vahvistus siitä, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajaan joko 
sovelletaan 14 artiklan mukaisia 
pääomavaatimuksia tai sillä on 
kohtuullisesti markkinoilla saatavilla 
oleva asianmukainen ammatillinen 
vastuuvakuutus; ja
l) jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja jää 2 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa vahvistettujen raja-arvojen 
alapuolelle tai siihen ei muuten sovelleta 
kaikkia tämän direktiivin säännöksiä, 
ilmoitus tästä.
2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan on toimitettava kaikista niistä 
vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista, joiden 
lunastusoikeuksien käyttöä se hallitsee, 
säännöllisesti sijoittajille seuraavat tiedot:
a) niiden varojen prosenttiosuus 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston varoista, 
joihin sovelletaan niiden ominaisen 
heikon maksuvalmiuden vuoksi 
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erityisjärjestelyjä;
b) tiedot uusista järjestelyistä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
maksuvalmiuden hallitsemiseksi;
c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
senhetkinen riskiprofiili ja tiedot 
riskienhallintajärjestelmistä, joita 
kyseisen rahaston hoitaja käyttää näiden 
riskien hallintaan.
3. Komissio antaa 49 a, 49 b ja 49 c 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa yksilöidään vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien 
tiedonantovelvoitteet sekä 2 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen antamisen aikaväli. 
Säädösten on sovelluttava siihen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaan, 
johon niitä sovelletaan, ja oltava 
oikeasuhtaisia, ja niissä on otettava 
huomioon muun muassa erot erilaisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen koossa, 
resursseissa, monimutkaisuudessa, 
ominaisuuksissa, sijoituksissa, 
sijoitusstrategioissa ja -tekniikoissa, 
rakenteissa ja sijoittajissa.

8 l artikla
Raportointivelvoitteet toimivaltaisten 

viranomaisten suuntaan
1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan on säännöllisesti raportoitava 
kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille 
viranomaisille tärkeimmistä markkinoista 
ja välineistä, joilla sen käy kauppaa 
hoitamansa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston lukuun.
Sen on toimitettava koontitiedot 
tärkeimmistä välineistä, joilla se käy 
kauppaa, markkinoista, joiden jäsen se on 
tai joilla se käy aktiivisesti kauppaa, sekä 
kunkin hoitamansa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston tärkeimmistä 
kaupankäyntivarastoon sisältyvistä 
vastuista ja merkittävimmistä aiheutuvista 
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riskikeskittymistä.
2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan on toimitettava kaikista niistä 
vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista, joiden 
lunastusoikeuksien käyttöä se hallitsee, 
säännöllisesti kotijäsenvaltionsa 
toimivaltaisille viranomaisille seuraavat 
tiedot:
a) niiden varojen prosenttiosuus 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston varoista, 
joihin sovelletaan niiden ominaisen 
heikon maksuvalmiuden vuoksi 
erityisjärjestelyjä;
b) tiedot uusista järjestelyistä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
maksuvalmiuden hallitsemiseksi;
c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
senhetkinen riskiprofiili ja tiedot 
riskienhallintajärjestelmistä, joita 
kyseisen rahaston hoitaja käyttää näiden 
riskien hallintaan;
d) tärkeimmät varojen luokat, joihin 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto on 
sijoittanut;
e) tiedot raportointikaudella mahdollisesti 
tapahtuneista lyhyeksi myynneistä.
3. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan on säännöllisesti toimitettava 
kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille 
viranomaisille jokaisesta hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta 
seuraavat asiakirjat:
a) kunkin sen hoitaman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston vuosikertomus kultakin 
tilikaudelta neljän tai tarvittaessa kuuden 
kuukauden kuluessa tilikauden 
päättymisestä;
b) yksityiskohtainen luettelo kaikista 
vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista, joita 
kyseinen hoitaja hoitaa kunkin 
vuosineljänneksen lopulla.
4. Komissio antaa 49 a, 49 b ja 49 c 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
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joissa yksilöidään 1, 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitetut raportointivelvoitteet ja 
raportoinnin aikaväli. Säädösten on 
oltava tarkoituksenmukaisia ja 
oikeasuhtaisia sekä sovelluttava siihen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaan 
ja vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon, 
johon niitä sovelletaan, ja niissä on 
otettava huomioon muun muassa erot 
erilaisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen koossa, resursseissa, 
monimutkaisuudessa, ominaisuuksissa, 
sijoituksissa, sijoitusstrategioissa ja 
-tekniikoissa, rakenteissa ja sijoittajissa.

8 m artikla
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 

osakkeiden tai osuuksien markkinointi 
kotijäsenvaltiossa

1. Toimiluvan saanut vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja voi markkinoida 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeita 
tai osuuksia ammattimaisille sijoittajille 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
kotijäsenvaltiossa.
2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan on toimitettava ilmoitus 
kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille 
viranomaisille 30 päivän kuluessa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeiden tai osuuksien merkintäajan 
viimeisestä päättymispäivästä (tai jos on 
kyseessä sellainen vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto, jonka osakkeita voi 
merkitä jatkuvasti ja jolla ei ole erillistä 
merkintäaikaa, 30 päivän kuluessa siitä, 
kun ensimmäiset merkinnät otettiin 
vastaan), kaikkien markkinoimiensa 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen osalta.
Ilmoituksen on sisällettävä seuraavat 
tiedot:
a) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
tunnistetiedot sekä tiedot vaihtoehtoisen 
sijoitusrahastojen kotipaikasta;
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b) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston säännöt 
tai perustamisasiakirjat;
c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kuvaus 
ja muut tiedot, jotka annetaan sijoittajille;
d) niiden järjestelyjen yksityiskohdat, 
joilla on varmistettu, että vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa markkinoitiin ainoastaan 
ammattimaisille sijoittajille, tai jos 
asianomainen jäsenvaltio sallii 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
markkinoinnin yksityissijoittajille, että 
noudatettiin kaikkia niitä rajoituksia, joita 
sovelletaan yksityissijoittajille 
markkinointiin, myös tapauksissa, joissa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
tukeutuu vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
suhteen tarjottavien sijoituspalvelujen 
tarjonnassa riippumattomien yhteisöjen 
toimintaan.
3. Jollei toisessa alakohdassa 
tarkoitetuista 
täytäntöönpanotoimenpiteistä muuta 
johdu ja edellyttäen, että toimet eivät estä 
markkinointia ammattimaisille 
sijoittajille, toimivaltaiset viranomaiset 
voivat asettaa rajoituksia tai ehtoja tämän 
artiklan nojalla tapahtuvalle 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
markkinoinnille.
Komissio antaa 49 a, 49 b ja 49 c artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
yksilöidään sellaisten rajoitusten ja 
ehtojen lajit, joita voidaan asettaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
markkinoinnille tämän kohdan toisen 
alakohdan nojalla. Kyseiset säädökset 
eivät saa sallia mitään sellaista rajoitusta 
tai ehtoa, joka estäisi markkinoinnin 
ammattimaisille sijoittajille.

8 n artikla
Jäsenvaltioiden mahdollisuus sallia 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
markkinointi yksityissijoittajille

Jäsenvaltiot voivat sallia vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen markkinoinnin 
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yksityissijoittajille alueellaan.
Jäsenvaltiot voivat tätä varten asettaa 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille tai vaihtoehtoisille 
sijoitusrahastoille tässä direktiivissä 
säädetyistä vaatimuksista poikkeavia 
vaatimuksia.
Jäsenvaltion, joka sallii markkinoinnin 
yksityissijoittajille, on annettava kaikkien 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajien, 
joilla on tämän direktiivin mukainen 
toimilupa, markkinoida yksityissijoittajille 
samoin perustein ja samoin vaatimuksin 
kuin kansallisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien, riippumatta 
siitä, missä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan hoitaman 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kotipaikka 
sijaitsee.
Jäsenvaltioiden, jotka sallivat 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
markkinoinnin yksityissijoittajille 
alueellaan, on vuoden kuluttua 
54 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta 
ajankohdasta ilmoitettava komissiolle
a) minkä tyyppisiä vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat voivat 
markkinoida yksityissijoittajille niiden 
alueella;
b) mahdolliset lisävaatimukset, joita 
jäsenvaltiot asettavat vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen markkinoinnille 
yksityissijoittajille alueellaan.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle myös myöhemmistä 
mahdollisista ensimmäiseen alakohtaan 
liittyvistä muutoksista.

8 o artikla
Ehdot markkinoinnille muissa 

jäsenvaltioissa
1. Toimiluvan saanut vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja voi markkinoida 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeita 
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tai osuuksia ammattimaisille sijoittajille 
toisessa jäsenvaltiossa. Kun toimiluvan 
saanut vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja markkinoi hoitamansa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeita 
tai osuuksia toisessa jäsenvaltiossa, sen 
on toimitettava kotivaltionsa 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
seuraavassa esitetyt asiakirjat 30 päivän 
kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeita 
tai osuuksia merkinneiden toiseen 
jäsenvaltioon sijoittautuneiden sijoittajien 
varat:
a) ilmoitus, josta käy ilmi markkinoitavan 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
tunnistetiedot sekä tieto sen kotipaikasta;
b) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston säännöt 
tai perustamisasiakirjat;
c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kuvaus 
ja muut tiedot, jotka annetaan sijoittajille;
d) tieto jäsenvaltiosta, jossa se markkinoi 
hoitamansa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia 
ammattimaisille sijoittajille;
e) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
markkinointia koskevat järjestelyt sekä 
soveltuvin osin tiedot järjestelyistä, joilla 
estetään kyseisen rahaston osakkeiden tai 
osuuksien markkinointi 
yksityissijoittajille.
2. Kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on viimeistään kymmenen 
työpäivän kuluttua kaikkien asiakirjojen 
vastaanottamisesta toimitettava 
1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat sen 
jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille, jossa vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa markkinoitiin. Niiden on 
tässä yhteydessä toimitettava myös 
todistus siitä, että kyseisellä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla 
on toimilupa.
3. Toimitettuaan asiakirjat 
kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
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viranomaisten on viipymättä ilmoitettava 
niiden toimittamisesta vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle.
4. Vastaanottavat jäsenvaltiot eivät saa 
asettaa kyseisille vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajille tässä 
direktiivissä käsiteltyihin asioihin liittyviä 
lisävaatimuksia, mutta 1 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettuihin 
järjestelyihin, jotka koskevat 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
markkinointia yksityissijoittajille, 
sovelletaan vastaanottavan jäsenvaltion 
lainsäädäntöä ja valvontaa.
5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus ja todistus 
toimitetaan kansainvälisellä 
rahoitusalalla yleisesti käytetyllä kielellä.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden toimivaltaiset viranomaiset 
hyväksyvät 2 kohdassa tarkoitettujen 
asiakirjojen sähköisen siirron ja 
arkistoinnin.
6. Jos 2 kohdan mukaisesti toimitetut 
tiedot muuttuvat, vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan on ilmoitettava 
muutoksesta kirjallisesti kotijäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille viimeistään 
30 päivän kuluttua muutoksen 
toteutumisesta.
Kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on viipymättä ilmoitettava 
kyseisistä muutoksista vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille.
7. Komissio antaa 49 a, 49 b ja 
49 c artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa yksilöidään:
a) ilmoituksen vakiomallin muoto ja 
sisältö;
b) todistuksen vakiomallin sisältö ja 
muoto.

Or. en
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Perustelu

Tämän direktiivin velvoitteita ei pitäisi soveltaa sellaisiin vivuttamattomien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiin, joiden hoitamien rahastojen varat ovat alle miljardi euroa. Jos 
annetaan säädöksiä, joita sovelletaan näihin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin, 
säädösten olisi räätälöitävä huolellisesti riskeihin, jotka niiden tapauksessa ovat rajalliset.

Tarkistus 599
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
III luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan
toimintaedellytykset

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen ja 
niiden hoitajien toimintaedellytykset

Or. en

Perustelu

Toimintaedellytykset koskevat sekä vaihtoehtoista sijoitusrahastoa että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajaa.

Tarkistus 600
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi 
tarjota hoitopalvelujaan yhteisössä 
ainoastaan, jos se kaiken aikaa noudattaa 
tämän direktiivin säännöksiä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi 
tarjota rajatylittäviä hoitopalvelujaan 
yhteisössä ainoastaan, jos se kaiken aikaa 
noudattaa tämän direktiivin säännöksiä.

Or. en
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Tarkistus 601
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi 
tarjota hoitopalvelujaan yhteisössä 
ainoastaan, jos se kaiken aikaa noudattaa 
tämän direktiivin säännöksiä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi 
tarjota rajatylittäviä hoitopalvelujaan 
yhteisössä ainoastaan, jos se kaiken aikaa 
noudattaa tämän direktiivin säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 602
Hans-Peter Martin

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) vahvistettava sellaiset 
palkkiokäytännön periaatteet, jotka 
torjuvat lyhytnäköistä voitontavoittelua ja 
varmistavat vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien ja sijoittajien 
edut pitkällä aikavälillä.

Or. de

Tarkistus 603
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
julkistavat vuosittain sisäisen palkka- ja 
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palkkiopolitiikkansa yleislinjat.

Or. en

Perustelu

Palkkojen ja palkkioiden olisi jatkossakin kuuluttava ainoastaan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston, vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan, sijoittajien ja toimivaltaisen 
viranomaisen tietoon.

Tarkistus 604
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
tarkennetaan perusteet, joilla toimivaltaiset 
viranomaiset arvioivat, täyttääkö 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
1 kohdan mukaiset velvoitteensa.

2. Komissio voi vahvistaa 49, 49 a ja 
49 b artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä täytäntöönpanotoimenpiteitä, 
joissa tarkennetaan perusteet, joilla 
toimivaltaiset viranomaiset arvioivat, 
täyttääkö vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja 1 kohdan mukaiset velvoitteensa.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tämä on oikea sanamuoto uudessa "komiteamenettelyssä", jos kyseinen artikla säilytetään.
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Tarkistus 605
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Palkka ja palkkiot

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa 
soveltamaan palkka- ja palkkiopolitiikkaa 
ja -käytäntöjä, jotka ovat sopusoinnussa 
moitteettoman ja tehokkaan 
riskienhallinnan kanssa sekä edistävät 
sitä eivätkä kannusta liialliseen 
riskinottoon, joka on ristiriidassa sen 
hoitaman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
riskiprofiilien, sääntöjen tai 
perustamisasiakirjojen kanssa.
Palkka- ja palkkiopolitiikan ja 
-käytäntöjen on oltava kattavia ja 
oikeasuhteisia vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan toiminnan sekä 
sen hoitaman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston luonteeseen, laajuuteen 
ja monimutkaisuuteen nähden. Liitteessä 
I esitettyjä periaatteita on noudatettava 
kaikissa tapauksissa.
2. Komissio antaa 49 a, 49 b ja 
49 c artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa tarkennetaan liitteessä I 
kuvatut periaatteet. Euroopan 
arvopaperimarkkinavalvojien komitea 
(CESR) varmistaa, että käyttöön otetaan 
liitteessä I vahvistettujen periaatteiden 
mukaista moitteetonta palkka- ja 
palkkiopolitiikkaa koskevat suuntaviivat. 
Suuntaviivoissa on otettava huomioon 
myös moitteetonta palkka- ja 
palkkiopolitiikkaa koskevat periaatteet, 
jotka esitetään komission 30 päivänä 
huhtikuuta 2009 antamassa suosituksessa 
rahoituspalvelualan palkka- ja 
palkkiopolitiikasta, ja niissä on otettava 
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huomioon vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan koko ja sen hoitaman 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston koko, 
niiden sisäinen organisaatio sekä niiden 
toiminnan luonne, laajuus ja 
monimutkaisuus. Euroopan 
pankkivalvontaviranomaisten komitea 
(CEBS) tekee tiivistä yhteistyötä CESR:n 
kanssa, jotta varmistetaan palkka- ja 
palkkiopolitiikkaa koskevien 
suuntaviivojen käyttöönotto.

Or. en

Perustelu

Palkkaa ja palkkioita koskevia toimenpiteitä olisi sovellettava koko rahoitusalalla, jotta 
vältetään liiallinen riskinotto. Toimenpiteiden on oltava pakollisia eikä pelkästään ohjeellisia. 
Niissä on erityisesti otettava huomioon eräs palkan ja palkkioiden tärkeimmistä osatekijöistä:
rahastonhoitajan voitonjako-osuus. Pääperiaatteet on vahvistettava direktiivissä, mutta 
tarkemmat säännöt olisi annettava 2- ja 3-tasoilla. Suuntaviivoissa voidaan soveltaa eri 
periaatteita vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston koon 
ja tyypin mukaan.

Tarkistus 606
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Palkka ja palkkiot

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa 
soveltamaan palkka- ja palkkiopolitiikkaa 
ja -käytäntöjä, jotka ovat sopusoinnussa 
moitteettoman ja tehokkaan 
riskienhallinnan ja pitkän aikavälin 
arvonmuodostuksen kanssa sekä edistävät 
sitä eivätkä kannusta riskinottoon, joka 
on ristiriidassa sen hoitaman 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
riskiprofiilien, sääntöjen tai 
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perustamisasiakirjojen kanssa.
2. Palkka- ja palkkiopolitiikan ja 
-käytäntöjen on oltava oikeasuhteisia 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
toiminnan sekä sen hoitaman 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
luonteeseen, laajuuteen ja 
monimutkaisuuteen nähden.

Or. en

Perustelu

The principles should align to those developed by the Financial Stability Board for Sound 
Compensation Practices (25 September 2009). The Leaders’ Statement following the 
Pittsburgh Summit (24-25 September 2009) fully endorses the implementation standards of 
the FSB aimed at aligning remuneration with long-term value creation and not excessive risk 
taking. 

We consider that the FSB principles endorsed by the G20 should apply to systemically 
important AIFM in common with other financial services firms. Whilst we do not consider 
that there is any need for detailed requirements in relation to remuneration to be proposed 
under this Directive, it is important that, in the event any relevant Level 2 measures are to be 
implemented under this Directive, such measures take account of the principle of 
proportionality and ensure the competitiveness of the industry in the EU is maintained by 
having regard to consistent implementation of such initiatives by the Commission working 
with the Financial Stability Board as envisaged by the FSB.

In particular, any amendment to require an AIFM to ensure that its remuneration rules are 
compatible with the rules applicable to credit institutions and investment firms should be 
resisted as there are very good reasons why remuneration policies for AIFM should validly 
differ from banks and broker/dealers, for example.

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

Tarkistus 607
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
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Palkka- ja palkkiopolitiikka
1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan palkka- ja palkkiopolitiikan on 
oltava sellainen, ettei se kannusta 
riskinottoon, joka ei ole oikeasuhteista 
sen hoitaman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston riskiprofiiliin nähden.
2. Kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja ottaa käyttöön palkka- ja 
palkkiopolitiikan sellaisia 
henkilöstöryhmiä varten, joiden 
ammatillisella toiminnalla on olennainen 
vaikutus sen omaan riskiprofiiliin, ja 
soveltaa sitä, sen on noudatettava 
[direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY 
muuttamisesta kaupankäyntivarastoa ja
uudelleenarvopaperistamista koskevien 
pääomavaatimusten osalta annetun] 
direktiivin 2010/.../EU liitteessä I 
vahvistettuja periaatteita ja annettava 
valvontaviranomaisten tarkastella palkka-
ja palkkiopolitiikkaa.
3. Palkka- ja palkkiopolitiikan on lisäksi 
oltava sellainen, että voidaan taata 
riskienhallintaa, vaatimusten 
noudattamista ja arvonmääritystä 
koskevien toimintojen riippumattomuus.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella otetaan huomioon se vaara, että palkkiorakenne kannustaa liialliseen 
riskinottoon. Sanamuodossa ei myöskään oteta huomioon vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
erityisluonnetta. Ongelmana ei ole riskinotto sinänsä vaan sellainen riskinotto, joka ei ole 
oikeasuhteista vaihtoehtoisen sijoitusrahaston riskiprofiiliin nähden.
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Tarkistus 608
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Palkka- ja palkkiopolitiikka

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan palkka- ja palkkiopolitiikan on 
oltava sellainen, ettei se kannusta 
riskinottoon, joka ei ole oikeasuhteista 
sen hoitaman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston riskiprofiiliin nähden.
2. Kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja ottaa käyttöön palkka- ja 
palkkiopolitiikan sellaisia 
henkilöstöryhmiä varten, joiden 
ammatillisella toiminnalla on olennainen 
vaikutus sen omaan riskiprofiiliin, ja 
soveltaa sitä, sen on noudatettava 
[direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY 
muuttamisesta kaupankäyntivarastoa ja 
uudelleenarvopaperistamista koskevien 
pääomavaatimusten osalta annetun] 
direktiivin 2010/.../EU liitteessä I 
vahvistettuja periaatteita ja annettava 
valvontaviranomaisten tarkastella palkka-
ja palkkiopolitiikkaa.
3. Palkka- ja palkkiopolitiikan on lisäksi 
oltava sellainen, että voidaan taata 
riskienhallintaa, vaatimusten 
noudattamista ja arvonmääritystä 
koskevien toimintojen riippumattomuus.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella otetaan huomioon se vaara, että palkkiorakenne kannustaa liialliseen 
riskinottoon. Sanamuodossa ei myöskään oteta huomioon vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
erityisluonnetta. Ongelmana ei ole riskinotto sinänsä vaan sellainen riskinotto, joka ei ole 
oikeasuhteista vaihtoehtoisen sijoitusrahaston riskiprofiiliin nähden.
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Tarkistus 609
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Palkka- ja palkkiopolitiikka

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
vaadittava vaihtoehtoista sijoitusrahastoa 
ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajaa soveltamaan palkka- ja 
palkkiopolitiikkaa ja -käytäntöjä, jotka 
ovat sopusoinnussa moitteettoman ja 
tehokkaan riskienhallinnan kanssa sekä 
edistävät sitä eivätkä kannusta 
riskinottoon, joka on ristiriidassa sen 
hoitaman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
riskiprofiilien, sääntöjen tai 
perustamisasiakirjojen kanssa. Liitteessä 
V määritellyt tekniset vaatimukset on 
otettava huomioon.
2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
varmistettava, että vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja täyttävät 
liitteessä I esitetyt vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Moitteeton palkka- ja palkkiopolitiikka on tarpeen, jotta vältetään liialliseen riskinottoon 
perustuvat strategiat.
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Tarkistus 610
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 

palkka- ja palkkiopolitiikka
Jäsenvaltioiden on vaadittava 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa 
ottamaan käyttöön ja panemaan 
täytäntöön moitteeton palkka- ja 
palkkiopolitiikka ja -käytännöt, jotka ovat 
sopusoinnussa tehokkaan 
riskienhallinnan kanssa ja joilla 
varmistetaan, että kannustimet ovat 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan, 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston ja 
sijoittajien pitkän aikavälin etujen 
mukaisia.

Or. en

Perustelu

Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten moitteettomia palkka- ja palkkiokäytäntöjä koskevat 
EU:n säännöt pannaan täytäntöön direktiiviin 2006/48/EY tehtävillä muutoksilla. Jotta 
voidaan taata EU:n rahoitusalan palkka- ja palkkiopolitiikan johdonmukaisuus, 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien palkka- ja palkkiopolitiikkaa koskevat sitovat 
ohjeet tulisi perustaa suoraan kaikkiin direktiivissä 2006/48/EY säädettyihin soveltuviin osiin. 
Parlamentin ja neuvoston suorittaman asianmukaisen valvonnan takaamiseksi tällaiset ohjeet 
tulisi määrittää delegoidun säädöksen avulla. Jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla 
on oltava tarvittavat valtuudet valvoa, että tämän lainsäädännön vaatimuksia noudatetaan.
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Tarkistus 611
Diogo Feio

Ehdotus direktiiviksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Palkka- ja palkkiopolitiikka

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on otettava käyttöön ja pantava 
täytäntöön moitteeton palkka- ja 
palkkiopolitiikka ja -käytännöt, jotka ovat 
sopusoinnussa tehokkaan 
riskienhallinnan ja pitkän aikavälin 
arvonmuodostuksen kanssa.

Or. en

Tarkistus 612
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
9 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 b artikla
Ilmoittaminen

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on ilmoitettava jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille palkka- ja 
palkkiopolitiikkansa ja -käytäntöjensä 
ominaispiirteistä.

Or. en

Perustelu

The principles should align to those developed by the Financial Stability Board for Sound 
Compensation Practices (25 September 2009). The Leaders’ Statement following the 
Pittsburgh Summit (24-25 September 2009) fully endorses the implementation standards of 
the FSB aimed at aligning remuneration with long-term value creation and not excessive risk 
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taking. 

We consider that the FSB principles endorsed by the G20 should apply to systemically 
important AIFM in common with other financial services firms. Whilst we do not consider 
that there is any need for detailed requirements in relation to remuneration to be proposed 
under this Directive, it is important that, in the event any relevant Level 2 measures are to be 
implemented under this Directive, such measures take account of the principle of 
proportionality and ensure the competitiveness of the industry in the EU is maintained by 
having regard to consistent implementation of such initiatives by the Commission working 
with the Financial Stability Board as envisaged by the FSB.

In particular, any amendment to require an AIFM to ensure that its remuneration rules are 
compatible with the rules applicable to credit institutions and investment firms should be 
resisted as there are very good reasons why remuneration policies for AIFM should validly 
differ from banks and broker/dealers, for example.

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

Tarkistus 613
Diogo Feio

Ehdotus direktiiviksi
9 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 b artikla
Ilmoittaminen

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on ilmoitettava jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille palkka- ja 
palkkiopolitiikkansa ja -käytäntöjensä 
ominaispiirteistä.

Or. en
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Tarkistus 614
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
9 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 b artikla
Ilmoittaminen

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on ilmoitettava toimivaltaisille 
viranomaisille palkka- ja 
palkkiopolitiikkansa ja -käytäntöjensä 
ominaispiirteistä.

Or. en

Perustelu

Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten moitteettomia palkka- ja palkkiokäytäntöjä koskevat 
EU:n säännöt pannaan täytäntöön direktiiviin 2006/48/EY tehtävillä muutoksilla. Jotta 
voidaan taata EU:n rahoitusalan palkka- ja palkkiopolitiikan johdonmukaisuus, 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien palkka- ja palkkiopolitiikkaa koskevat sitovat 
ohjeet tulisi perustaa suoraan kaikkiin direktiivissä 2006/48/EY säädettyihin soveltuviin osiin. 
Parlamentin ja neuvoston suorittaman asianmukaisen valvonnan takaamiseksi tällaiset ohjeet 
tulisi määrittää delegoidun säädöksen avulla. Jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla 
on oltava tarvittavat valtuudet valvoa, että tämän lainsäädännön vaatimuksia noudatetaan.

Tarkistus 615
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
9 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 c artikla
Toimivaltaiset viranomaiset

Jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat toimia ja ryhtyä 
asianmukaisiin korjaaviin toimenpiteisiin 
niiden riskien tasapainottamiseksi, joita 
voi aiheutua, jos vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja ei noudata 
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moitteetonta palkka- ja palkkiopolitiikkaa 
ja -käytäntöjä.

Or. en

Perustelu

The principles should align to those developed by the Financial Stability Board for Sound 
Compensation Practices (25 September 2009). The Leaders’ Statement following the 
Pittsburgh Summit (24-25 September 2009) fully endorses the implementation standards of 
the FSB aimed at aligning remuneration with long-term value creation and not excessive risk 
taking. 

We consider that the FSB principles endorsed by the G20 should apply to systemically 
important AIFM in common with other financial services firms. Whilst we do not consider 
that there is any need for detailed requirements in relation to remuneration to be proposed 
under this Directive, it is important that, in the event any relevant Level 2 measures are to be 
implemented under this Directive, such measures take account of the principle of 
proportionality and ensure the competitiveness of the industry in the EU is maintained by 
having regard to consistent implementation of such initiatives by the Commission working 
with the Financial Stability Board as envisaged by the FSB.

In particular, any amendment to require an AIFM to ensure that its remuneration rules are 
compatible with the rules applicable to credit institutions and investment firms should be 
resisted as there are very good reasons why remuneration policies for AIFM should validly 
differ from banks and broker/dealers, for example.

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

Tarkistus 616
Diogo Feio

Ehdotus direktiiviksi
9 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 c artikla
Toimivaltaiset viranomaiset

Jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat toimia ja ryhtyä 
asianmukaisiin korjaaviin toimenpiteisiin 
niiden riskien tasapainottamiseksi, joita 
voi aiheutua, jos vaihtoehtoisen 
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sijoitusrahaston hoitaja ei noudata 
moitteetonta palkka- ja palkkiopolitiikkaa 
ja -käytäntöjä.

Or. en

Tarkistus 617
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
9 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 d artikla
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 

palkka- ja palkkiopolitiikka
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden asianomaisilla toimivaltaisilla 
viranomaisilla on ensimmäistä kohtaa 
sovellettaessa valtuudet määrätä 
taloudellisia ja muita seuraamuksia tai 
toimenpiteitä. Seuraamusten tai 
toimenpiteiden on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.

Or. en

Perustelu

Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten moitteettomia palkka- ja palkkiokäytäntöjä koskevat 
EU:n säännöt pannaan täytäntöön direktiiviin 2006/48/EY tehtävillä muutoksilla. Jotta 
voidaan taata EU:n rahoitusalan palkka- ja palkkiopolitiikan johdonmukaisuus, 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien palkka- ja palkkiopolitiikkaa koskevat sitovat 
ohjeet tulisi perustaa suoraan kaikkiin direktiivissä 2006/48/EY säädettyihin soveltuviin osiin. 
Parlamentin ja neuvoston suorittaman asianmukaisen valvonnan takaamiseksi tällaiset ohjeet 
tulisi määrittää delegoidun säädöksen avulla. Jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla 
on oltava tarvittavat valtuudet valvoa, että tämän lainsäädännön vaatimuksia noudatetaan.
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Tarkistus 618
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
9 e artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 e artikla
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 

palkka- ja palkkiopolitiikka
Varmistaakseen säännösten 
johdonmukaisen soveltamisen unionissa 
komissio antaa viimeistään tämän 
direktiivin voimaantulopäivänä 49 a, 
49 b ja 49 c artiklan mukaisesti 
delegoiduilla säädöksillä sitovia ohjeita 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
moitteettomasta palkka- ja 
palkkiopolitiikasta. Tällaisten ohjeiden 
olisi taattava, että direktiivin 2006/48/EY 
liitteen V säännöksiä noudatetaan 
soveltuvin osin.

Or. en

Perustelu

Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten moitteettomia palkka- ja palkkiokäytäntöjä koskevat 
EU:n säännöt pannaan täytäntöön direktiiviin 2006/48/EY tehtävillä muutoksilla. Jotta 
voidaan taata EU:n rahoitusalan palkka- ja palkkiopolitiikan johdonmukaisuus, 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien palkka- ja palkkiopolitiikkaa koskevat sitovat 
ohjeet tulisi perustaa suoraan kaikkiin direktiivissä 2006/48/EY säädettyihin soveltuviin osiin. 
Parlamentin ja neuvoston suorittaman asianmukaisen valvonnan takaamiseksi tällaiset ohjeet 
tulisi määrittää delegoidun säädöksen avulla. Jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla 
on oltava tarvittavat valtuudet valvoa, että tämän lainsäädännön vaatimuksia noudatetaan.

Tarkistus 619
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 3. Komissio voi vahvistaa 49 a, 49 b ja 
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täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla 
tarkennetaan sitä

49 c artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä täytäntöönpanotoimenpiteitä, 
joilla tarkennetaan sitä

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 620
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 621
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tätä artiklaa ei sovelleta teollisiin 
holding-yhtiöihin, joiden osakkeita 
pidetään kaupan EU:n sääntelemillä 
markkinoilla, kun ne pitävät hallussaan 
tytäryhtiöidensä tai osakkuusyritystensä 
osakkeita liiketoimintastrategian 



PE439.125v01-00 100/157 AM\804981FI.doc

FI

toteuttamista varten, ja joita ei ole 
perustettu pääasiassa tuottamaan 
irtautumisen avulla voittoa sijoittajilleen 
ennalta määritellyn ajan kuluessa.

Or. en

Perustelu

Teollisilla holding-yhtiöillä ei ole 10 artiklassa tarkoitettujen kaltaisia mahdollisia 
eturistiriitoja. Tällaisten yhtiöiden hallituksia koskee kansallisen yhtiöoikeuden nojalla 
huolellisuusvelvoite osakkeenomistajia kohtaan.

Tarkistus 622
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava, että riskienhallinta- ja 
salkunhoitotoiminnot on erotettu toisistaan 
ja niille tehdään erilliset tarkastukset.

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava, että riskienhallinta- ja 
salkunhoitotoiminnot on erotettu toisistaan 
siltä osin kuin se on asianmukaista ja 
oikeasuhteista vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan sekä sen 
hoitaman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
luonteeseen, laajuuteen ja 
monimutkaisuuteen nähden.

Or. en

Perustelu

The requirement to have a separate risk management function should be proportionate to the 
risks presented by the AIFM and the funds it manages. This will assist in ensuring that costs 
associated with compliance with the requirements of the AIFM Directive (which will 
inevitably be passed on to investors in AIF) are incurred only where there is a commensurate 
benefit to investors. The proposed amendment reflects the similar requirement for investment 
firms subject to MIFID (see Article 7(2) of the MIFID Implementing Directive 2006/73/EC). 
Many AIFM will also provide investment services and activities within the scope of MIFID 
and there should be consistency between the requirements of MIFID and the requirements of 
the AIFM Directive in this respect.

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

Tarkistus 623
Carl Haglund

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava, että riskienhallinta- ja 
salkunhoitotoiminnot on erotettu toisistaan 
ja niille tehdään erilliset tarkastukset.

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava, että riskienhallinta- ja 
salkunhoitotoiminnot on erotettu toisistaan 
siltä osin kuin se on asianmukaista ja 
oikeasuhteista vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan sekä sen 
hoitaman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
luonteeseen, laajuuteen ja 
monimutkaisuuteen nähden.

Or. en

Perustelu

Ei ole tarpeen edellyttää, että kaikilla vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajilla on täysin 
toisistaan erotetut toiminnot, vaan on olennaisempaa varmistaa vaadittavien toimenpiteiden 
suhteellisuus.

Tarkistus 624
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava, että riskienhallinta- ja 
salkunhoitotoiminnot on erotettu toisistaan 
ja niille tehdään erilliset tarkastukset.

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava, että riskienhallinta- ja 
salkunhoitotoiminnot on erotettu toisistaan 
siltä osin kuin se on asianmukaista ja 
oikeasuhteista vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan sekä sen 
hoitaman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
luonteeseen, laajuuteen ja 
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monimutkaisuuteen nähden.

Or. en

Perustelu

Olisi tarpeettoman työlästä ja suhteetonta edellyttää, että kaikilla vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajilla on täysin toisistaan erotetut toiminnot, kuten puheenjohtajavaltio 
Ruotsin kompromissiehdotuksessa ja epäsuorasti Gauzèsin mietinnön tarkistuksessa 16 
todetaan.

Tarkistus 625
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kun ei katsota asianmukaiseksi tai 
oikeasuhteiseksi, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja luo 
salkunhoidosta erotetun 
riskienhallintatoiminnon ja ylläpitää sitä, 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on voitava osoittaa, että 
riskienhallintaprosessi täyttää tämän 
artiklan vaatimukset ja on 
johdonmukaisesti tehokas.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy Syed Kamallin 3 artiklan p a alakohtaan esittämään tarkistukseen.
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Tarkistus 626
Carl Haglund

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kun ei katsota asianmukaiseksi tai 
oikeasuhteiseksi, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja luo 
salkunhoidosta erotetun 
riskienhallintatoiminnon ja ylläpitää sitä, 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on voitava osoittaa, että 
riskienhallintaprosessi täyttää tämän 
artiklan vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Ei ole tarpeen edellyttää, että kaikilla vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajilla on täysin 
toisistaan erotetut toiminnot, vaan on olennaisempaa varmistaa vaadittavien toimenpiteiden 
suhteellisuus. Tarkistus liittyy Carl Haglundin 11 artiklan 1 kohtaan esittämään 
tarkistukseen.

Tarkistus 627
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on sovellettava riskienhallintajärjestelmää, 
jotta se voi asianmukaisesti mitata ja
seurata kaikkia riskejä, jotka liittyvät 
kunkin vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
sijoitusstrategiaan ja joille kukin mainittu 
rahasto altistuu tai voi altistua.

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on sovellettava riskienhallintajärjestelmää, 
jotta se voi asianmukaisesti mitata, seurata 
ja hallita kaikkia riskejä, jotka liittyvät 
olennaisesti kunkin vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoitusstrategiaan ja joille 
kukin mainittu rahasto altistuu tai voi 
altistua. Riskienhallinnan on oltava 
asianmukaista vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston luonteeseen, laajuuteen 
ja monimutkaisuuteen nähden.
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Or. en

Perustelu

Koko ja sijoitusstrategia olisi otettava huomioon määritettäessä asianmukaista 
riskienhallintamenettelyä.

Tarkistus 628
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja käyttää rahaston vastapuolen 
palveluja, tästä on tehtävä sopimus. Siinä 
on erityisesti selvitettävä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston varojen siirto- ja 
uudelleenkäyttömahdollisuus ja 
noudatettava vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sääntöjä. Sopimuksesta 
on tiedotettava säilytysyhteisölle.
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
ja säilytysyhteisön välisessä sopimuksessa 
on määrättävä tiedotusvelvoitteesta.
Ennen kuin sijoittajat sijoittavat 
vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon, näille 
tiedotetaan kyseisestä 
sopimuslausekkeesta ja ilmoitetaan, kuka 
on rahaston vastapuolena.
Sijoittajille on erityisesti tiedotettava 
vastuun siirrosta mahdolliselle rahaston 
vastapuolelle, myös silloin, jos 
rahoitusvälineestä aiheutuu tappioita.
Varojen palauttamisen määräaika 
määräytyy tuolloin vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan ja rahaston 
vastapuolen välisen sopimuksen ehtojen 
mukaan.
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on toteutettava asianmukaista 
ammattitaitoa, huolellisuutta ja 
varovaisuutta noudattaen niiden rahaston 
vastapuolien valinta ja nimeäminen, 
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joiden kanssa se tekee sopimuksen.

Or. en

Tarkistus 629
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja harjoittaa yhden tai useamman 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lukuun 
lyhyeksi myyntiä, jäsenvaltion on 
varmistettava, että kyseinen hoitaja 
soveltaa menettelyjä, joilla se saa 
haltuunsa arvopaperit tai muut 
rahoitusvälineet ajankohtana, jona se on 
ne sitoutunut toimittamaan, ja että se 
noudattaa riskienhallintamenettelyä, 
jonka avulla voidaan riittävästi hallita 
lyhyeksimyytyjen arvopapereiden ja 
muiden rahoitusvälineiden toimittamiseen 
liittyviä riskejä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tätä varten pyydetään horisontaalista säädöstä.

Tarkistus 630
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja harjoittaa yhden tai useamman 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lukuun 
lyhyeksi myyntiä, jäsenvaltion on 

Poistetaan.
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varmistettava, että kyseinen hoitaja 
soveltaa menettelyjä, joilla se saa 
haltuunsa arvopaperit tai muut 
rahoitusvälineet ajankohtana, jona se on 
ne sitoutunut toimittamaan, ja että se 
noudattaa riskienhallintamenettelyä, 
jonka avulla voidaan riittävästi hallita 
lyhyeksimyytyjen arvopapereiden ja 
muiden rahoitusvälineiden toimittamiseen 
liittyviä riskejä.

Or. en

Perustelu

Lyhyeksi myynti on liian tärkeä kysymys, jotta siihen kelpaisi väliaikainen ratkaisu, eikä se 
koske vain vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia. Sen vuoksi sitä olisi käsiteltävä 
markkinoiden väärinkäyttöä koskevan direktiivin tulevan uudelleentarkastelun yhteydessä.

Tarkistus 631
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja harjoittaa yhden tai useamman 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lukuun 
lyhyeksi myyntiä, jäsenvaltion on 
varmistettava, että kyseinen hoitaja 
soveltaa menettelyjä, joilla se saa 
haltuunsa arvopaperit tai muut 
rahoitusvälineet ajankohtana, jona se on 
ne sitoutunut toimittamaan, ja että se 
noudattaa riskienhallintamenettelyä, 
jonka avulla voidaan riittävästi hallita 
lyhyeksimyytyjen arvopapereiden ja 
muiden rahoitusvälineiden toimittamiseen 
liittyviä riskejä.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Lyhyeksi myyntiä paitsi vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen myös tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuulumattomien muiden markkinatoimijoiden osalta pitäisi säännellä kaikki 
markkinatoimijat kattavilla horisontaalisilla toimenpiteillä, eikä sitä pitäisi sisällyttää tämän 
direktiivin kaltaisen erillisdirektiivin soveltamisalaan. Sekä CESR että IOSCO harkitsevat 
tältä osin mahdollisia järjestelmiä. Komissio ei myöskään esitä lyhyeksi myynnin 
määritelmää, joten se luo oikeudellista epävarmuutta, mitä ei voida hyväksyä. Ehdotettu 
11 artiklan 4 kohta pitäisi poistaa eikä siihen pitäisi tehdä tarkistuksia, kuten esittelijä 
ehdottaa tarkistuksissa 53, 54 ja 55.

Tarkistus 632
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja harjoittaa yhden tai useamman 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lukuun 
lyhyeksi myyntiä, jäsenvaltion on 
varmistettava, että kyseinen hoitaja 
soveltaa menettelyjä, joilla se saa 
haltuunsa arvopaperit tai muut 
rahoitusvälineet ajankohtana, jona se on 
ne sitoutunut toimittamaan, ja että se 
noudattaa riskienhallintamenettelyä, 
jonka avulla voidaan riittävästi hallita 
lyhyeksimyytyjen arvopapereiden ja 
muiden rahoitusvälineiden toimittamiseen 
liittyviä riskejä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Muutkin markkinatoimijat kuin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat harjoittavat 
lyhyeksi myyntiä, joten on valittava kattava lähestymistapa, jotta voidaan varmistaa 
tasavertaiset toimintaedellytykset ja välttää sääntelyn katvealueiden hyväksikäyttö.
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Tarkistus 633
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston
hoitaja harjoittaa yhden tai useamman 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lukuun 
lyhyeksi myyntiä, jäsenvaltion on 
varmistettava, että kyseinen hoitaja 
soveltaa menettelyjä, joilla se saa 
haltuunsa arvopaperit tai muut 
rahoitusvälineet ajankohtana, jona se on 
ne sitoutunut toimittamaan, ja että se 
noudattaa riskienhallintamenettelyä, 
jonka avulla voidaan riittävästi hallita 
lyhyeksimyytyjen arvopapereiden ja 
muiden rahoitusvälineiden toimittamiseen 
liittyviä riskejä.

4. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston
hoitajan, joka harjoittaa yhden tai 
useamman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
lukuun lyhyeksi myyntiä, on varmistettava, 
että direktiivin 2003/6/EY (markkinoiden 
väärinkäyttö) lyhyeksi myyntiä koskevia 
säännöksiä noudatetaan.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille ei tarvita erillistä ratkaisua. Ongelma olisi 
tarvittaessa selvitettävä markkinoiden väärinkäyttöä koskevan direktiivin uudistuksen 
yhteydessä.

Tarkistus 634
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja harjoittaa yhden tai useamman 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lukuun 
lyhyeksi myyntiä, jäsenvaltion on 
varmistettava, että kyseinen hoitaja 
soveltaa menettelyjä, joilla se saa 
haltuunsa arvopaperit tai muut 
rahoitusvälineet ajankohtana, jona se on 

4. Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja harjoittaa yhden tai useamman 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lukuun 
lyhyeksi myyntiä, kyseisellä hoitajalla on 
oltava hallussaan arvopaperit tai muut 
rahoitusvälineet lyhyeksi myynnin 
alkaessa. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kyseinen hoitaja
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ne sitoutunut toimittamaan, ja että se
noudattaa riskienhallintamenettelyä, jonka 
avulla voidaan riittävästi hallita 
lyhyeksimyytyjen arvopapereiden ja 
muiden rahoitusvälineiden toimittamiseen 
liittyviä riskejä.

noudattaa riskienhallintamenettelyä, jonka 
avulla voidaan riittävästi hallita 
lyhyeksimyytyjen arvopapereiden ja 
muiden rahoitusvälineiden toimittamiseen 
liittyviä riskejä.

Or. en

Perustelu

Nk. katteeton lyhyeksi myynti voi vakavasti horjuttaa rahoitusjärjestelmän vakautta. EU:n 
jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten toteuttamilla väliaikaisilla toimenpiteillä ja 
Yhdysvaltain lainsäädännöllä on kielletty katteeton lyhyeksi myynti rahoitusmarkkinoilla. 
EU:n pitäisi asettaa pysyvä kielto, jotta voidaan parantaa rahoitusjärjestelmän vakautta.

Tarkistus 635
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja harjoittaa yhden tai useamman 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lukuun 
lyhyeksi myyntiä, jäsenvaltion on 
varmistettava, että kyseinen hoitaja 
soveltaa menettelyjä, joilla se saa 
haltuunsa arvopaperit tai muut 
rahoitusvälineet ajankohtana, jona se on 
ne sitoutunut toimittamaan, ja että se
noudattaa riskienhallintamenettelyä, jonka 
avulla voidaan riittävästi hallita 
lyhyeksimyytyjen arvopapereiden ja 
muiden rahoitusvälineiden toimittamiseen 
liittyviä riskejä.

4. Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja harjoittaa yhden tai useamman 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lukuun 
lyhyeksi myyntiä, kyseisellä hoitajalla on 
oltava hallussaan arvopaperit tai muut 
rahoitusvälineet lyhyeksi myynnin 
alkaessa. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kyseinen hoitaja
noudattaa riskienhallintamenettelyä, jonka 
avulla voidaan riittävästi hallita 
lyhyeksimyytyjen arvopapereiden ja 
muiden rahoitusvälineiden toimittamiseen 
liittyviä riskejä.

Or. en

Perustelu

Nk. katteeton lyhyeksi myynti voi vakavasti horjuttaa rahoitusjärjestelmän vakautta. EU:n 
jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten toteuttamilla väliaikaisilla toimenpiteillä ja 
Yhdysvaltain lainsäädännöllä on kielletty katteeton lyhyeksi myynti rahoitusmarkkinoilla. 
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EU:n pitäisi asettaa pysyvä kielto, jotta voidaan parantaa rahoitusjärjestelmän vakautta.

Tarkistus 636
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja harjoittaa yhden tai useamman 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lukuun
lyhyeksi myyntiä, jäsenvaltion on 
varmistettava, että kyseinen hoitaja 
soveltaa menettelyjä, joilla se saa 
haltuunsa arvopaperit tai muut 
rahoitusvälineet ajankohtana, jona se on 
ne sitoutunut toimittamaan, ja että se 
noudattaa riskienhallintamenettelyä, jonka 
avulla voidaan riittävästi hallita 
lyhyeksimyytyjen arvopapereiden ja 
muiden rahoitusvälineiden toimittamiseen 
liittyviä riskejä.

4. Lyhyeksi myynnin alkaessa lyhyeksi 
myyntiä harjoittavalla vaihtoehtoisella 
sijoitusrahastolla on oltava hallussaan 
arvopaperit tai muut rahoitusvälineet.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että se 
noudattaa riskienhallintamenettelyä, jonka 
avulla voidaan riittävästi hallita 
lyhyeksimyytyjen arvopapereiden ja 
muiden rahoitusvälineiden toimittamiseen 
liittyviä riskejä.

Or. en

Perustelu

Katteeton lyhyeksi myynti on markkinoiden väärinkäyttöä, ja se pitäisi kieltää.

Tarkistus 637
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja harjoittaa yhden tai useamman 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lukuun 
lyhyeksi myyntiä, jäsenvaltion on 
varmistettava, että kyseinen hoitaja 
soveltaa menettelyjä, joilla se saa 

4. Oman pääoman ehtoisten 
arvopapereiden, oman pääoman ehtoisiksi 
arvopapereiksi muunnettavat arvopaperit 
mukaan luettuina, katteeton lyhyeksi 
myynti on kielletty. Myyjän on 
varmistettava mahdollisuus lainattavissa 
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haltuunsa arvopaperit tai muut 
rahoitusvälineet ajankohtana, jona se on 
ne sitoutunut toimittamaan, ja että se 
noudattaa riskienhallintamenettelyä, 
jonka avulla voidaan riittävästi hallita 
lyhyeksimyytyjen arvopapereiden ja 
muiden rahoitusvälineiden toimittamiseen 
liittyviä riskejä.

olevien arvopapereiden haltuun 
saamiseen (ja määräysvalta niihin) ennen 
lyhyeksi myynnin aloittamista, jotta 
kyseiset arvopaperit voidaan toimittaa 
liiketoimeen liittyvän maksun 
suorituspäivänä.

Lyhyeksi myyntiä harjoittavan 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on annettava jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille tietoja 
huomattavista lyhyistä positioistaan.
Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
voi äärimmäisessä markkinatilanteessa 
pyytää vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajaa ilmoittamaan kaikista lyhyistä 
positioista ja lainatuista arvopapereista.
Asianomaisen jäsenvaltion viranomaisen 
on vaihdettava lyhyeksi myyntiä koskevia 
tietoja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa.

Or. en

Perustelu

Katteettomassa lyhyeksi myynnissä liiketoimet saadaan tahallaan epäonnistumaan, jotta 
voidaan manipuloida arvopapereiden hintaa ja siten hyötyä keinottelemalla tai välttyä 
säännönmukaiseen lyhyeksi myyntiin liittyviltä lainaksiottokustannuksilta. Myyjä antaa 
väärää tietoa osakkeiden omistuksestaan, joten katteeton lyhyeksi myynti on kiellettävä.

Tarkistus 638
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään

Poistetaan.

a) riskienhallintavaatimukset, jotka 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
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on täytettävä suhteessa riskeihin, joita se 
ottaa hoitamansa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston lukuun;
b) tarvittavat järjestelyt, joiden avulla
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi 
hallita erityisiä riskejä, joita liittyy 
lyhyeksi myynnin tapahtumiin, sekä 
mahdollisesti tarvittavia rajoituksia 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
suojaamiseksi tarpeettomalta 
altistumiselta riskeille.
Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Täytäntöönpanotoimenpiteet ovat turhia. Tätä varten pyydetään horisontaalista säädöstä.

Tarkistus 639
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään

Poistetaan.

a) riskienhallintavaatimukset, jotka 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on täytettävä suhteessa riskeihin, joita se 
ottaa hoitamansa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston lukuun;
b) tarvittavat järjestelyt, joiden avulla 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi 
hallita erityisiä riskejä, joita liittyy 
lyhyeksi myynnin tapahtumiin, sekä 
mahdollisesti tarvittavia rajoituksia 
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vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
suojaamiseksi tarpeettomalta 
altistumiselta riskeille.
Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Lyhyeksi myyntiä paitsi vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen myös tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuulumattomien muiden markkinatoimijoiden osalta pitäisi säännellä kaikki 
markkinatoimijat kattavilla horisontaalisilla toimenpiteillä, eikä sitä pitäisi sisällyttää tämän 
direktiivin kaltaisen erillisdirektiivin soveltamisalaan. Sekä CESR että IOSCO harkitsevat 
tältä osin mahdollisia järjestelmiä. Komissio ei myöskään esitä lyhyeksi myynnin 
määritelmää, joten se luo oikeudellista epävarmuutta, mitä ei voida hyväksyä. Ehdotettu 
11 artiklan 4 kohta pitäisi poistaa eikä siihen pitäisi tehdä tarkistuksia, kuten esittelijä 
ehdottaa tarkistuksissa 53, 54 ja 55.

Tarkistus 640
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio hyväksyy
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään

5. Komissio voi vahvistaa 49 a, 49 b ja 
49 c artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä täytäntöönpanotoimenpiteitä, 
joissa yksilöidään 
riskienhallintavaatimukset, jotka 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on 
täytettävä suhteessa riskeihin, joita se ottaa 
hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
lukuun.

a) riskienhallintavaatimukset, jotka 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on 
täytettävä suhteessa riskeihin, joita se ottaa 
hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
lukuun;
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b) tarvittavat järjestelyt, joiden avulla 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi 
hallita erityisiä riskejä, joita liittyy 
lyhyeksi myynnin tapahtumiin, sekä 
mahdollisesti tarvittavia rajoituksia 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
suojaamiseksi tarpeettomalta 
altistumiselta riskeille.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tämä on oikea sanamuoto uudessa "komiteamenettelyssä", jos kyseinen artikla säilytetään. 
Muutkin markkinatoimijat kuin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat harjoittavat 
lyhyeksi myyntiä, joten on valittava horisontaalinen lähestymistapa, jotta voidaan varmistaa 
tasavertaiset toimintaedellytykset ja välttää sääntelyn katvealueiden hyväksikäyttö.

Tarkistus 641
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tarvittavat järjestelyt, joiden avulla 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi 
hallita erityisiä riskejä, joita liittyy 
lyhyeksi myynnin tapahtumiin, sekä 
mahdollisesti tarvittavia rajoituksia 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
suojaamiseksi tarpeettomalta 
altistumiselta riskeille.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vastaavat muutokset on tehtävä 17 artiklan lopulliseen versioon.
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Tarkistus 642
Derk Jan Eppink

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) se, ettei katteeton lyhyeksi myynti ole 
sallittua.

Or. en

Perustelu

Lyhyeksi myynnin tapahtumat voidaan katsoa markkinoiden korjausvälineiksi, kun taas 
katteetonta lyhyeksi myyntiä voitaisiin pitää pelkkänä spekulaationa.

Tarkistus 643
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja ei ole velvollinen noudattamaan 
tämän artiklan säännöksiä feeder-
rahastona toimivan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osalta.

Or. en

Perustelu

The provisions of this Article as a regulatory measure only really make sense in the context of 
the underlying portfolio of a master AIF – where the real portfolio risk arises – as opposed to 
the portfolio of a Feeder AIF, which consists primarily of shares or units in the underlying 
master AIF.

Accordingly, the investor protections that the provisions of this Article seek to achieve in 
relation to the measurement and monitoring of risks should be adequately covered at the level 
of the master AIF. It is not clear how matters such as investment due diligence and stress 
testing could sensibly take place at the Feeder AIF level, when in substance all that the 
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Feeder AIF will be doing is investing in the master AIF. Their application, even as a technical 
matter, would seem to devalue these measures.

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

Tarkistus 644
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan on otettava käyttöön
asianmukainen 
maksuvalmiudenhoitojärjestelmä ja 
tarvittavat menettelyt, jotta voidaan 
varmistaa, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoitusten 
maksuvalmiusprofiili vastaa sen 
velvoitteita.

1. Vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla on 
oltava asianmukainen 
maksuvalmiudenhoitojärjestelmä, ja sen 
on varmistettava, että sen sijoitusten 
maksuvalmiusprofiili vastaa sen 
velvoitteita.

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on 
säännöllisesti suoritettava stressitestejä, 
sekä tavanomaisissa että poikkeuksellisissa 
maksuvalmiusolosuhteissa, sekä seurattava 
vastaavasti vaihtoehtoisen 
sijoitusrahastonsa maksuvalmiusriskiä.

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on 
säännöllisesti suoritettava stressitestejä, 
sekä tavanomaisissa että poikkeuksellisissa 
maksuvalmiusolosuhteissa, sekä seurattava 
vastaavasti vaihtoehtoisen 
sijoitusrahastonsa maksuvalmiusriskiä.
Stressitestien tuloksista on ilmoitettava 
toimivaltaisille viranomaisille.
Suljetut vaihtoehtoiset sijoitusrahastot, 
joihin ei sisälly vivutusta, vapautetaan 
tämän kohdan vaatimuksista.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla on oltava asianmukainen 
maksuvalmiudenhoitojärjestelmä. Valvontaviranomaisen on saatava käyttöönsä 
maksuvalmiutta koskevat tiedot.
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Tarkistus 645
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on otettava käyttöön asianmukainen 
maksuvalmiudenhoitojärjestelmä ja 
tarvittavat menettelyt, jotta voidaan 
varmistaa, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoitusten 
maksuvalmiusprofiili vastaa sen 
velvoitteita.

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on otettava käyttöön asianmukainen 
maksuvalmiudenhoitojärjestelmä ja 
tarvittavat menettelyt, jotta voidaan 
varmistaa, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoitusten 
maksuvalmiusprofiili vastaa sen 
velvoitteita sekä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston luonnetta, 
sijoitushorisonttia ja lunastuspolitiikkaa, 
sellaisina kuin ne vahvistetaan 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
säännöissä tai perustamisasiakirjoissa.

Or. en

Perustelu

Ks. riskienhallinta.

Tarkistus 646
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava, että kukin sen hoitama 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto noudattaa 
lunastuspolitiikkaa, joka vastaa 
asianmukaisesti mainitun rahaston 
sijoitusten maksuvalmiusprofiilia ja joka 
on vahvistettava mainitun rahaston 
säännöissä tai perustamisasiakirjoissa.

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava, että kussakin sen 
hoitamassa vaihtoehtoisessa 
sijoitusrahastossa sijoitusstrategia, 
maksuvalmiusprofiili ja lunastuspolitiikka 
ovat johdonmukaisia.

Or. en
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Perustelu

Komission ehdottamassa 12 artiklan 2 kohdassa ei oteta huomioon tuotteiden laajaa 
valikoimaa. Tarkistuksella voidaan ottaa huomioon eri tuotteiden edellyttämät mukautukset.

Tarkistus 647
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava, että kukin sen hoitama 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto noudattaa
lunastuspolitiikkaa, joka vastaa 
asianmukaisesti mainitun rahaston 
sijoitusten maksuvalmiusprofiilia ja joka 
on vahvistettava mainitun rahaston 
säännöissä tai perustamisasiakirjoissa.

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava, että kukin sen hoitama 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto noudattaa
mainitun rahaston sijoitusten 
maksuvalmiusprofiilia, joka vastaa 
asianmukaisesti lunastuspolitiikkaa ja joka 
on vahvistettava mainitun rahaston 
säännöissä tai perustamisasiakirjoissa.

Or. en

Perustelu

Maksuvalmiusprofiilin olisi vastattava asianmukaisesti lunastuspolitiikkaa eikä päinvastoin. 
Samalla erityyppiset rahastot voivat noudattaa säännöksiä.

Tarkistus 648
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään

Poistetaan.

a) 1 kohdassa säädettyjä maksuvalmiuden 
hoitoa koskevat vaatimukset; ja
b) erityisesti maksuvalmiutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset sellaisille 
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vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille, jotka 
lunastavat osakkeita tai osuuksia 
useammin kuin puolen vuoden välein.
Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Täytäntöönpanotoimenpiteet ovat turhia.

Tarkistus 649
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään

Poistetaan.

a) 1 kohdassa säädettyjä maksuvalmiuden 
hoitoa koskevat vaatimukset; ja
b) erityisesti maksuvalmiutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset sellaisille 
vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille, jotka 
lunastavat osakkeita tai osuuksia 
useammin kuin puolen vuoden välein.
Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en
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Perustelu

Ehdotettu 12 artikla on liian täsmällinen syrjäyttääkseen 2-tason valtuutuksen.

Tarkistus 650
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään

3. Komissio voi vahvistaa 49 a, 49 b ja 
49 c artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä toimenpiteitä, joissa 
yksilöidään

a) 1 kohdassa säädettyjä maksuvalmiuden 
hoitoa koskevat vaatimukset; ja

a) 1 kohdassa säädettyjä maksuvalmiuden 
hoitoa koskevat vaatimukset; ja

b) erityisesti maksuvalmiutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset sellaisille 
vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille, jotka 
lunastavat osakkeita tai osuuksia useammin 
kuin puolen vuoden välein.

b) erityisesti maksuvalmiutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset sellaisille 
vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille, jotka 
lunastavat osakkeita tai osuuksia useammin 
kuin puolen vuoden välein.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tämä on oikea sanamuoto uudessa "komiteamenettelyssä", jos kyseinen artikla säilytetään.
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Tarkistus 651
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja ei ole velvollinen noudattamaan 
tämän artiklan säännöksiä feeder-
rahastona toimivan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osalta siltä osin kuin 
tämän artiklan säännöksiä noudatetaan 
master-rahastona toimivan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osalta.

Or. en

Perustelu

Tämän artiklan säännökset ovat järkeviä vain master-rahastona toimivan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston salkun, eivät feeder-rahastona toimivan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
salkun, kohdalla. Ei esimerkiksi ole selvää, miten toteuttamiskelpoinen salkun stressitesti on 
tai miten maksuvalmiudenhoitojärjestelmiä sovellettaisiin feeder-rahastona toimivan 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston yhteydessä. Säännöksiä on kuitenkin edelleen mahdollista 
soveltaa, jos samoja maksuvalmiusvaatimuksia ei ole noudatettu master-rahastona toimivan 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tasolla.

Tarkistus 652
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tätä artiklaa ei sovelleta teollisiin 
holding-yhtiöihin, joiden osakkeita 
pidetään kaupan EU:n sääntelemillä 
markkinoilla, kun ne pitävät hallussaan 
tytäryhtiöidensä tai osakkuusyritystensä 
osakkeita liiketoimintastrategian 
toteuttamista varten, ja joita ei ole 
perustettu pääasiassa tuottamaan 
irtautumisen avulla voittoa sijoittajilleen 
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ennalta määritellyn ajan kuluessa.

Or. en

Perustelu

Listatut teolliset holding-yhtiöt ovat suljettuja yhteisöjä. Ehdotuksen vaatimukset, jotka 
koskevat maksuvalmiudenhoitojärjestelmää ja lunastuspolitiikkaa, ovat sen vuoksi turhia. 
Listatun teollisen holding-yhtiön osakkeenomistajat voivat myydä sen osakkeita markkinoilla.

Tarkistus 653
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Tätä artiklaa ei sovelleta sellaisia 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja hoitaviin 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajiin, joihin ei sisälly vivutusta ja 
joissa lunastusoikeutta ei voi käyttää 
viiteen vuoteen kunkin vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston perustamisesta, eikä 
teollisiin holding-yhtiöihin, joiden 
osakkeita pidetään kaupan EU:n 
sääntelemillä markkinoilla, kun ne pitävät 
hallussaan tytäryhtiöidensä tai 
osakkuusyritystensä osakkeita 
liiketoimintastrategian toteuttamista 
varten, ja joita ei ole perustettu pääasiassa 
tuottamaan irtautumisen avulla voittoa 
sijoittajilleen ennalta määritellyn ajan 
kuluessa.

Or. en

Perustelu

Pääomarahastot ovat yleensä suljettuja ja vivuttamattomia. Sijoittajat saavat rahansa 
takaisin vasta, kun he myyvät osuutensa. Käteisvaroja ei säilytetä tileillä, vaan niitä nostetaan 
vain tarvittaessa sijoitusten tekemistä tai kiinteitä palvelumaksuja varten. Ehdotuksen 
vaatimukset, jotka koskevat maksuvalmiudenhoitojärjestelmää ja lunastuspolitiikkaa, ovat sen 
vuoksi turhia. Sijoittajille, joiden on pakko myydä osuutensa rahastossa, on myös olemassa 
rajalliset jälkimarkkinat. Käteisvarojen ja rahasto-osuuksien vaihto tapahtuu suoraan 
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myyvän sijoittajan ja ostavan sijoittajan välillä.

Tarkistus 654
Peter Skinner

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. Edellä olevia 1–3 kohtaa ei sovelleta 
vivuttamattomiin, suljettuihin 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin.

Or. en

Perustelu

Maksuvalmiudenhoitojärjestelmä mahdollisten lunastusvaatimusten varalta ei ole tarpeen 
suljetussa rahastossa, sillä sijoittajilla ei ole oikeutta realisoida sijoitustaan rahaston 
varoista. Tätä poikkeusta ei pitäisi soveltaa, kun suljettu rahasto on vivutettu.

Tarkistus 655
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

13 artikla
Sijoittaminen arvopaperistamispositioihin

Poistetaan.

Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus 
eri aloilla ja poistaa ristiriidat sellaisten 
yhteisöjen, jotka uudelleenpaketoivat 
lainoja kaupattaviksi arvopapereiksi tai 
muiksi rahoitusvälineiksi (alkuunpanijat), 
ja sellaisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien, jotka 
sijoittavat näihin arvopapereihin tai 
muihin rahoitusvälineisiin yhden tai 
useamman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston lukuun, etujen välillä, 
komissio hyväksyy 
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täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
vahvistetaan vaatimukset seuraavilla 
aloilla:
a) vaatimukset, jotka alkuunpanijan on 
täytettävä, jotta vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja voi sijoittaa 
yhden tai useamman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston lukuun 
kyseisentyyppisiin arvopapereihin tai 
muihin rahoitusvälineisiin, jotka on 
laskettu liikkeeseen 1 päivän tammikuuta 
2011 jälkeen, mukaan luettuina 
vaatimukset, joilla varmistetaan, että 
alkuunpanijan itsellään pitämä 
nettomääräinen taloudellisen osuus on 
vähintään viisi prosenttia;
b) taloudelliset vaatimukset, jotka näihin 
arvopapereihin tai muihin 
rahoitusvälineisiin yhden tai useamman 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lukuun 
sijoittavan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan on täytettävä.
Kyseiset toimenpiteet, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, hyväksytään 49 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tällä artiklalla pyritään asettamaan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoitussalkkua koskeva 
rajoitus, mikä on ristiriidassa direktiivin nimenomaisen tarkoituksen kanssa (ks. johdanto-
osan 4 kappale). Tämä vastaa myös Euroopan keskuspankin lausuntoa (16. lokakuuta 2009).
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Tarkistus 656
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

13 artikla
Sijoittaminen arvopaperistamispositioihin

Poistetaan.

Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus 
eri aloilla ja poistaa ristiriidat sellaisten 
yhteisöjen, jotka uudelleenpaketoivat 
lainoja kaupattaviksi arvopapereiksi tai 
muiksi rahoitusvälineiksi (alkuunpanijat), 
ja sellaisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien, jotka 
sijoittavat näihin arvopapereihin tai 
muihin rahoitusvälineisiin yhden tai 
useamman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston lukuun, etujen välillä, 
komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
vahvistetaan vaatimukset seuraavilla 
aloilla:
a) vaatimukset, jotka alkuunpanijan on 
täytettävä, jotta vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja voi sijoittaa 
yhden tai useamman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston lukuun 
kyseisentyyppisiin arvopapereihin tai 
muihin rahoitusvälineisiin, jotka on 
laskettu liikkeeseen 1 päivän tammikuuta 
2011 jälkeen, mukaan luettuina 
vaatimukset, joilla varmistetaan, että 
alkuunpanijan itsellään pitämä 
nettomääräinen taloudellisen osuus on 
vähintään viisi prosenttia;
b) taloudelliset vaatimukset, jotka näihin 
arvopapereihin tai muihin 
rahoitusvälineisiin yhden tai useamman 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lukuun 
sijoittavan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan on täytettävä.
Kyseiset toimenpiteet, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
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direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, hyväksytään 49 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tällä artiklalla pyritään asettamaan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoitussalkkua koskeva 
rajoitus, mikä on ristiriidassa direktiivin nimenomaisen tarkoituksen kanssa. Tämä vastaa 
myös Euroopan keskuspankin lausuntoa (16. lokakuuta 2009).

Tarkistus 657
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus 
eri aloilla ja poistaa ristiriidat sellaisten 
yhteisöjen, jotka uudelleenpaketoivat 
lainoja kaupattaviksi arvopapereiksi tai 
muiksi rahoitusvälineiksi (alkuunpanijat),
ja sellaisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien, jotka sijoittavat 
näihin arvopapereihin tai muihin 
rahoitusvälineisiin yhden tai useamman 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lukuun, 
etujen välillä, komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
vahvistetaan vaatimukset seuraavilla 
aloilla:

Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus 
eri aloilla ja poistaa ristiriidat direktiivin 
2006/48/EY 4 artiklan 41 alakohdassa 
tarkoitettujen alkuunpanijoiden ja 
sellaisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien, jotka sijoittavat näihin 
arvopapereihin tai muihin 
rahoitusvälineisiin yhden tai useamman 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lukuun, 
etujen välillä, komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
vahvistetaan vaatimukset seuraavilla 
aloilla:

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella yhdenmukaistetaan ja selkiytetään määritelmiä.
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Tarkistus 658
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus 
eri aloilla ja poistaa ristiriidat sellaisten 
yhteisöjen, jotka uudelleenpaketoivat 
lainoja kaupattaviksi arvopapereiksi tai 
muiksi rahoitusvälineiksi (alkuunpanijat),
ja sellaisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien, jotka sijoittavat 
näihin arvopapereihin tai muihin 
rahoitusvälineisiin yhden tai useamman 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lukuun, 
etujen välillä, komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
vahvistetaan vaatimukset seuraavilla 
aloilla:

Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus 
eri aloilla ja poistaa ristiriidat direktiivin 
2006/48/EY 4 artiklan 41 alakohdassa 
tarkoitettujen alkuunpanijoiden ja 
sellaisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien, jotka sijoittavat näihin 
arvopapereihin tai muihin 
rahoitusvälineisiin yhden tai useamman 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lukuun, 
etujen välillä, komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
vahvistetaan vaatimukset seuraavilla 
aloilla:

Or. en

Perustelu

Sijoittajia ei pitäisi velvoittaa varmistamaan, että alkuunpanija pitää itsellään 
nettomääräisen taloudellisen osuuden sen salkusta, vaan velvoite pitäisi asettaa suoraan 
alkuunpanijoille. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston on voitava luottaa alkuunpanijan 
ilmoituksiin tällaisten arvopapereiden olemassaolon aikana.

Tarkistus 659
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus 
eri aloilla ja poistaa ristiriidat sellaisten 
yhteisöjen, jotka uudelleenpaketoivat 
lainoja kaupattaviksi arvopapereiksi tai 
muiksi rahoitusvälineiksi (alkuunpanijat), 
ja sellaisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien, jotka sijoittavat 

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
kohtuullisiksi katsottavat toimenpiteet,
jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus 
eri aloilla ja poistaa ristiriidat sellaisten 
yhteisöjen, jotka uudelleenpaketoivat 
lainoja siirtokelpoisiksi arvopapereiksi tai 
muiksi rahoitusvälineiksi (alkuunpanijat), 
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näihin arvopapereihin tai muihin 
rahoitusvälineisiin yhden tai useamman 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lukuun, 
etujen välillä, komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
vahvistetaan vaatimukset seuraavilla 
aloilla:

ja sellaisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien, jotka sijoittavat 
näihin arvopapereihin tai muihin 
rahoitusvälineisiin yhden tai useamman 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lukuun, 
etujen välillä. Komissio hyväksyy 49 a, 
49 b ja 49 c artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan vaatimukset 
seuraavilla aloilla:

Or. en

Tarkistus 660
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vaatimukset, jotka alkuunpanijan on 
täytettävä, jotta vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja voi sijoittaa yhden 
tai useamman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston lukuun kyseisentyyppisiin 
arvopapereihin tai muihin 
rahoitusvälineisiin, jotka on laskettu 
liikkeeseen 1 päivän tammikuuta 2011 
jälkeen, mukaan luettuina vaatimukset,
joilla varmistetaan, että alkuunpanijan 
itsellään pitämä nettomääräinen 
taloudellisen osuus on vähintään viisi 
prosenttia;

a) vaatimukset, jotka alkuunpanijan on 
täytettävä, jotta vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja voi sijoittaa yhden 
tai useamman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston lukuun kyseisentyyppisiin 
arvopapereihin tai muihin 
rahoitusvälineisiin, jotka on laskettu 
liikkeeseen 1 päivän tammikuuta 2011 
jälkeen, mukaan luettuina vaatimukset 
siitä, että 1) alkuunpanijan itsellään pitämä 
nettomääräinen taloudellinen osuus on 
vähintään viisi prosenttia tällaisessa 
arvopapereiden liikkeeseenlaskussa ja että 
2) alkuunpanija ilmoittaa 
tarjousesitteessä tai muissa tällaisten 
arvopapereiden liikkeeseenlaskuun 
liittyvissä asiakirjoissa, että sillä on 
tällainen osuus ja se säilyttää sen 
("alkuunpanijan ilmoitus"); ja

Or. en

Perustelu

Sijoittajia ei pitäisi velvoittaa varmistamaan, että alkuunpanija pitää itsellään
nettomääräisen taloudellisen osuuden sen salkusta, vaan velvoite pitäisi asettaa suoraan 
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alkuunpanijoille. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston on voitava luottaa alkuunpanijan 
ilmoituksiin tällaisten arvopapereiden olemassaolon aikana.

Tarkistus 661
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vaatimukset, jotka alkuunpanijan on 
täytettävä, jotta vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja voi sijoittaa yhden 
tai useamman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston lukuun kyseisentyyppisiin 
arvopapereihin tai muihin 
rahoitusvälineisiin, jotka on laskettu 
liikkeeseen 1 päivän tammikuuta 2011 
jälkeen, mukaan luettuina vaatimukset, 
joilla varmistetaan, että alkuunpanijan 
itsellään pitämä nettomääräinen 
taloudellisen osuus on vähintään viisi
prosenttia;

a) vaatimukset, jotka alkuunpanijan on 
täytettävä, jotta vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja voi sijoittaa yhden 
tai useamman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston lukuun kyseisentyyppisiin 
arvopapereihin tai muihin 
rahoitusvälineisiin, jotka on laskettu 
liikkeeseen 1 päivän tammikuuta 2011 
jälkeen, mukaan luettuina vaatimukset, 
joilla varmistetaan, että alkuunpanijan 
itsellään pitämä nettomääräinen 
taloudellinen osuus on vähintään 
kymmenen prosenttia;

Or. en

Tarkistus 662
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vaatimukset, jotka alkuunpanijan on 
täytettävä, jotta vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja voi sijoittaa yhden 
tai useamman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston lukuun kyseisentyyppisiin 
arvopapereihin tai muihin 
rahoitusvälineisiin, jotka on laskettu 
liikkeeseen 1 päivän tammikuuta 2011 
jälkeen, mukaan luettuina vaatimukset, 
joilla varmistetaan, että alkuunpanijan 

a) vaatimukset, jotka alkuunpanijan on 
täytettävä, jotta vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja voi sijoittaa yhden 
tai useamman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston lukuun kyseisentyyppisiin 
arvopapereihin tai muihin 
rahoitusvälineisiin, jotka on laskettu 
liikkeeseen 1 päivän tammikuuta 2011 
jälkeen, mukaan luettuina vaatimukset, 
joilla varmistetaan, että alkuunpanijan 
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itsellään pitämä nettomääräinen 
taloudellisen osuus on vähintään viisi
prosenttia;

itsellään pitämä nettomääräinen 
taloudellinen osuus on vähintään 
kymmenen prosenttia;

Or. en

Perustelu

Viisi prosenttia (komission ehdotus) vastaa pankkien arvopaperistamista koskevan sääntelyn 
(vakavaraisuusdirektiivin) vaatimuksia. Riskialttiimmissa vaihtoehtoisissa sijoitusrahastoissa 
kymmenen prosenttia soveltuu paremmin riskien määrään. Täytäntöönpanotoimenpiteiden 
olisi alkuunpanijan ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan lisäksi katettava 
uudelleenpaketoidut lainat (ks. 13 artiklan 1 kohdan b a alakohta (uusi)).

Tarkistus 663
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vaatimukset, jotka alkuunpanijan on 
täytettävä, jotta vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja voi sijoittaa yhden 
tai useamman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston lukuun kyseisentyyppisiin 
arvopapereihin tai muihin 
rahoitusvälineisiin, jotka on laskettu 
liikkeeseen 1 päivän tammikuuta 2011 
jälkeen, mukaan luettuina vaatimukset, 
joilla varmistetaan, että alkuunpanijan 
itsellään pitämä nettomääräinen 
taloudellisen osuus on vähintään viisi 
prosenttia;

a) vaatimukset, jotka alkuunpanijan on 
täytettävä, jotta vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja voi sijoittaa yhden 
tai useamman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston lukuun kyseisentyyppisiin 
arvopapereihin tai muihin 
rahoitusvälineisiin, jotka on laskettu 
liikkeeseen 1 päivän tammikuuta 2011 
jälkeen, mukaan luettuina vaatimukset, 
joilla varmistetaan, että alkuunpanijan 
itsellään pitämä nettomääräinen 
taloudellinen osuus on vähintään viisi 
prosenttia. Vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan on voitava 
luottaa alkuunpanijan kirjallisiin 
asiakirjoihin, joiden mukaan sillä on 
nettomääräinen taloudellinen osuus ja se 
säilyttää sen;

Or. en

Perustelu

Tämä selkiyttää alkuunpanijan ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan tehtäviä sekä sitä, 
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milloin vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja on noudattanut asianmukaista huolellisuutta.

Tarkistus 664
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) taloudelliset vaatimukset, jotka näihin 
arvopapereihin tai muihin 
rahoitusvälineisiin yhden tai useamman 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lukuun 
sijoittavan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan on täytettävä.

b) laadulliset vaatimukset, jotka näihin 
arvopapereihin tai muihin 
rahoitusvälineisiin yhden tai useamman 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lukuun 
sijoittavan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan on täytettävä.

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston on 
voitava luottaa alkuunpanijan 
ilmoitukseen tällaisten arvopapereiden 
olemassaolon aikana päättäessään, 
sijoittaako se tällaisiin arvopapereihin.

Kyseiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, 
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Kyseiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, 
hyväksytään 49 a, 49 b ja 49 c artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Sijoittajia ei pitäisi velvoittaa varmistamaan, että alkuunpanija pitää itsellään 
nettomääräisen taloudellisen osuuden sen salkusta, vaan velvoite pitäisi asettaa suoraan 
alkuunpanijoille. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston on voitava luottaa alkuunpanijan 
ilmoituksiin tällaisten arvopapereiden olemassaolon aikana.
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Tarkistus 665
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) avoimuutta koskevat vaatimukset, 
jotka on täytettävä uudelleenpaketoitujen 
lainojen osalta.

Or. en

Perustelu

Viisi prosenttia (komission ehdotus) vastaa pankkien arvopaperistamista koskevan sääntelyn 
(vakavaraisuusdirektiivin) vaatimuksia. Riskialttiimmissa vaihtoehtoisissa sijoitusrahastoissa 
kymmenen prosenttia soveltuu paremmin riskien määrään. Täytäntöönpanotoimenpiteiden 
olisi alkuunpanijan ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan lisäksi katettava 
uudelleenpaketoidut lainat.

Tarkistus 666
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) avoimuutta koskevat vaatimukset, 
jotka on täytettävä uudelleenpaketoitujen 
lainojen osalta.

Or. en

Perustelu

Viisi prosenttia (komission ehdotus) vastaa pankkien arvopaperistamista koskevan sääntelyn 
(vakavaraisuusdirektiivin) vaatimuksia. Riskialttiimmissa vaihtoehtoisissa sijoitusrahastoissa 
kymmenen prosenttia soveltuu paremmin riskien määrään. Täytäntöönpanotoimenpiteiden 
olisi alkuunpanijan ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan lisäksi katettava 
uudelleenpaketoidut lainat.
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Tarkistus 667
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseiset toimenpiteet, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, hyväksytään 49 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Komissio voi vahvistaa 49 a, 49 b ja 
49 c artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä toimenpiteitä, joissa 
tarkennetaan, että alkuunpanijan 
itsellään pitämä nettomääräinen 
taloudellinen osuus on vähintään viisi 
prosenttia, sekä laadulliset vaatimukset, 
jotka arvopapereihin tai muihin 
rahoitusvälineisiin sijoittavan 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on täytettävä. 

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 668
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a artikla
Sijoittaminen hyödykemarkkinoille

Hyödykemarkkinoille sijoittavan 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston on 
säännöllisesti annettava Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle tietoa 
suorista tai epäsuorista positioistaan 
näillä markkinoilla. Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
asettaa rajoja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston positioille 
hyödykemarkkinoilla, jotta voidaan 
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välttää vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
toiminnasta aiheutuvat hyödykkeiden 
hintojen häiriöt.
Vaihtoehtoinen sijoitusrahasto ei saa 
suoraan tai epäsuorasti sijoittaa 
maataloushyödykkeisiin.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osuutta hyödykemarkkinoilla on säänneltävä. Vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa olisi kiellettävä sijoittamasta maataloushyödykkeisiin.

Tarkistus 669
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
III luku – 2 jakso – otsikko

Komission teksti Tarkistus

PÄÄOMAVAATIMUKSET VASTUUVARAUKSET

Or. en

Tarkistus 670
Hans-Peter Martin

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

14 artikla Poistetaan.
Alku- ja toimintapääoma

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla 
on oltava omia varoja vähintään 125 000 
euroa.
Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkkujen arvo ylittää 
250 miljoonaa euroa, kyseisen hoitajan 
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on lisättävä omien varojensa määrää;
omien lisävarojen määrän on oltava 0,02 
prosenttia vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan salkkujen arvon siitä määrästä, 
joka ylittää 250 miljoonaa euroa.
Ensimmäisessä ja toisessa kohdassa 
asetetuista määrävaatimuksista 
riippumatta vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan omien varojen 
määrä ei koskaan saa alittaa määrää, jota 
edellytetään sijoituspalveluyritysten ja 
luottolaitosten omien varojen 
riittävyydestä 14 päivänä kesäkuuta 2006 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2006/49/EY 
(uudelleenlaadittu toisinto) 21 artiklan 
nojalla.
Tämän artiklan ensimmäisen, toisen ja 
kolmannen kohdan soveltamiseksi 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
salkuiksi katsotaan seuraavat:
a) kaikki sen hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkut, myös niiden 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen salkut, 
joiden osalta se on 18 artiklan mukaisesti 
siirtänyt yhden tai useamman tehtävän 
toisen hoidettavaksi;
b) kaikki sellaisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkut, joiden hoito on 
sille siirretty.

Or. de

Tarkistus 671
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Jos vaihtoehtoinen sijoitusrahasto on 
itsehoidettu eli se on saanut 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
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toimiluvan, vaihtoehtoisella 
sijoitusrahastolla on oltava vähintään 
300 000 euron alkupääoma.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistetaan muotoilu yhteissijoitusyritysdirektiivin kanssa.

Tarkistus 672
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla, 
joka on sisäisesti hoidettu vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto, on vähintään 
300 000 euron alkupääoma.

Or. en

Perustelu

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 673
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla 
on oltava omia varoja vähintään 
125 000 euroa.

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla, 
joka nimetään yhden tai useamman 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
ulkopuoliseksi hoitajaksi, on vähintään 
125 000 euron alkupääoma, kun otetaan 
huomioon seuraavat kohdat.

Or. en

Perustelu

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

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

Tarkistus 674
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla 
on oltava omia varoja vähintään 
125 000 euroa.

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajalla on oltava omia varoja vähintään 
75 000 euroa.



PE439.125v01-00 138/157 AM\804981FI.doc

FI

Or. en

Perustelu

Näin pääomavaatimus on lähempänä pääomavaatimusdirektiivissä ja ns. long-only-
rahastoilta vaadittua tasoa (50 000 euron peruspääoma) muttei kuitenkaan sama. 
Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat eivät pidä hallussaan sijoittajien varoja, joten 
sijoittajille aiheutuva riski on erittäin pieni. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
tarpeettoman suuret pääomavaatimukset vaikeuttavat uusien tulokkaiden pääsyä markkinoille 
ja toivottavaa kilpailua.

Tarkistus 675
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkkujen arvo ylittää 
250 miljoonaa euroa, kyseisen hoitajan on 
lisättävä omien varojensa määrää; omien 
lisävarojen määrän on oltava 
0,02 prosenttia vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan salkkujen arvon 
siitä määrästä, joka ylittää 250 miljoonaa 
euroa.

2. Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkkujen arvo ylittää 
250 miljoonaa euroa, kyseisen hoitajan on 
lisättävä omien varojensa määrää, minkä
on oltava 0,02 prosenttia vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan salkkujen arvon 
siitä määrästä, joka ylittää 250 miljoonaa 
euroa; alkupääomaa ja lisävarojen 
kokonaismäärää koskeva vaatimus ei 
kuitenkaan saa ylittää 10:tä miljoonaa 
euroa.

Or. en

Perustelu

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.
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(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 676
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkkujen arvo ylittää 
250 miljoonaa euroa, kyseisen hoitajan on 
lisättävä omien varojensa määrää; omien 
lisävarojen määrän on oltava 
0,02 prosenttia vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan salkkujen arvon 
siitä määrästä, joka ylittää 250 miljoonaa 
euroa.

2. Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkkujen arvo ylittää 
150 miljoonaa euroa, kyseisen hoitajan on 
lisättävä omien varojensa määrää, minkä
on oltava vähintään 0,01 prosenttia
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
salkkujen arvon siitä määrästä, joka ylittää 
150 miljoonaa euroa.

Or. en

Perustelu

Näin pääomavaatimus on lähempänä pääomavaatimusdirektiivissä ja ns. long-only-
rahastoilta vaadittua tasoa (50 000 euron peruspääoma) muttei kuitenkaan sama. 
Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat eivät pidä hallussaan sijoittajien varoja, joten 
sijoittajille aiheutuva riski on erittäin pieni. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
tarpeettoman suuret pääomavaatimukset vaikeuttavat uusien tulokkaiden pääsyä markkinoille 
ja toivottavaa kilpailua.

Tarkistus 677
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkkujen arvo ylittää 
250 miljoonaa euroa, kyseisen hoitajan on 

2. Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkkujen arvo ylittää 
250 miljoonaa euroa, kyseisen hoitajan on 
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lisättävä omien varojensa määrää; omien 
lisävarojen määrän on oltava 
0,02 prosenttia vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan salkkujen arvon 
siitä määrästä, joka ylittää 250 miljoonaa 
euroa.

lisättävä omien varojensa määrää; omien 
lisävarojen määrän on oltava tietty 
prosenttiosuus vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan salkkujen arvon 
siitä määrästä, joka ylittää 250 miljoonaa 
euroa.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan pääoman on oltava riittävä kattamaan sen 
ammatilliset vastuut. Täsmällinen määrä on suhteutettava sen tosiasialliseen riskiprofiiliin.

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

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkkujen arvo ylittää 
250 miljoonaa euroa, kyseisen hoitajan on 
lisättävä omien varojensa määrää; omien 
lisävarojen määrän on oltava 
0,02 prosenttia vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan salkkujen arvon 
siitä määrästä, joka ylittää 250 miljoonaa 
euroa.

2. Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkkujen arvo ylittää 
250 miljoonaa euroa, kyseisen hoitajan on 
lisättävä omien varojensa määrää; omien 
lisävarojen määrän on oltava 
0,02 prosenttia vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan hoitaman 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston salkkujen 
arvon siitä määrästä, joka ylittää 
250 miljoonaa euroa.

Or. en



AM\804981FI.doc 141/157 PE439.125v01-00

FI

Tarkistus 679
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä ja toisessa kohdassa 
asetetuista määrävaatimuksista 
riippumatta vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan omien varojen 
määrä ei koskaan saa alittaa määrää, jota 
edellytetään sijoituspalveluyritysten ja 
luottolaitosten omien varojen 
riittävyydestä 14 päivänä kesäkuuta 2006 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2006/49/EY 
(uudelleenlaadittu toisinto) 21 artiklan 
nojalla.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 680
Hans-Peter Martin

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien omien varojen määrä ei saa 
alittaa sijoituspalveluyritysten ja 
luottolaitosten omien varojen 
riittävyydestä 14 päivänä kesäkuuta 2006 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2006/49/EY 
(uudelleenlaadittu toisinto)1 21 artiklassa 
edellytettyä määrää.
____________
1EUVL L 177, 30.6.2006, s. 201.

Or. de

Tarkistus 681
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tämän artiklan ensimmäisen, toisen ja 
kolmannen kohdan soveltamiseksi 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
salkuiksi katsotaan seuraavat:

Tämän artiklan ensimmäisen, toisen ja 
kolmannen kohdan soveltamiseksi 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
salkuiksi katsotaan seuraavat lukuun 
ottamatta feeder-rahastona toimivan 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston salkkuja 
siltä osin kuin ne koostuvat master-
rahastona toimivan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeista tai osuuksista:

Or. en

Perustelu

A clarification is necessary to ensure that this provision does not have the effect of “double 
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counting” the portfolios of Feeder AIF (which in general will consist solely of shares or units 
in the relevant master AIF, along with any residual cash balances) the value of which is 
already accounted for in the portfolio of the relevant master AIF. The proposed amendment 
will only exempt units or shares from “double counting” to the extent that they would be 
counted anyway at the master AIF level. So the 15% that a Feeder AIF may invest other than 
in the master AIF will still count for the purposes of this Article.

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

Tarkistus 682
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän artiklan ensimmäisen, toisen ja 
kolmannen kohdan soveltamiseksi 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
salkuiksi katsotaan seuraavat:

4. Tämän artiklan 2 kohdan soveltamiseksi 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
salkuiksi katsotaan sen hoitamat 
vaihtoehtoiset sijoitusrahastot, myös ne 
vaihtoehtoiset sijoitusrahastot, joiden 
osalta se on 18 artiklan mukaisesti siirtänyt 
yhden tai useamman tehtävän toisen 
hoidettavaksi, mutta lukuun ottamatta
sellaisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
salkkuja, joiden hoito on sille siirretty.

a) kaikki sen hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkut, myös niiden 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen salkut, 
joiden osalta se on 18 artiklan mukaisesti 
siirtänyt yhden tai useamman tehtävän 
toisen hoidettavaksi;
b) kaikki sellaisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkut, joiden hoito on 
sille siirretty.

Or. en

Perustelu

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
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situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

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

Tarkistus 683
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltiot voivat antaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle 
luvan alittaa 2 kohdassa tarkoitetun 
omien lisävarojen määrän enintään 
50 prosentilla, jos sillä on sellaisen 
luottolaitoksen tai vakuutusyrityksen 
antama takaus vastaavalle määrälle, 
jonka sääntömääräinen kotipaikka on 
jossain jäsenvaltiossa tai kolmannessa 
maassa, jossa kyseiseen luottolaitokseen 
tai vakuutusyritykseen sovelletaan 
toiminnan vakautta koskevia sääntöjä, 
joiden toimivaltaiset viranomaiset 
katsovat vastaavan unionin 
lainsäädännössä säädettyjä.

Or. en

Perustelu

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
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managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

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

Tarkistus 684
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltiot voivat antaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle 
luvan alittaa 2 kohdassa tarkoitetun 
omien lisävarojen määrän enintään 
50 prosentilla, jos yhtiöllä on 
luottolaitoksen tai vakuutusyrityksen 
antama takaus vastaavalle määrälle.
Luottolaitoksen tai vakuutusyrityksen 
sääntömääräisen kotipaikan on oltava 
jossain jäsenvaltiossa taikka kolmannessa 
maassa, jolloin kuitenkin edellytetään, 
että luottolaitokseen tai 
vakuutusyritykseen sovelletaan toiminnan 
vakautta koskevia sääntöjä, joiden 
toimivaltaiset viranomaiset katsovat 
vastaavan unionin lainsäädännössä 
säädettyjä.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistetaan muotoilu yhteissijoitusyritysdirektiivin kanssa.
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Tarkistus 685
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Sen estämättä, mitä 4 kohdassa 
säädetään, vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan salkkujen arvon 
laskennassa ei oteta huomioon niitä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston salkkuja, 
jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:
i) niihin ei sisälly vivutusta;
ii) niissä lunastusoikeutta ei voi käyttää 
viiteen vuoteen kunkin vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston perustamisesta; ja
iii) niiden sijoitusstrategian ja tavoitteiden 
mukaisesti niissä tehdään sijoituksia ja 
irtautumisia harvoin.
Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
ainoastaan ensimmäisen alakohdan 
vaatimukset täyttävää vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa hoitavan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan alkupääoma on 
vähintään 50 000 euroa.

Or. en

Tarkistus 686
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Edellä olevia -1, 1, 2, 4 ja 4 a kohtaa 
ei sovelleta vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiin, jotka eivät 
ylitä 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
asetettua 500 miljoonan euron raja-arvoa 
ja joita kohdellaan tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvina 
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vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajina, kun ne hoitavat ainoastaan 
seuraavat vaatimukset täyttäviä 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja:
a) niihin ei sisälly vivutusta 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tasolla;
b) niissä lunastusoikeutta ei voi käyttää 
viiteen vuoteen ensimmäisestä 
investoinnista kuhunkin vaihtoehtoiseen 
sijoitusrahastoon; ja
c) niiden sijoitusstrategian ja tavoitteiden 
mukaisesti niissä tehdään sijoituksia ja 
irtautumisia harvoin.
Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
ensimmäisen alakohdan vaatimukset 
täyttävän vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan alkupääoma on 
vähintään 50 000 euroa.

Or. en

Tarkistus 687
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Edellä olevia 1–4 kohtaa ei sovelleta 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajiin, jotka hoitavat ainoastaan 
seuraavat vaatimukset täyttäviä 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja:
a) niihin ei sisälly vivutusta;
b) niissä lunastusoikeutta ei voi käyttää 
viiteen vuoteen kunkin vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston perustamisesta; ja
c) niiden sijoitusstrategian ja tavoitteiden 
mukaisesti niissä tehdään sijoituksia ja 
irtautumisia harvoin.
Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
ensimmäisen alakohdan vaatimukset 
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täyttävän vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan alkupääoma on 
vähintään 50 000 euroa.

Or. en

Perustelu

Nämä pääomavaatimukset perustuvat yhteissijoitusyrityksiä koskevaan direktiiviin, jota 
sovelletaan yleisölle tarjottaviin avoimiin rahastoihin. Tässä lähestymistavassa jätetään 
huomioimatta, että suljettuihin rahastoihin sijoittaviin ammattimaisiin sijoittajiin ei kohdistu 
samoja toimintariskejä kuin sellaisten avointen rahastojen yksityissijoittajiin, joita on 
hoidettava aktiivisesti.

Tarkistus 688
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Edellä olevia 1–4 kohtaa ei sovelleta 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajiin, jotka hoitavat ainoastaan 
seuraavat vaatimukset täyttäviä 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja:
a) niihin ei sisälly vivutusta;
b) niissä lunastusoikeutta ei voi käyttää 
viiteen vuoteen kunkin vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston perustamisesta; ja
c) niiden sijoitusstrategian ja tavoitteiden 
mukaisesti niissä tehdään sijoituksia ja 
irtautumisia harvoin.
Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
ensimmäisen alakohdan vaatimukset 
täyttävän vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan alkupääoma on 
vähintään 50 000 euroa.

Or. en

Perustelu

Nämä pääomavaatimukset perustuvat yhteissijoitusyrityksiä koskevaan direktiiviin, jota 
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sovelletaan yleisölle tarjottaviin avoimiin rahastoihin. Tässä lähestymistavassa jätetään 
huomioimatta, että suljettuihin rahastoihin sijoittaviin ammattimaisiin sijoittajiin ei kohdistu 
samoja toimintariskejä kuin sellaisten avointen rahastojen yksityissijoittajiin, joita on 
hoidettava aktiivisesti.

Tarkistus 689
Diogo Feio

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Edellä olevia kohtia ei sovelleta 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajiin, jotka hoitavat ainoastaan 
seuraavat vaatimukset täyttäviä 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja:
a) niihin ei sisälly vivutusta;
b) niissä lunastusoikeutta ei voi käyttää 
viiteen vuoteen kunkin vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston perustamisesta;
c) niissä on kiinteät pääomasitoumukset;
d) niissä maksut perustuvat 
pääomasitoumuksiin;
e) niissä sijoittajilla on oikeus vaihtaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja;
f) sopimukseen sisältyy erityismääräyksiä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
purkamisesta sijoittajien suojelemiseksi 
siirtymäaikana.
Edellä olevia kohtia ei sovelleta myöskään 
feeder-rahastona toimivan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston salkkuihin siltä osin kuin 
ne koostuvat master-rahastona toimivan 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeista 
tai osuuksista.

Or. en

Perustelu

Erilaisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen sijoittajien riskiprofiilien erityispiirteet on 



PE439.125v01-00 150/157 AM\804981FI.doc

FI

otettava huomioon.

Tarkistus 690
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Edellä olevia kohtia ei sovelleta 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajiin, jotka hoitavat ainoastaan 
seuraavat vaatimukset täyttäviä 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja:
a) niihin ei sisälly vivutusta;
b) niissä lunastusoikeutta ei voi käyttää 
viiteen vuoteen kunkin vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston perustamisesta;
c) niissä on kiinteät pääomasitoumukset;
d) niissä maksut perustuvat 
pääomasitoumuksiin;
e) niissä sijoittajilla on oikeus vaihtaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja; ja
f) sopimukseen sisältyy erityismääräyksiä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
purkamisesta sijoittajien suojelemiseksi 
siirtymäaikana.

Or. en

Perustelu

Nämä pääomavaatimukset perustuvat yhteissijoitusyrityksiä koskevaan direktiiviin, jota 
sovelletaan yleisölle tarjottaviin avoimiin rahastoihin. Tässä lähestymistavassa jätetään 
huomioimatta, että suljettuihin rahastoihin sijoittaviin ammattimaisiin sijoittajiin ei kohdistu 
samoja toimintariskejä kuin sellaisten avointen rahastojen yksityissijoittajiin, joita on 
hoidettava aktiivisesti.
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Tarkistus 691
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Edellä olevia kohtia ei sovelleta 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajiin, jotka hoitavat ainoastaan 
seuraavat vaatimukset täyttäviä 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja:
a) niihin ei sisälly vivutusta;
b) niissä lunastusoikeutta ei voi käyttää 
viiteen vuoteen kunkin vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston perustamisesta;
c) niissä on kiinteät pääomasitoumukset;
d) niissä maksut perustuvat 
pääomasitoumuksiin;
e) niissä sijoittajilla on oikeus vaihtaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja; ja
f) sopimukseen sisältyy erityismääräyksiä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
purkamisesta sijoittajien suojelemiseksi 
siirtymäaikana.

Or. en

Perustelu

Nämä pääomavaatimukset perustuvat yhteissijoitusyrityksiä koskevaan direktiiviin, jota 
sovelletaan yleisölle tarjottaviin avoimiin rahastoihin. Suljettujen rahastojen ammattimaisia 
sijoittajia suojellaan eri järjestelyin. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan suurempi 
pääoma ei paranna sijoittajansuojaa. Pääomarahastojen sijoittajiin ei kohdistu samoja 
toimintariskejä kuin sellaisten avointen rahastojen yksityissijoittajiin, joita on hoidettava 
aktiivisesti.
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Tarkistus 692
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 c. Tätä artiklaa ei sovelleta sellaisia 
rahastoja hoitaviin vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiin, joihin ei 
sisälly vivutusta ja joissa lunastusoikeutta 
ei voi käyttää viiteen vuoteen kunkin 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
perustamisesta, siltä osin kuin ne tekevät 
yksityisiä pääomasijoituksia, eikä 
teollisiin holding-yhtiöihin, joiden 
osakkeita pidetään kaupan EU:n 
sääntelemillä markkinoilla, kun ne pitävät 
hallussaan tytäryhtiöidensä tai 
osakkuusyritystensä osakkeita 
liiketoimintastrategian toteuttamista 
varten, ja joita ei ole perustettu pääasiassa 
tuottamaan irtautumisen avulla voittoa 
sijoittajilleen ennalta määritellyn ajan 
kuluessa.

Or. en

Perustelu

Listed industrial holding companies are closed-ended funds which do not grant their 
shareholders any redemption or repurchase rights. Further, these entities are the legal and 
beneficial owners of their assets. This gives them substantial capital resources to draw on to 
continue to discharge their regulatory obligations. Mechanisms already exist for the orderly 
wind-up of the company if required. This is governed by EU law. Private Equity funds are 
typically closed-ended funds which do not grant their investors any redemption rights. The 
management fees are predictable and based on commitments to the fund and not valuations. 
Funds to investors are only returned as and when investments in portfolio companies are 
exited. These companies are legal entities with their own boards and operating management. 
In addition fund documentation provides mechanisms for the orderly wind-up of a manager 
should that be required by the investors, who in such case will typically pay a break-fee equal 
to 12-18 months of management fees.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 693
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 d. Tätä artiklaa ei sovelleta teollisiin 
holding-yhtiöihin, joiden osakkeita 
pidetään kaupan EU:n sääntelemillä 
markkinoilla, kun ne pitävät hallussaan 
tytäryhtiöidensä tai osakkuusyritystensä 
osakkeita liiketoimintastrategian 
toteuttamista varten, ja joita ei ole 
perustettu pääasiassa tuottamaan 
irtautumisen avulla voittoa sijoittajilleen 
ennalta määritellyn ajan kuluessa.

Or. en

Perustelu

Listatut teolliset holding-yhtiöt ovat suljettuja rahastoja, jotka eivät myönnä 
osakkeenomistajilleen lunastus- tai takaisinosto-oikeuksia. Nämä yhteisöt ovat myös 
varojensa laillisia ja tosiasiallisia edunsaajia. Niillä on siten huomattavia pääomavaroja, 
joiden avulla ne voivat täyttää sääntelystä johtuvat velvoitteensa. Yhtiön asianmukaista 
purkamista varten on tarvittaessa jo olemassa järjestelyjä. Tähän sovelletaan EU:n 
lainsäädäntöä.

Tarkistus 694
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan, joka on jo 
saanut direktiivin 2004/39/EY mukaisen 
toimiluvan ja/tai johon sovelletaan 
direktiivin 2006/49/EY tai direktiivin 
85/611/ETY mukaisia 
pääomavaatimuksia, ei tarvitse täyttää 
tämän direktiivin mukaisia 



PE439.125v01-00 154/157 AM\804981FI.doc

FI

lisävaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Monet vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat ovat jo saaneet rahoitusvälineiden 
markkinoista annetun direktiivin mukaisen toimiluvan, ja niihin sovelletaan 
pääomavaatimusdirektiivin ja yhteissijoitusyrityksiä koskevan direktiivin mukaisia 
pääomasääntöjä. On tarpeetonta ja mahdollisesti päällekkäistä edellyttää, että tällaiset 
yritykset täyttävät vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevan direktiivin mukaiset 
lisävaatimukset.

Tarkistus 695
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 e. Tätä artiklaa ei sovelleta direktiivin 
2009/65/EY mukaisen toimiluvan 
saaneisiin rahastoyhtiöihin, jotka hoitavat 
myös vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja.

Or. en

Perustelu

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 696
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio antaa delegoituja säädöksiä, 
joissa vahvistetaan 2 kohdassa tarkoitettu 
prosenttiosuus, jonka on oltava vähintään 
1 prosentti ja enintään 5 prosenttia 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
riskiprofiilin mukaisesti, ja joissa 
yksilöidään omaisuuserät, joihin omia 
varoja voidaan sijoittaa.
Kyseiset säädökset, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, 
annetaan Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan pääoman on oltava riittävä kattamaan sen 
ammatilliset vastuut. Täsmällinen määrä on suhteutettava sen tosiasialliseen riskiprofiiliin.

Tarkistus 697
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Määrän, jonka vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja sijoittaa 
kuhunkin hoitamaansa vaihtoehtoiseen 
sijoitusrahastoon, on oltava sellainen, että 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
vuotuinen nettomääräinen taloudellinen 
riski on suurempi tai yhtä suuri kuin tietty 
prosenttiosuus kaikkien sijoittajien 
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kyseiseen vaihtoehtoiseen 
sijoitusrahastoon tekemien sijoitusten 
kokonaismäärästä.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on sovitettava osuutensa sijoittajiensa osuuksiin. 
Tämä toteutetaan yleensä voitonjakosopimuksilla. On myös tärkeää varmistaa, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat kärsivät tietyssä määrin aiheuttamistaan 
tappioista. Tämä säännös voidaan rinnastaa vaatimukseen, jonka mukaan pankkien on 
pidettävä itsellään 5 prosenttia lainoista, joiden alkuunpanijoita ne ovat. Täsmällinen 
prosenttiosuus vaihtelee vaihtoehtoisen sijoitusrahaston riskiprofiilin mukaan. 

Tarkistus 698
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 c. Komissio antaa delegoituja säädöksiä, 
joissa vahvistetaan seuraavia koskevat 
vaatimukset:
a) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan sijoittama prosenttiosuus, jonka 
on oltava vähintään 1 prosentti ja 
enintään 5 prosenttia kaikkien sijoittajien 
kyseiseen vaihtoehtoiseen 
sijoitusrahastoon tekemien sijoitusten 
kokonaismäärästä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston riskiprofiilin mukaisesti;
b) laskentamenetelmä;
c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan noudattama menettely, jotta 
edellä mainitut vaatimukset voidaan 
täyttää.
Kyseiset säädökset, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, 
annetaan Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklassa 
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tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on sovitettava osuutensa sijoittajiensa osuuksiin. 
Tämä toteutetaan yleensä voitonjakosopimuksilla. On myös tärkeää varmistaa, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat kärsivät tietyssä määrin aiheuttamistaan 
tappioista. Tämä säännös voidaan rinnastaa vaatimukseen, jonka mukaan pankkien on 
pidettävä itsellään 5 prosenttia lainoista, joiden alkuunpanijoita ne ovat. Täsmällinen 
prosenttiosuus vaihtelee vaihtoehtoisen sijoitusrahaston riskiprofiilin mukaan. 

Tarkistus 699
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 4 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 d. Omat varat on sijoitettava 
rahavaroihin tai lyhyellä aikavälillä 
helposti rahaksi muunnettaviin varoihin, 
eivätkä ne saa sisältää spekulatiivisia 
omaisuuseriä.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan pääoman on oltava riittävä kattamaan sen 
ammatilliset vastuut. Täsmällinen määrä on suhteutettava sen tosiasialliseen riskiprofiiliin.


