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Pakeitimas 508
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
II skyriaus pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklos leidimo suteikimas AIFV Veiklos leidimo suteikimas AIF

Or. en

Pagrindimas

Leidimas turėtų būti suteikiamas produktams (AIF), o ne AIFV.

Pakeitimas509
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad AIFV, 
kuriems taikoma ši direktyva, teiktų AIF 
valdymo paslaugas arba prekiautų jų 
akcijomis ar investiciniais vienetais tik 
gavę išankstinį veiklos leidimą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad AIF būtų 
siūlomi investuotojams Europos 
Sąjungoje tik gavus išankstinį veiklos 
leidimą Investuotojams Europos 
Sąjungoje draudžiama siūlyti AIF, 
neturinčius veiklos leidimo, suteikto pagal 
šią direktyvą.

Subjektams, neturintiems veiklos 
leidimo, suteikto pagal šią direktyvą 
arba, jei AIFV direktyva netaikoma, 
pagal valstybės narės nacionalinius 
įstatymus, draudžiama teikti AIF 
valdymo paslaugas ir prekiauti jų 
investiciniais vienetais ar akcijomis 
Bendrijoje. 

Or. en

Pagrindimas

Ši direktyva turėtų apimti visus iš Europos investuotojų lėšas gaunančius AIF.
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Pakeitimas 510
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad AIFV, 
kuriems taikoma ši direktyva, teiktų AIF 
valdymo paslaugas arba prekiautų jų 
akcijomis ar investiciniais vienetais tik 
gavę išankstinį veiklos leidimą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad AIFV, 
kuriems taikoma ši direktyva, teiktų AIF 
valdymo paslaugas tik gavę išankstinį 
veiklos leidimą.

Subjektams, neturintiems veiklos 
leidimo, suteikto pagal šią direktyvą 
arba, jei AIFV direktyva netaikoma, 
pagal valstybės narės nacionalinius 
įstatymus, draudžiama teikti AIF 
valdymo paslaugas ir prekiauti jų 
investiciniais vienetais ar akcijomis 
Bendrijoje. 

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su KIPVPS direktyva. Turėtų būti aiškiai nurodytas principas, kad subjektams, 
neturintiems AIFV leidimo pagal šią direktyvą, neturėtų būti leista teikti valdymo paslaugas 
AIF (išskyrus atvejus, kai perduodamos funkcijos). Siekiant teisinio tikrumo, kiekvienas AIF, 
nepaisant jo teisinės struktūros, turėtų turėti tik vieną AIFV. Direktyvoje reikėtų atsižvelgti į 
esamus fondų struktūrų skirtumus, pavyzdžiui, į tai, kad kai kurie fondai yra savarankiški, o 
kai kurie paskiria išorės valdytoją.  Tais atvejais, kai AIF nėra paskyręs išorės valdytojo, pats 
AIF laikomas AIFV.
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Pakeitimas 511
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad AIFV, 
kuriems taikoma ši direktyva, teiktų AIF 
valdymo paslaugas arba prekiautų jų 
akcijomis ar investiciniais vienetais tik 
gavę išankstinį veiklos leidimą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad AIFV, 
kuriems taikoma ši direktyva, teiktų AIF 
valdymo paslaugas tik gavę išankstinį 
veiklos leidimą.

Subjektams, neturintiems veiklos
leidimo, suteikto pagal šią direktyvą 
arba, jei AIFV direktyva netaikoma, 
pagal valstybės narės nacionalinius 
įstatymus, draudžiama teikti AIF 
valdymo paslaugas ir prekiauti jų 
investiciniais vienetais ar akcijomis 
Bendrijoje.

Valstybės narės reikalauja, kad tik 
subjektams, turintiems veiklos leidimą 
pagal šią direktyvą būtų leista teikti AIF 
valdymo paslaugas, išskyrus atvejus, kai 
AIFV perduoda savo funkcijas pagal šios 
direktyvos 18 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su KIPVPS direktyva. Turėtų būti aiškiai nurodytas principas, kad subjektams, 
neturintiems AIFV leidimo pagal šią direktyvą, neturėtų būti leista teikti valdymo paslaugas 
AIF (išskyrus atvejus, kai perduodamos funkcijos).

Pakeitimas 512
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Subjektams, neturintiems veiklos 
leidimo, suteikto pagal šią direktyvą 
arba, jei AIFV direktyva netaikoma, 
pagal valstybės narės nacionalinius 
įstatymus, draudžiama teikti AIF 
valdymo paslaugas ir prekiauti jų 
investiciniais vienetais ar akcijomis 
Bendrijoje. 

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Sutinkame su pakeitimu, siūlomu pirmininkaujančios Švedijos kompromisiniame pasiūlyme.  
Manome, kad labai svarbu užtikrinti, jog AIFV, kuriems netaikoma ši direktyva (ypač už 
Bendrijos ribų įsisteigusiems AIFV), nebūtų draudžiama prekiauti AIF investiciniais vienetais 
ir akcijomis Bendrijoje, jei jie neplatinami viešai.

Pakeitimas 513
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Subjektams, neturintiems veiklos 
leidimo, suteikto pagal šią direktyvą 
arba, jei AIFV direktyva netaikoma, 
pagal valstybės narės nacionalinius 
įstatymus, draudžiama teikti AIF 
valdymo paslaugas ir prekiauti jų 
investiciniais vienetais ar akcijomis 
Bendrijoje. 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 514
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Subjektams, neturintiems veiklos 
leidimo, suteikto pagal šią direktyvą 
arba, jei AIFV direktyva netaikoma, 
pagal valstybės narės nacionalinius 
įstatymus, draudžiama teikti AIF 
valdymo paslaugas ir prekiauti jų 
investiciniais vienetais ar akcijomis 
Bendrijoje. 

Subjektams, neturintiems veiklos leidimo, 
suteikto pagal šią direktyvą arba, jei 
Sąjungoje įsisteigusiam AIFV direktyva 
netaikoma, pagal valstybės narės 
nacionalinius įstatymus, draudžiama teikti 
AIF valdymo paslaugas.
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Or. en

Pagrindimas

Svarbu pripažinti, kad kai kuriais atvejais AIF tiesiogiai platina savo investicinius vienetus 
arba akcijas. Visiškai tikslinga reikalauti, kad šiai prekybai vykdyti būtų paskirtas ES 
įsisteigęs AIFV, tačiau, kai AIF paskiria trečiąją šalį atlikti AIFV vaidmenį, nebūtina 
reikalauti, kad visais atvejais tik leidimą turintis AIFV galėtų prekiauti investiciniais vienetais 
arba akcijomis.

Pakeitimas 515
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Subjektams, neturintiems veiklos 
leidimo, suteikto pagal šią direktyvą 
arba, jei AIFV direktyva netaikoma, 
pagal valstybės narės nacionalinius 
įstatymus, draudžiama teikti AIF 
valdymo paslaugas ir prekiauti jų 
investiciniais vienetais ar akcijomis 
Bendrijoje. 

Subjektams, neturintiems veiklos leidimo, 
suteikto pagal šią direktyvą arba, jei AIFV 
direktyva netaikoma, pagal valstybės narės 
nacionalinius įstatymus, draudžiama teikti 
AIF valdymo paslaugas ir prekiauti jų 
investiciniais vienetais ar akcijomis 
Sąjungoje, nebent tai būtų aiškiai 
nurodyta šioje direktyvoje.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama numatyti išimtis, pvz., tokias kaip 35 straipsnyje (iš dalies pakeistas G. Hökmarko34 
pakeitimu), ir taip paaiškinti, kad 4 straipsnyje nustatytam visiškam draudimui gali būti 
taikomos išimtys.

Pakeitimas 516
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Subjektams, neturintiems veiklos 
leidimo, suteikto pagal šią direktyvą 

Subjektams, neturintiems veiklos leidimo, 
suteikto pagal šią direktyvą arba, jei AIFV 
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arba, jei AIFV direktyva netaikoma, 
pagal valstybės narės nacionalinius 
įstatymus, draudžiama teikti AIF 
valdymo paslaugas ir prekiauti jų 
investiciniais vienetais ar akcijomis 
Bendrijoje. 

direktyva netaikoma, pagal valstybės narės 
nacionalinius įstatymus, draudžiama 
valdyti AIF ir prekiauti jų investiciniais 
vienetais ar akcijomis Sąjungoje, išskyrus 
atvejus, kai AIFV perduoda savo 
funkcijas pagal šios direktyvos 18 
straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su Bendrijos teise (MIFID ir KIPVPS direktyvos), susijusia su perdavimo 
susitarimais.

Pakeitimas 517
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 2a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV negali verstis jokia kita veikla, tik 
AIF valdymu, portfelio valdymu, kai 
sprendimai priimami savo nuožiūra, ir 
konsultacijų dėl investicijų į Direktyvos 
2004/39/EB I priedo C skirsnyje 
išvardytas finansines priemones teikimu. 
Valstybės narės gali leisti AIFV teikti kai 
kurias administravimo ir prekybos 
paslaugas, kurios numatytos šios 
direktyvos priede kaip nepagrindinės 
paslaugos.

Or. en
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Pakeitimas 518
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. AIFV gali pagal šią direktyvą prašyti 
leidimo prekiauti AIF, kurie įsteigti dar 
nepasibaigus šios direktyvos perkėlimo į 
nacionalinę teisę terminui, akcijomis ar 
investiciniais vienetais Sąjungoje laikantis 
šios direktyvos nuostatų, jeigu pateikia 31 
ir 33 straipsniuose nurodytą informaciją 
kompetentingoms institucijoms ir 20 
straipsnyje nurodytą informaciją 
investuotojams.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu į šią direktyvą įtraukti tęstinumo išlygą ir suteikti AIFV, o visų pirma jų 
investuotojams, užtektinai laiko prisitaikyti prie naujų priemonių, ypač atsižvelgiant į tai, kad 
jie dirba su uždaro tipo fondais.

Pakeitimas 519
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Siekdama užtikrinti atitiktį šios 
direktyvos reikalavimams, kompetentinga 
institucija nesuteikia leidimo AIF tapti 
AIFV, nebent AIF direktoriai arba 
valdymo organo nariai turėtų gerą 
reputaciją ir užtektinai patirties verslo, 
kuriuo verčiasi AIF, srityje.

Or. en
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Pagrindimas

Užtikrinama, kad AIF turėtų pakankamai pajėgumų šios direktyvos reikalavimams vykdyti. Šis 
reikalavimas yra pagrįstas savarankiškiems KIPVPS fondams taikomu reikalavimu.

Pakeitimas 520
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. AIFV gali gauti leidimą teikti valdymo 
paslaugas visiems arba tam tikro tipo 
AIF.

Išbraukta.

AIFV gali turėti veiklos leidimą pagal šią 
direktyvą ir turėti valdymo arba 
investicinės įmonės leidimą pagal 
Direktyvą 2009/…/EB [KIPVPS 
direktyva].

Or. en

Pagrindimas

Žr. ankstesnių pakeitimų pagrindimus.

Pakeitimas 521
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV gali turėti veiklos leidimą pagal 
šią direktyvą ir turėti valdymo arba 
investicinės įmonės leidimą pagal 
Direktyvą 2009/…/EB [KIPVPS 
direktyva].

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Suderinama su KIPVPS direktyva. Turėtų būti aiškiai nurodytas principas, kad subjektams, 
neturintiems AIFV leidimo pagal šią direktyvą, neturėtų būti leista teikti valdymo paslaugas 
AIF (išskyrus atvejus, kai perduodamos funkcijos). Siekiant teisinio tikrumo, kiekvienas AIF, 
nepaisant jo teisinės struktūros, turėtų turėti tik vieną AIFV. Direktyvoje reikėtų atsižvelgti į 
esamus fondų struktūrų skirtumus, pavyzdžiui, į tai, kad kai kurie fondai yra savarankiški, o 
kai kurie paskiria išorės valdytoją.  Tais atvejais, kai AIF nėra paskyręs išorės valdytojo, pats 
AIF laikomas AIFV.

Pakeitimas 522
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV gali turėti veiklos leidimą pagal 
šią direktyvą ir turėti valdymo arba 
investicinės įmonės leidimą pagal 
Direktyvą 2009/…/EB [KIPVPS 
direktyva].

Jeigu AIFV turi veiklos leidimą pagal šią 
direktyvą arba jeigu valdymo ar 
investicinė įmonė turi veiklos leidimą 
pagal Direktyvą 2009/65/EB, 
kompetentingos institucijos, 
atsižvelgdamos į tai, ar vykdomi susiję 
papildomi leidimo reikalavimai, suteikia 
leidimą šiam AIFV vadovaudamosi 
Direktyva 2009/65/EB, o valdymo arba 
investicinei įmonei – vadovaudamosi šia 
direktyva. Šiuo tikslu kompetentingos 
institucijos reikalauja tik tos informacijos, 
kuri nebuvo pateikta kreipiantis dėl 
pirminio leidimo, su sąlyga, kad ši 
informacija nepasikeitė.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų pripažinti tam tikrų norminių reikalavimų, taikomų KIPVPS valdytojams ir šioje 
direktyvoje numatytiems valdytojams, panašumus. Kad AIFV ir priežiūros institucijoms 
nebūtų užkrautos pernelyg didelės išlaidos, tikslinga sudaryti sąlygas toms įmonėms, kurios 
jau valdo KIPVPS arba AIF, prašyti leidimo valdyti abiejų tipų fondus įrodžius, kad jie 
atitinka papildomus reikalavimus, numatytus šią papildomą veiklą reglamentuojančiose 
direktyvose, o ne reikalauti, kad jos prašytų visiškai naujo leidimo.
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Pakeitimas 523
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV gali turėti veiklos leidimą pagal šią 
direktyvą ir turėti valdymo arba
investicinės įmonės leidimą pagal 
Direktyvą 2009/…/EB [KIPVPS 
direktyva].

Jeigu AIFV turi veiklos leidimą pagal šią 
direktyvą arba jeigu valdymo ar 
investicinė įmonė turi veiklos leidimą
pagal Direktyvą 2009/65/EB, 
kompetentingos institucijos, 
atsižvelgdamos į tai, ar vykdomi susiję 
papildomi leidimo reikalavimai, suteikia 
leidimą šiam AIFV vadovaudamosi 
Direktyva 2009/65/EB, o valdymo arba 
investicinei įmonei – vadovaudamosi šia 
direktyva.

Šiuo tikslu kompetentingos institucijos 
reikalauja tik tos informacijos, kuri 
nebuvo pateikta kreipiantis dėl pirminio 
leidimo, su sąlyga, kad ši informacija 
nepasikeitė.

Or. en

Pagrindimas

Kad AIFV ir priežiūros institucijoms nebūtų užkrautos pernelyg didelės išlaidos, tikslinga 
sudaryti sąlygas toms įmonėms, kurios jau valdo KIPVPS arba AIF, prašyti leidimo valdyti 
abiejų tipų fondus įrodžius, kad jie atitinka papildomus reikalavimus, numatytus šią 
papildomą veiklą reglamentuojančiose direktyvose, o ne reikalauti, kad jos prašytų visiškai 
naujo leidimo.

Pakeitimas 524
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali leisti AIFV be 
valdymo paslaugų kaip ne pagrindines 
paslaugas teikti konsultacijas dėl 
investicijų. Ši veikla turi sudaryti nedidelę 
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AIFV apyvartos dalį.

Or. en

Pakeitimas 525
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4–8 straipsniai netaikomi pramonės 
kontroliuojančiosioms bendrovėms, kurių 
akcijomis prekiaujama ES reguliuojamoje 
rinkoje, jei jos turi pavaldžiųjų arba 
asocijuotų bendrovių akcijų pramonės 
verslo strategijai vykdyti ir jei jų 
įsisteigimo pagrindinis tikslas nėra 
uždirbti pelno investuotojams parduodant 
turtą per planuojamą laikotarpį.

Or. en

Pagrindimas

Pramonės kontroliuojančiąsias bendroves, kurių akcijomis prekiaujama vertybinių popierių 
biržoje, reglamentuoja Skaidrumo ir Prospekto direktyvos, nacionalinė bendrovių teisė, 
vertybinių popierių įtraukimo į oficialų prekybos sąrašą taisyklės ir kiti nacionaliniai 
nuostatai. Taip investuotojams, reguliavimo institucijoms ir visuomenei užtikrinamas 
skaidrumas. 4–8 straipsnių nuostatos yra neaktualios arba netinkamos tokio tipo bendrovėms.

Pakeitimas 526
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Direktyvoje 2009/65/EB numatyta 
valdymo arba investicinė bendrovė 
laikoma turinčia leidimą ir pagal šią 
direktyvą ir jai leidžiama valdyti pagal 
nacionalinę teisę reguliuojamus 
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kolektyvinio investavimo subjektus, kurie 
neįtraukti į Direktyvos 2009/65/EB 
taikymo sritį.
Valdydama AIF, Direktyvoje 2009/65/EB 
numatyta valdymo arba investicinė įmonė 
laikosi šios direktyvos nuostatų. 

Or. en

Pakeitimas 527
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Direktyvoje 2009/65/EB numatyta 
valdymo arba investicinė bendrovė 
laikoma turinčia leidimą ir pagal šią 
direktyvą ir jai leidžiama valdyti pagal 
nacionalinę teisę reguliuojamus 
kolektyvinio investavimo subjektus, kurie 
neįtraukti į Direktyvos 2009/65/EB 
taikymo sritį. 
Valdydama AIF, Direktyvoje 2009/65/EB 
numatyta valdymo arba investicinė įmonė 
laikosi šios direktyvos nuostatų. 

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su KIPVPS direktyva. Turėtų būti aiškiai nurodytas principas, kad subjektams, 
neturintiems AIFV leidimo pagal šią direktyvą, neturėtų būti leista teikti valdymo paslaugas 
AIF (išskyrus atvejus, kai perduodamos funkcijos). Siekiant teisinio tikrumo, kiekvienas AIF, 
nepaisant jo teisinės struktūros, turėtų turėti tik vieną AIFV. Direktyvoje reikėtų atsižvelgti į 
esamus fondų struktūrų skirtumus, pavyzdžiui, į tai, kad kai kurie fondai yra savarankiški, o 
kai kurie paskiria išorės valdytoją.  Tais atvejais, kai AIF nėra paskyręs išorės valdytojo, pats 
AIF laikomas AIFV.
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Pakeitimas 528
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Nepažeidžiant 18 straipsnio, valstybės 
narės užtikrina, kad kiekvienas į šios 
direktyvos taikymo sritį įeinantis AIF 
turėtų tik vieną AIFV, kuris būtų 
atsakingas už atitiktį šios direktyvos 
reikalavimams.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su KIPVPS direktyva. Turėtų būti aiškiai nurodytas principas, kad subjektams, 
neturintiems AIFV leidimo pagal šią direktyvą, neturėtų būti leista teikti valdymo paslaugas 
AIF (išskyrus atvejus, kai perduodamos funkcijos). Siekiant teisinio tikrumo, kiekvienas AIF, 
nepaisant jo teisinės struktūros, turėtų turėti tik vieną AIFV. Direktyvoje reikėtų atsižvelgti į 
esamus fondų struktūrų skirtumus, pavyzdžiui, į tai, kad kai kurie fondai yra savarankiški, o 
kai kurie paskiria išorės valdytoją.  Tais atvejais, kai AIF nėra paskyręs išorės valdytojo, pats 
AIF laikomas AIFV.

Pakeitimas 529
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Nepažeidžiant 18 straipsnio, valstybės 
narės užtikrina, kad kiekvienas į šios 
direktyvos taikymo sritį įeinantis AIF 
turėtų tik vieną AIFV, kuris būtų 
atsakingas už atitiktį šios direktyvos 
reikalavimams.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant teisinio tikrumo, kiekvienas AIF, nepaisant jo teisinės struktūros, turėtų turėti tik 
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vieną AIFV.

Pakeitimas 530
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Nepažeidžiant 18 straipsnio, valstybės 
narės užtikrina, kad kiekvienas į šios 
direktyvos taikymo sritį įeinantis AIF 
turėtų tik vieną AIFV, kuris būtų 
atsakingas už atitiktį šios direktyvos 
reikalavimams.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 531
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Nepažeidžiant 18 straipsnio, valstybės 
narės užtikrina, kad kiekvienas į šios 
direktyvos taikymo sritį įeinantis AIF 
turėtų tik vieną AIFV, kuris būtų 
atsakingas už atitiktį šios direktyvos 
reikalavimams.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant teisinio tikrumo, kiekvienas AIF, nepaisant jo teisinės struktūros, turėtų turėti tik 
vieną AIFV.
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Pakeitimas 532
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Nepažeidžiant 18 straipsnio, valstybės 
narės užtikrina, kad kiekvienas į šios 
direktyvos taikymo sritį įeinantis AIF 
turėtų tik vieną AIFV, kuris būtų 
atsakingas už atitiktį šios direktyvos 
reikalavimams.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant teisinio tikrumo, kiekvienas AIF, nepaisant jo teisinės struktūros, turėtų turėti tik 
vieną AIFV.

Pakeitimas 533
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Tik vienas juridinis subjektas turėtų 
gauti teisę būti atitinkamo AIF AIFV ir 
turėtų būti atsakingas už atitiktį šios 
direktyvos reikalavimams.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinimas.
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Pakeitimas 534
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2d. Atsižvelgiant į AIF teisinį statusą, jis 
gali būti valdomas vidaus valdytojo arba 
gali paskirti išorės valdytoją.
Jeigu AIF nėra paskyręs išorės valdytojo 
AIFV funkcijoms atlikti, pats AIF 
laikomas AIFV.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su KIPVPS direktyva. Turėtų būti aiškiai nurodytas principas, kad subjektams, 
neturintiems AIFV leidimo pagal šią direktyvą, neturėtų būti leista teikti valdymo paslaugas 
AIF (išskyrus atvejus, kai perduodamos funkcijos). Siekiant teisinio tikrumo, kiekvienas AIF, 
nepaisant jo teisinės struktūros, turėtų turėti tik vieną AIFV. Direktyvoje reikėtų atsižvelgti į 
esamus fondų struktūrų skirtumus, pavyzdžiui, į tai, kad kai kurie fondai yra savarankiški, o 
kai kurie paskiria išorės valdytoją.  Tais atvejais, kai AIF nėra paskyręs išorės valdytojo, pats 
AIF laikomas AIFV.

Pakeitimas 535
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2d. Atsižvelgiant į AIF teisinį statusą, jis 
gali būti valdomas vidaus valdytojo arba 
gali paskirti išorės valdytoją. Jeigu AIF 
nėra paskyręs išorės valdytojo AIFV 
funkcijoms atlikti, pats AIF laikomas 
AIFV.

Or. en
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Pagrindimas

Direktyvoje reikėtų atsižvelgti į esamus fondų struktūrų skirtumus, pavyzdžiui, į tai, kad kai 
kurie fondai yra savarankiški, o kai kurie paskiria išorės valdytoją.  Tais atvejais, kai AIF 
nėra paskyręs išorės valdytojo AIFV funkcijoms atlikti, pats AIF laikomas AIFV.

Pakeitimas 536
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2d. Atsižvelgiant į AIF teisinį statusą, jis 
gali būti valdomas vidaus valdytojo arba 
gali paskirti išorės valdytoją.
Jeigu AIF nėra paskyręs išorės valdytojo 
AIFV funkcijoms atlikti, pats AIF 
laikomas AIFV.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje reikėtų atsižvelgti į esamus fondų struktūrų skirtumus, pavyzdžiui, į tai, kad kai 
kurie fondai yra savarankiški, o kai kurie paskiria išorės valdytoją.  Tais atvejais, kai AIF 
nėra paskyręs išorės valdytojo AIFV funkcijoms atlikti, pats AIF laikomas AIFV.

Pakeitimas 537
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2d. Atsižvelgiant į AIF teisinį statusą, jis 
gali būti valdomas vidaus valdytojo arba 
gali paskirti išorės valdytoją.
Jeigu AIF nėra paskyręs išorės valdytojo 
AIFV funkcijoms atlikti, pats AIF 
laikomas AIFV.
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Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje reikėtų atsižvelgti į esamus fondų struktūrų skirtumus, pavyzdžiui, į tai, kad kai 
kurie fondai yra savarankiški, o kai kurie paskiria išorės valdytoją.  Tais atvejais, kai AIF 
nėra paskyręs išorės valdytojo AIFV funkcijoms atlikti, pats AIF laikomas AIFV.

Pakeitimas 538
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2e. Valstybės narės gali suteikti leidimą 
AIF būti AIFV. Tačiau vienas AIF gali 
turėti tik vieną AIFV.

Or. en

Pagrindimas

Patvirtinama, kad valstybės narės gali, bet neprivalo, suteikti leidimą AIF veikti kaip AIFV. 
Tačiau siekiant užtikrinti aiškią atskaitomybę reguliavimo institucijoms, leidžiama turėti tik 
vieną AIFV.

Pakeitimas 539
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 f dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2f. AIFM yra:

a) išorės valdytojas, kuris yra AIF arba 
AIF vardu paskirtas juridinis asmuo 
(paskirtasis AIFV) ir kuris per paskyrimo 
laikotarpį atsakingas už viso AIF portfelio 
valdymą; arba
b) kai teisės akte, pagal kurį įsteigtas AIF, 
reikalaujama, kad AIF turėtų už jo 
valdymą atsakingą valdymo organą, ir kai 
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tas valdymo organas nusprendžia neskirti 
išorės valdytojo AIFV funkcijoms atlikti, 
leidimas atlikti šias funkcijas suteikiamas 
pačiam AIF.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje reikėtų atsižvelgti į AIF, kuris įsteigiamas kaip juridinis asmuo pagal valstybės 
narės bendrovių įstatymą ir kuriam taikomas teisinis reikalavimas įsteigti valdymo organą –
direktorių valdybą (pvz., investicinių trestų atveju), o direktoriai renkami AIF akcininkų ir 
atlieka jų patikėtinių pareigas, struktūrą. Bet kokie konfliktai būtų išspręsti, jei leidimą atlikti 
AIFV funkcijas turėtų pats AIF.

Pakeitimas 540
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Leistina veikla

1. Valstybės narės reikalauja, kad joks iš 
išorės paskirtas AIFV, kuriam taikoma ši 
direktyva, nesiverstų kita veikla, tik vieno 
ar daugiau AIF valdymu pagal šią 
direktyvą, išskyrus administracinę veiklą 
ir prekybą, nurodytą Direktyvos 
2009/65/EB II priede, su AIF pagrindiniu 
turtu arba su jo investicinių vienetų ar 
akcijų išleidimu ir išpirkimu susijusią 
veiklą, KIPVPS papildomą valdymą gavus 
leidimą pagal Direktyvą 2009/65/EB arba 
Direktyvos 2009/65/EB 6 straipsnio 2 
dalyje numatytas paslaugas, kurioms 
AIFV turi leidimą.
2. Valstybės narės užtikrina, kad joks 
savarankiškas AIF, kuriam taikoma ši 
direktyva, nesiverstų kita veikla, tik vidaus 
valdymo veikla, nurodyta Direktyvos 
2009/65/EB II priede, išskyrus prekybą 
šio AIF investiciniais vienetais ar 
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akcijomis ir veiklą, susijusią su šio AIF 
pagrindiniu turtu arba su jo investicinių 
vienetų išleidimu ir išpirkimu.
3. Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės 
narės gali leisti iš išorės paskirtam AIFV, 
be 1 dalyje išvardytos veiklos, teikti šias 
paslaugas:
a) investicijų portfelių valdymas, įskaitant 
pensijų fondų ir įstaigų, atsakingų už 
profesinių pensijų skyrimą, portfelių 
valdymą pagal Direktyvos 2003/41/EB 19 
straipsnio 1 dalį, pagal investuotojų 
išduotus įgaliojimus (savo nuožiūra, 
kiekvieno konkretaus kliento atžvilgiu);
b) nepagrindinės paslaugos:
i) su AIF susijusių užsakymų gavimas ir 
perdavimas;
ii) AIF saugojimas ir administravimas,
įskaitant tokias susijusias paslaugas, kaip 
grynųjų pinigų ar įkeisto turto valdymas;
iii) konsultacijos dėl investicijų į vieną ar 
daugiau Direktyvos 2004/39/EB I priedo 
C skirsnyje išvardytų priemonių.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su KIPVPS ir MIFID direktyvomis.

Pakeitimas 541
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Leistina veikla

1. Valstybės narės reikalauja, kad joks iš 
išorės paskirtas AIFV, kuriam taikoma ši 
direktyva, nesiverstų kita veikla, tik vieno 
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ar daugiau AIF valdymu pagal šią 
direktyvą, išskyrus priedo 2 ir 3 punktuose 
nurodytas paslaugas, su AIF pagrindiniu 
turtu arba su jo investicinių vienetų arba 
akcijų išleidimu ir išpirkimu susijusią 
veiklą, KIPVPS papildomą valdymą gavus 
leidimą pagal Direktyvą 2009/65/EB ir 
Direktyvos 2009/65/EB 6 straipsnio 2 
dalyje numatytas paslaugas, kurioms 
AIFV turi leidimą.
2. Valstybės narės reikalauja, kad joks 
vidaus valdytojo valdomas AIF, kuriam 
taikoma ši direktyva, nesiverstų kita 
veikla, tik AIF vidaus valdymo veikla, 
nurodyta priedo 2 ir 3 punktuose, ir su šio 
AIF pagrindiniu turtu arba su jo 
investicinių vienetų išleidimu ir išpirkimu 
susijusia veikla.
3. Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės 
narės gali leisti iš išorės paskirtam AIFV, 
be 1 dalyje išvardytos veiklos, teikti šias 
paslaugas:
a) investicijų portfelių valdymas ir su šių 
portfelių pagrindiniu turtu susijusi veikla, 
įskaitant pensijų fondų ir įstaigų, 
atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, 
portfelių valdymą pagal Direktyvos 
2003/41/EB 19 straipsnio 1 dalį, pagal 
investuotojų išduotus įgaliojimus (savo 
nuožiūra, kiekvieno konkretaus kliento 
atžvilgiu); ir
b) nepagrindinės paslaugos:
i) su AIF susijusių užsakymų gavimas ir 
perdavimas;
ii) konsultacijos dėl investicijų į vieną ar 
daugiau Direktyvos 2004/39/EB I priedo 
C skirsnyje išvardytų priemonių;
iii) AIF saugojimas ir administravimas, 
įskaitant tokias susijusias paslaugas, kaip 
grynųjų pinigų ar įkeisto turto valdymas.
4. Pagal šią direktyvą AIFV neleidžiama 
teikti vien tik 3 dalyje nurodytų paslaugų, 
taip pat teikti nepagrindines paslaugas 
neturint leidimo teikti 3 dalies a punkte 
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nurodytas paslaugas arba neleidžiama 
teikti vien tik priedo 2 ir 3 punktuose 
nurodytų paslaugų.
5. Direktyvos 2004/39/EB 2 straipsnio 
2 dalis ir 12, 13 bei 19 straipsniai taikomi 
šio straipsnio 3 dalyje nurodytoms AIFV 
teikiamoms paslaugoms.

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžiama valdymo veikla ir nepagrindinės paslaugos, kurias gali teikti AIFV. Siekiant 
išvengti interesų konfliktų tarp patikėjimo veiklos, susijusios su investicijų valdymu, ir kitos 
veiklos (bankininkystė, draudimas ir t. t.), labai svarbu numatyti, kad valdymo paslaugos 
apima tik pagrindines kolektyvinio portfelio valdymo (priedas) pagal KIPVPS direktyvą ir 
nepagrindines paslaugas (portfelio valdymas savo nuožiūra ir kai kurios papildomos 
paslaugos).

Pakeitimas 542
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Leistina veikla

 1. Valstybės narės reikalauja, kad joks iš 
išorės paskirtas AIFV, kuriam taikoma ši 
direktyva, nesiverstų kita veikla, tik vieno 
ar daugiau AIF valdymu pagal šią 
direktyvą, išskyrus priedo 2 ir 3 punktuose 
nurodytas paslaugas, su AIF pagrindiniu 
turtu arba su jo investicinių vienetų arba 
akcijų išleidimu ir išpirkimu susijusią 
veiklą, KIPVPS papildomą valdymą gavus 
leidimą pagal Direktyvą 2009/65/EB ir 
Direktyvos 2009/65/EB 6 straipsnio 2 
dalyje numatytas paslaugas, kurioms 
AIFV turi leidimą.
2. Valstybės narės reikalauja, kad joks 
vidaus valdytojo valdomas AIF, kuriam 
taikoma ši direktyva, nesiverstų kita 
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veikla, tik AIFV vidaus valdymo veikla, 
nurodyta priedo 2 ir 3 punktuose, ir su šio 
AIF pagrindiniu turtu arba su jo 
investicinių vienetų išleidimu ir išpirkimu 
susijusia veikla.
3. Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės 
narės gali leisti iš išorės paskirtam AIFV, 
be 1 dalyje išvardytos veiklos, teikti šias 
paslaugas:
a) investicijų portfelių valdymas ir su šių 
portfelių pagrindiniu turtu susijusi veikla, 
įskaitant pensijų fondų ir įstaigų, 
atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, 
portfelių valdymą pagal Direktyvos 
2003/41/EB 19 straipsnio 1 dalį, pagal 
investuotojų išduotus įgaliojimus (savo 
nuožiūra, kiekvieno konkretaus kliento 
atžvilgiu); ir
b) nepagrindinės paslaugos:
i) su AIF susijusių užsakymų gavimas ir 
perdavimas;
ii) konsultacijos dėl investicijų į vieną ar 
daugiau Direktyvos 2004/39/EB I priedo 
C skirsnyje išvardytų priemonių;
iii) AIF saugojimas ir administravimas, 
įskaitant tokias susijusias paslaugas, kaip 
grynųjų pinigų ar įkeisto turto valdymas.
4. Pagal šią direktyvą AIFV neleidžiama 
teikti vien tik 3 dalyje nurodytas 
paslaugas, teikti nepagrindines paslaugas 
neturint leidimo teikti 3 dalies a punkte 
nurodytas paslaugas arba teikti tik priedo 
2 ir 3 punktuose nurodytas paslaugas.
5. Direktyvos 2004/39/EB 2 straipsnio 
2 dalis ir 12, 13 bei 19 straipsniai taikomi 
šio straipsnio 3 dalyje nurodytoms AIFV 
teikiamoms paslaugoms.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti interesų konfliktų tarp patikėjimo veiklos, susijusios su investicijų valdymu, 
ir kitos veiklos (bankininkystė, draudimas ir t. t.), labai svarbu numatyti, kad valdymo 
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paslaugos apima tik pagrindines kolektyvinio portfelio valdymo (priedas) pagal KIPVPS 
direktyvą ir nepagrindines paslaugas (portfelio valdymas savo nuožiūra ir kai kurios 
papildomos paslaugos), ypač jei tokie subjektai kaip kredito institucijos, draudimo bendrovės 
ir t. t. nebėra išbrauktos iš direktyvos taikymo srities.

Pakeitimas 543
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
AIFV veikla

1. Valstybės narės reikalauja, kad joks iš 
išorės paskirtas AIFV, kuriam taikoma ši 
direktyva, nesiverstų kita veikla, tik vieno 
ar daugiau AIF valdymu pagal šią 
direktyvą, išskyrus šios direktyvos priedo 2 
ir 3 punktuose nurodytą veiklą, su AIF 
pagrindiniu turtu arba su jo investicinių 
vienetų arba akcijų išleidimu ir išpirkimu 
susijusią veiklą, KIPVPS papildomą 
valdymą gavus leidimą pagal Direktyvą 
2009/65/EB ir Direktyvos 2009/65/EB 6 
straipsnio 2 dalyje numatytas paslaugas, 
kurioms AIFV turi leidimą.
2. Valstybės narės reikalauja, kad joks 
vidaus valdytojo valdomas AIF, kuriam 
taikoma ši direktyva, nesiverstų kita 
veikla, tik AIF vidaus valdymo veikla, 
nurodyta priedo 2 ir 3 punktuose, ir su šio 
AIF pagrindiniu turtu ir su jo investicinių 
vienetų išleidimu ir išpirkimu susijusia 
veikla.
3. Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės 
narės gali leisti iš išorės paskirtam AIFV, 
be vieno ar daugiau AIF valdymo, teikti 
šias paslaugas:
a) investicijų portfelių valdymas, įskaitant 
pensijų fondų ir įstaigų, atsakingų už 
profesinių pensijų skyrimą, portfelių 
valdymą pagal Direktyvos 2003/41/EB 19 
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straipsnio 1 dalį, pagal investuotojų 
išduotus įgaliojimus (savo nuožiūra, 
kiekvieno konkretaus kliento atžvilgiu);
b) nepagrindinės paslaugos:
i) konsultacijos dėl investicijų;
ii) kolektyvinio investavimo subjektų 
investicinių vienetų saugojimas ir 
administravimas.
4. Pagal šią direktyvą AIFV neleidžiama 
teikti vien tik 3 dalyje nurodytas 
paslaugas arba tik šios direktyvos I priedo 
2 ir 3 punktuose nurodytas paslaugas.
5. Direktyvos 2004/39/EB 2 straipsnio 
2 dalis ir 12, 13 bei 19 straipsniai taikomi 
šio straipsnio 3 dalyje nurodytoms AIFV 
teikiamoms paslaugoms.

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžiama valdymo veikla ir nepagrindinės paslaugos, kurias gali teikti AIFV. Siekiant 
išvengti interesų konfliktų tarp patikėjimo veiklos, susijusios su investicijų valdymu, ir kitos 
veiklos (bankininkystė, draudimas ir t. t.), labai svarbu numatyti, kad valdymo paslaugos 
apima tik pagrindines kolektyvinio portfelio valdymo (3d straipsnis ir priedas) pagal KIPVPS 
direktyvą ir 4a straipsnyje (naujas) numatytas nepagrindines paslaugas (portfelio valdymas 
savo nuožiūra ir kai kurios papildomos paslaugos).

Pakeitimas 544
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Leidimą suteikia priimančiosios valstybės 
narės, kurioje ketinama investuotojams 
siūlyti AIF akcijas ar investicinius 
vienetus, kompetentinga institucija. 
Priimančiosios valstybės narės 
kompetentingos institucijos išduotas 
leidimas nesuteikia teisės siūlyti AIF 
akcijų ar investicinių vienetų kitoje 
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valstybėje narėje. 
Visose valstybėse narėse galiojančius 
leidimus išduoda Europos vertybinių 
popierių ir rinkų priežiūros institucija 
(ESMA). Ne Europos Sąjungoje įsisteigę 
AIF negali prašyti tokio leidimo. 

Kreipdamasis dėl veiklos leidimo, AIFV
valstybės narės, kurioje registruota jo 
buveinė, kompetentingai institucijai 
pateikia:

Kreipdamasis dėl veiklos leidimo, AIF
kompetentingai institucijai pateikia:

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti reguliavimo arbitražo tarp valstybių narių, Europos pasą turėtų išduoti 
europinė agentūra. Priimančiajai valstybei narei turėtų būti suteikta galimybė neišduoti 
leidimo siūlyti trečiosios šalies AIF investicinius vienetus tos valstybės narės investuotojams.

Pakeitimas 545
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kreipdamasis dėl veiklos leidimo, AIFV 
valstybės narės, kurioje registruota jo 
buveinė, kompetentingai institucijai 
pateikia:

1. Kreipdamasis dėl veiklos leidimo, AIFV 
valstybės narės, kurioje registruota jo 
buveinė, kompetentingai institucijai arba, 
jei AIFV įsisteigusi ne Europos 
Sąjungoje, valstybės narės, kurioje jis 
ketina aktyviausiai vykdyti savo valdomo 
AIF akcijų ar investicinių vienetų 
prekybą, kompetentingai institucijai 
pateikia:

Or. en
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Pakeitimas 546
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kreipdamasis dėl veiklos leidimo, AIFV 
valstybės narės, kurioje registruota jo 
buveinė, kompetentingai institucijai 
pateikia:

Valstybės narės reikalauja, kad 
kreipdamasis dėl veiklos leidimo, AIFV 
buveinės valstybės narės kompetentingai 
institucijai pateiktų:

Or. en

Pagrindimas

Siekiant efektyvios sisteminės rizikos priežiūros ir stebėsenos, reikalingas mechanizmas, 
pagal kurį valstybių narių ir Europos institucijų informacijos mainai būtų organizuojami 
aiškiai ir veiksmingai; o Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros institucijai būtų 
suteikti įgaliojimai gauti svarbią informaciją, nuolat arba ad hoc pagrindu kištis į 
nacionalinių institucijų ir fondų valdytojų veiklą, priimti teisiškai privalomus techninius 
standartus siekiant nustatyti finansų rinkų patikimumui ir stabilumui kylančią riziką, įskaitant 
su pernelyg dideliu įsiskolinimo lygiu susijusią sisteminę riziką, ir ją mažinti.

Pakeitimas 547
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) informaciją apie asmenis, efektyviai 
vykdančius AIFV veiklą;

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti įtraukta ši labai svarbi informacija.
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Pakeitimas 548
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) informaciją apie tiesioginių ir 
netiesioginių, fizinių ir juridinių AIFV 
akcininkų arba narių, turinčių akcijų 
paketus, tapatybę ir tų akcijų paketų vertės 
sumas; 

a) informaciją apie tiesioginių ir 
netiesioginių, fizinių ir juridinių AIFV 
akcininkų arba narių, turinčių akcijų 
paketus, tapatybę ir tų akcijų paketų vertės 
sumas kreipimosi dėl veiklos leidimo 
metu; šis punktas netaikomas 
savarankiškiems AIF; 

Or. en

Pagrindimas

Ši prievolė neturėtų būti taikoma savarankiškiems fondams.

Pakeitimas 549
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) informaciją apie tiesioginių ir 
netiesioginių, fizinių ir juridinių AIFV 
akcininkų arba narių, turinčių akcijų 
paketus, tapatybę ir tų akcijų paketų vertės 
sumas;

a) informaciją apie asmenis, efektyviai 
vykdančius AIFV veiklą ir tiesioginių ir 
netiesioginių, fizinių ir juridinių AIFV 
akcininkų arba narių, turinčių akcijų 
paketus, tapatybę ir tų akcijų paketų vertės 
sumas;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant efektyvios sisteminės rizikos priežiūros ir stebėsenos, reikalingas mechanizmas, 
pagal kurį valstybių narių ir Europos institucijų informacijos mainai būtų organizuojami 
aiškiai ir veiksmingai; o Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros institucijai būtų 
suteikti įgaliojimai gauti svarbią informaciją, nuolat arba ad hoc pagrindu kištis į 
nacionalinių institucijų ir fondų valdytojų veiklą, priimti teisiškai privalomus techninius 
standartus siekiant nustatyti finansų rinkų patikimumui ir stabilumui kylančią riziką, įskaitant 
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su pernelyg dideliu įsiskolinimo lygiu susijusią sisteminę riziką, ir ją mažinti.

Pakeitimas 550
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies aa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) informaciją apie AIFV tapatybę;

Or. en

Pagrindimas

Kaip ir AIF taikomo leidimo atveju, reikalinga informacija apie AIFV tapatybę.

Pakeitimas 551
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) veiklos programą, įskaitant informaciją 
apie tai, kaip AIFV ketina laikytis 
įpareigojimų pagal III, IV skyrius ir, jei 
taikoma, V, VI ir VII skyrius;

b) veiklos programą, įskaitant informaciją 
apie tai, kaip AIFV ketina laikytis 
įpareigojimų pagal III, IV skyrius ir, jei 
taikoma, V, VI ir VII skyrius, taip pat 
informaciją apie valstybes nares, kuriose 
AIFV ketina prekiauti jo valdomo AIF 
akcijomis ar investiciniais vienetais;

Or. en
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Pakeitimas 552
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) veiklos programą, įskaitant informaciją 
apie tai, kaip AIFV ketina laikytis 
įpareigojimų pagal III, IV skyrius ir, jei 
taikoma, V, VI ir VII skyrius;

b) veiklos programą, kurioje nurodyta 
AIFV organizacinė struktūra, įskaitant 
informaciją apie tai, kaip AIFV ketina 
laikytis įpareigojimų pagal III, IV skyrius 
ir, jei taikoma, V, VI ir VII skyrius;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant efektyvios sisteminės rizikos priežiūros ir stebėsenos, reikalingas mechanizmas, 
pagal kurį valstybių narių ir Europos institucijų informacijos mainai būtų organizuojami 
aiškiai ir veiksmingai; o Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros institucijai būtų 
suteikti įgaliojimai gauti svarbią informaciją, nuolat arba ad hoc pagrindu kištis į 
nacionalinių institucijų ir fondų valdytojų veiklą, priimti teisiškai privalomus techninius 
standartus siekiant nustatyti finansų rinkų patikimumui ir stabilumui kylančią riziką, įskaitant 
su pernelyg dideliu įsiskolinimo lygiu susijusią sisteminę riziką, ir ją mažinti.

Pakeitimas 553
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) veiklos programą, įskaitant informaciją 
apie tai, kaip AIFV ketina laikytis 
įpareigojimų pagal III, IV skyrius ir, jei 
taikoma, V, VI ir VII skyrius;

b) veiklos programą, įskaitant informaciją 
apie tai, kaip AIF ir jo AIFV ketina 
laikytis įpareigojimų pagal III, IV skyrius
ir, jei taikoma, V, VI ir VII skyrius;

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su ankstesniais pakeitimais.
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Pakeitimas 554
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) išsamią informaciją apie planuojamų 
valdyti AIF savybes, taip pat nurodant 
valstybes nares arba trečiąsias šalis, kurių 
teritorijoje yra jų buveinės;

c) informaciją apie investavimo strategijas, 
įskaitant AIFV finansinio sverto taikymo 
politiką, rizikos pobūdį ir kitas valdomų 
arba planuojamų valdyti AIF savybes, taip 
pat nurodant informaciją apie valstybes 
nares arba trečiąsias šalis, kuriose jie 
įsisteigę arba ketina įsisteigti;
ca) informaciją apie pagrindinių fondų 
buveinę, jei toks AIF yra fondų fondas;
cb) informacija apie finansuojamojo 
fondo buveinę;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant efektyvios sisteminės rizikos priežiūros ir stebėsenos, reikalingas mechanizmas, 
pagal kurį valstybių narių ir Europos institucijų informacijos mainai būtų organizuojami 
aiškiai ir veiksmingai; o Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros institucijai būtų 
suteikti įgaliojimai gauti svarbią informaciją, nuolat arba ad hoc pagrindu kištis į 
nacionalinių institucijų ir fondų valdytojų veiklą, priimti teisiškai privalomus techninius 
standartus siekiant nustatyti finansų rinkų patikimumui ir stabilumui kylančią riziką, įskaitant 
su pernelyg dideliu įsiskolinimo lygiu susijusią sisteminę riziką, ir ją mažinti.

Pakeitimas 555
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) išsamią informaciją apie planuojamų 
valdyti AIF savybes, taip pat nurodant 
valstybes nares arba trečiąsias šalis, kurių 
teritorijoje yra jų buveinės;

c) išsamią informaciją apie AIF savybes, 
taip pat nurodant valstybes nares arba 
trečiąsias šalis, kurių teritorijoje yra jų 
buveinės;

Or. en
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Pagrindimas

AIF taikomas leidimas.

Pakeitimas 556
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kiekvieno AIF, kurį AIFV planuoja 
valdyti, fondo taisykles arba steigimo 
dokumentus;

d) fondo taisykles arba steigimo 
dokumentus;

Or. en

Pagrindimas

AIF taikomas leidimas.

Pakeitimas 557
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kiekvieno AIF, kurį AIFV planuoja 
valdyti, fondo taisykles arba steigimo 
dokumentus;

d) kiekvieno AIF, kurį AIFV valdo, fondo 
taisykles arba steigimo dokumentus;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant efektyvios sisteminės rizikos priežiūros ir stebėsenos, reikalingas mechanizmas, 
pagal kurį valstybių narių ir Europos institucijų informacijos mainai būtų organizuojami 
aiškiai ir veiksmingai; o Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros institucijai būtų 
suteikti įgaliojimai gauti svarbią informaciją, nuolat arba ad hoc pagrindu kištis į 
nacionalinių institucijų ir fondų valdytojų veiklą, priimti teisiškai privalomus techninius 
standartus siekiant nustatyti finansų rinkų patikimumui ir stabilumui kylančią riziką, įskaitant 
su pernelyg dideliu įsiskolinimo lygiu susijusią sisteminę riziką, ir ją mažinti.
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Pakeitimas 558
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) kiekvieno AIF, kurį AIFV planuoja 
valdyti, fondo taisykles arba steigimo 
dokumentus, jei jis juos jau turi;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant efektyvios sisteminės rizikos priežiūros ir stebėsenos, reikalingas mechanizmas, 
pagal kurį valstybių narių ir Europos institucijų informacijos mainai būtų organizuojami 
aiškiai ir veiksmingai; o Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros institucijai būtų 
suteikti įgaliojimai gauti svarbią informaciją, nuolat arba ad hoc pagrindu kištis į 
nacionalinių institucijų ir fondų valdytojų veiklą, priimti teisiškai privalomus techninius 
standartus siekiant nustatyti finansų rinkų patikimumui ir stabilumui kylančią riziką, įskaitant 
su pernelyg dideliu įsiskolinimo lygiu susijusią sisteminę riziką, ir ją mažinti.

Pakeitimas 559
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) informaciją apie nustatytą valdymo 
paslaugų funkcijų perdavimo trečiosioms 
šalims tvarką, kaip nurodyta 18 straipsnyje 
ir, kai taikoma, 35 straipsnyje;

e) informaciją apie nustatytą valdymo 
paslaugų funkcijų perdavimo trečiosioms 
šalims tvarką, kaip nurodyta 18 straipsnyje, 
jei ji jau parengta;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant efektyvios sisteminės rizikos priežiūros ir stebėsenos, reikalingas mechanizmas, 
pagal kurį valstybių narių ir Europos institucijų informacijos mainai būtų organizuojami 
aiškiai ir veiksmingai; o Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros institucijai būtų 



PE439.125v01-00 36/139 AM\804981LT.doc

LT

suteikti įgaliojimai gauti svarbią informaciją, nuolat arba ad hoc pagrindu kištis į 
nacionalinių institucijų ir fondų valdytojų veiklą, priimti teisiškai privalomus techninius 
standartus siekiant nustatyti finansų rinkų patikimumui ir stabilumui kylančią riziką, įskaitant 
su pernelyg dideliu įsiskolinimo lygiu susijusią sisteminę riziką, ir ją mažinti.

Pakeitimas 560
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) informaciją apie nustatytą valdymo 
paslaugų funkcijų perdavimo trečiosioms 
šalims tvarką, kaip nurodyta 18 straipsnyje 
ir, kai taikoma, 35 straipsnyje;

e) informaciją apie nustatytą valdymo 
paslaugų funkcijų perdavimo trečiosioms 
šalims tvarką, kaip nurodyta 18 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 561
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) informaciją apie nustatytą AIF turto 
saugojimo tvarką, įskaitant, kai taikoma, 
tvarką, nustatytą pagal 38 straipsnį;

f) kai taikoma, informaciją apie nustatytą 
AIF turto saugojimo tvarką;

Or. en

Pakeitimas 562
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) informaciją apie nustatytą AIF turto f) informaciją apie nustatytą AIF turto 
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saugojimo tvarką, įskaitant, kai taikoma,
tvarką, nustatytą pagal 38 straipsnį;

saugojimo tvarką, jei ji jau parengta;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant efektyvios sisteminės rizikos priežiūros ir stebėsenos, reikalingas mechanizmas, 
pagal kurį valstybių narių ir Europos institucijų informacijos mainai būtų organizuojami 
aiškiai ir veiksmingai; o Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros institucijai būtų 
suteikti įgaliojimai gauti svarbią informaciją, nuolat arba ad hoc pagrindu kištis į 
nacionalinių institucijų ir fondų valdytojų veiklą, priimti teisiškai privalomus techninius 
standartus siekiant nustatyti finansų rinkų patikimumui ir stabilumui kylančią riziką, įskaitant 
su pernelyg dideliu įsiskolinimo lygiu susijusią sisteminę riziką, ir ją mažinti.

Pakeitimas 563
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) visą papildomą informaciją, nurodytą 20 
straipsnio 1 dalyje.

g) visą papildomą informaciją apie 
kiekvieną AIF, kurį AIFV valdo arba 
planuoja valdyti, nurodytą 20 straipsnio 1 
dalyje, jei ji jau parengta;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant efektyvios sisteminės rizikos priežiūros ir stebėsenos, reikalingas mechanizmas, 
pagal kurį valstybių narių ir Europos institucijų informacijos mainai būtų organizuojami 
aiškiai ir veiksmingai; o Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros institucijai būtų 
suteikti įgaliojimai gauti svarbią informaciją, nuolat arba ad hoc pagrindu kištis į 
nacionalinių institucijų ir fondų valdytojų veiklą, priimti teisiškai privalomus techninius 
standartus siekiant nustatyti finansų rinkų patikimumui ir stabilumui kylančią riziką, įskaitant 
su pernelyg dideliu įsiskolinimo lygiu susijusią sisteminę riziką, ir ją mažinti.
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Pakeitimas 564
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) kai AIF prašo leidimo kaip AIFV, 
AIF direktorių arba valdymo organo 
narių pavardes ir išsamią informaciją 
apie jų išsilavinimą ir patirtį AIF verslo 
srityje.

Or. en

Pagrindimas

Kai AIF suteikiamas leidimas AIFV funkcijoms atlikti, ši informacija padeda kompetentingai 
institucijai užtikrinti, kad direktoriai arba valdymo organo nariai galėtų vykdyti direktyvoje 
numatytas prievoles.

Pakeitimas 565
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) kai savarankiškas AIF prašo leidimo 
kaip AIFV, AIF valdymo organo narių 
pavardes ir išsamią informaciją apie jų 
išsilavinimą ir patirtį verslo, kuriuo 
verčiasi AIF, srityje.

Or. en

Pagrindimas

Būtinas patikslinimas, atsižvelgiant į fondo struktūrą.
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Pakeitimas 566
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies g c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gc) informaciją apie ankstesnius AIFV 
veiklos rezultatus ir, jeigu AIFV yra 
juridinis asmuo, informaciją apie AIFV 
teisinių atstovų, direktorių ir pagrindinių 
darbuotojų profesinę patirtį;

Or. en

Pakeitimas 567
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei AIF turi leidimą atlikti AIFV 
funkcijas ir jei jo akcijomis ir 
investiciniais vienetais prekiaujama 
viešosiose rinkose, nereikalaujama, kad 
AIF pateiktų 5 straipsnio 1 dalies a 
punkte išdėstytą informaciją, bet jis turi 
nurodyti, kuriose rinkose prekiaujama jo 
akcijomis ir investiciniais vienetais ir kur
galima patikrinti jo akcijų registrą.

Or. en

Pagrindimas

Jei AIF akcijomis ar investiciniais vienetais prekiaujama viešosiose rinkose, informacija, 
kurią reikalaujam pateikti pagal 5 straipsnio 1 dalies a punktą, nebūtų itin vertinga ir greitai 
pasentų, kadangi prekyba akcijomis vyksta visą laiką.  Nurodyta alternatyvi informacija būtų 
naudingesnė kompetentingoms institucijoms ir padėtų užtikrinti veiksmingą priežiūrą.
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Pakeitimas 568
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV pagrindinė buveinė turi būti toje 
valstybėje narėje, kurioje yra jo 
registruotoji buveinė.

Išbraukta.

Or. en

PagrindimasValstybių narių, kuriose bus prekiaujama fondų akcijomis, investuotojams 
apsaugoti nustatyta suderinta procedūra. Galutinį sprendimą priima buveinės valstybė narė, 
bet su priimančiosiomis valstybėmis narėmis yra nuolat konsultuojamasi ir jos turi nuolatinę 
prieigą prie visos svarbios informacijos. 

Pakeitimas 569
Derk Jan Eppink

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV pagrindinė buveinė turi būti toje 
valstybėje narėje, kurioje yra jo 
registruotoji buveinė.

AIFV turi būti teisiškai įsisteigusi toje 
valstybėje narėje, kurioje yra jo 
registruotoji buveinė.

Or. en

Pagrindimas

Ne ES įsisteigę AIFV ir AIF 1) fiziškai esantys ES valstybėje narėje ir 2) registruoti ES 
valstybės narės reguliavimo institucijoje pagal šią direktyvą turėtų būti traktuojami taip pat 
kaip ES įsisteigę AIFV ir AIF.
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Pakeitimas 570
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 1 straipsnį kompetentingai 
institucijai pateiktą informaciją ir jos 
pataisymus ar papildymus ši institucija 
nedelsdama praneša valstybėms narėms, 
kuriose AIFV ketina prekiauti valdomo 
AIF akcijomis ar investiciniais vienetais, 
ir perduoda Europos vertybinių popierių 
rinkos priežiūros institucijų komitetui 
(CESR). CESR sukuria ir administruoja 
specialiai šiam tikslui sukurtą duomenų 
bazę, kuri prieinama visų valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms.

Or. en

PagrindimasValstybių narių, kuriose bus prekiaujama fondų akcijomis, investuotojams 
apsaugoti nustatyta suderinta procedūra. Galutinį sprendimą priima buveinės valstybė narė, 
bet su priimančiosiomis valstybėmis narėmis yra nuolat konsultuojamasi ir jos turi nuolatinę 
prieigą prie visos svarbios informacijos.

Pakeitimas 571
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybių narių, kuriose AIFV ketina 
prekiauti valdomo AIF akcijomis ar 
investiciniais vienetais, kompetentingos 
institucijos per šešias savaites nuo 
pranešimo gavimo turi teisę:
a)prašyti, kad kompetentinga institucija, 
kuriai AIFV pateikė paraišką, suteiktų 
papildomos informacijos apie šį AIFV, 
kurios pastaroji kompetentinga institucija 
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turi teisę reikalauti;
b) suteikti informacijos kompetentingai 
institucijai, kuriai AIFV pateikė paraišką;
c) pareikšti prieštaravimų dėl veiklos 
leidimo suteikimo pareiškėjui ir gauti 
išsamų kompetentingos institucijos, kuriai 
AIFV pateikė paraišką, atsakymą į šiuos 
prieštaravimus.

Or. en

Pagrindimas

Valstybių narių, kuriose bus prekiaujama fondų akcijomis, investuotojams apsaugoti 
nustatyta suderinta procedūra. Galutinį sprendimą priima buveinės valstybė narė, bet su 
priimančiosiomis valstybėmis narėmis yra nuolat konsultuojamasi ir jos turi nuolatinę prieigą 
prie visos svarbios informacijos.

Pakeitimas 572
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Centrinis registras

1. ESMA veda viešą centrinį registrą, 
kuriame saugomi šie duomenys apie 
kiekvieną AIF ir AIFV:
a) aiškūs identifikavimo duomenys;
b) kiekvieno AIF ir AIFV pavadinimas;
c) kompetentinga AIFV priežiūros 
institucija.
2. Apie kiekvieną AIF registre saugomi 
šie duomenys: 
a) atsakingas AIFV;
b) depozitaras;
c) vertintojas.
3. Registras skelbiamas elektroniniu būdu 
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ir viešai prieinamas internetu. AIF 
komercinės veiklos pradžia priklauso nuo 
registracijos, t. y. ji gali būti pradėta tik po 
registracijos. 

Or. en

Pagrindimas

Daugybė priežiūros institucijų mano, kad centrinis Europos lygmens registras būtų labai 
parankus ir padėtų investuotojams ir nacionalinėms priežiūros institucijoms nustatyti AIF ir 
AIFV tapatybę. Jis padidintų tarpvalstybinį skaidrumą, padėtų rasti dokumentus, pateiktus 
AIF veiklos leidimui gauti, ir nustatyti galimą su skirtingų AIF portfeliais susijusią riziką.

Pakeitimas 573
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Centrinis registras

1. ESMA veda viešą centrinį registrą, 
kuriame saugomi šie duomenys apie 
kiekvieną AIF ir AIFV:
a) aiškūs identifikavimo duomenys;
b) kiekvieno AIF ir AIFV pavadinimus;
c) kompetentinga AIFV priežiūros 
institucija.
2. Apie kiekvieną AIF registre saugomi 
šie duomenys: 
a) atsakingas AIFV;
b) depozitaras;
c) vertintojas.
3. Registras skelbiamas elektroniniu būdu 
ir viešai prieinamas internetu. AIF 
komercinės veiklos pradžia priklauso nuo 
registracijos, t. y. ji gali būti pradėta tik po 
registracijos.
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Or. en

Pagrindimas

Daugybė priežiūros institucijų mano, kad centrinis Europos lygmens registras būtų labai 
parankus ir padėtų investuotojams ir nacionalinėms priežiūros institucijoms nustatyti AIF ir 
AIFV tapatybę. Jis padidintų tarpvalstybinį skaidrumą, padėtų rasti dokumentus, pateiktus 
AIF veiklos leidimui gauti, ir nustatyti galimą su skirtingų AIF portfeliais susijusią riziką.

Pakeitimas 574
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Buveinės valstybės narės kompetentinga 
institucija suteikia veiklos leidimą tik tada, 
kai įsitikina, kad AIFV sugebės laikytis 
šios direktyvos sąlygų.

1. Kompetentinga institucija suteikia 
veiklos leidimą tik tada, kai įsitikina, kad 
AIF ir jo AIFV sugebės laikytis šios 
direktyvos sąlygų.

Or. en

Pagrindimas

Atitinkamos kompetentingos institucijos ir leidimo galiojimo sritis buvo nustatytos 
ankstesniame pakeitime.

Pakeitimas 575
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Buveinės valstybės narės kompetentinga 
institucija suteikia veiklos leidimą tik tada, 
kai įsitikina, kad AIFV sugebės laikytis 
šios direktyvos sąlygų.

1. Buveinės valstybės narės kompetentinga 
institucija suteikia AIFV veiklos leidimą 
tik tada, kai įsitikina, kad AIFV sugebės 
laikytis šios direktyvos sąlygų. 5 straipsnio 
1 dalies d punkte nurodytoms fondo 
taisyklėms arba kitoms priemonėms 
leidimo nereikia. 
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Or. en

Pakeitimas 576
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Buveinės valstybės narės kompetentinga 
institucija suteikia veiklos leidimą tik tada, 
kai įsitikina, kad AIFV sugebės laikytis 
šios direktyvos sąlygų.

1. Buveinės valstybės narės kompetentinga 
institucija, atsižvelgdama į prieštaravimus, 
gautus pagal 5 straipsnio 2a dalį, suteikia 
veiklos leidimą tik tada, kai įsitikina, kad 
AIFV sugebės laikytis šios direktyvos 
sąlygų.

Or. en

Pakeitimas 577
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iškilus sunkumams jos gali 
pasikonsultuoti su ESMA.

Or. en

Pagrindimas

Sudėtingais atvejais turėtų būti konsultuojamasi su Europos vertybinių popierių ir rinkų 
priežiūros institucija, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos ir veiksmingas šios direktyvos 
įgyvendinimas.
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Pakeitimas 578
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklos leidimas galioja visose valstybėse 
narėse.

Tik ESMA suteiktas veiklos leidimas AIF, 
kurio buveinė yra Europos Sąjungoje, 
galioja visose valstybėse narėse.

Or. en

Pagrindimas

Atitinkamos kompetentingos institucijos ir leidimo galiojimo sritis buvo nustatytos 
ankstesniame pakeitime.

Pakeitimas 579
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Buveinės valstybės narės kompetentinga 
institucija atsisako išduoti veiklos leidimą, 
kai veiksmingai vykdyti priežiūros 
funkcijas jai trukdo:

2. Kompetentinga institucija atsisako 
išduoti veiklos leidimą, kai veiksmingai 
vykdyti priežiūros funkcijas jai trukdo:

Or. en

Pagrindimas

Atitinkamos kompetentingos institucijos buvo nustatytos ankstesniame pakeitime.
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Pakeitimas 580
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Veiklos leidimas apima visus AIFV 
funkcijų perdavimo susitarimus, kurie 
nurodyti leidimo paraiškoje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas, kad veiklos leidimas apimtų ir perdavimo susitarimus, AIFV būtų pernelyg 
didelis ir neduotų jokios apčiuopiamos naudos šios direktyvos tikslams vykdyti. Išsamesnis 
paaiškinimas pateiktas siūlomų 18 straipsnio pakeitimų pagrindime.

Pakeitimas 581
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Veiklos leidimas apima visus AIFV 
funkcijų perdavimo susitarimus, kurie 
nurodyti leidimo paraiškoje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su Bendrijos teise (MIFID ir KIPVPS direktyvos), susijusia su perdavimo 
susitarimais.
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Pakeitimas 582
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Buveinės valstybės narės kompetentinga 
institucija turi teisę apriboti veiklos leidimo 
taikymo sritį, ypač kiek tai susiję su AIF, 
kuriuos AIFV leista valdyti, tipais ir
funkcijų perdavimo susitarimais.

Kompetentinga institucija turi teisę apriboti 
veiklos leidimo taikymo sritį, ypač kiek tai 
susiję su funkcijų perdavimo susitarimais.

Or. en

Pagrindimas

AIF taikomas leidimas.

Pakeitimas 583
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingas dėmesys skiriamas AIF, kurį 
valdyti leista AIFV, rizikos klasifikavimui.

Or. en

Pagrindimas

Fondai turi skirtingą rizikos potencialą, kuris priklauso nuo investavimo strategijos. Rinkos 
atžvilgiu neutralus fondas turėtų būti vertinamas kitaip, nei, pavyzdžiui, fondas, kuris niekada 
neparduoda skolintų vertybinių popierių, nes šis, būdamas vienakryptis, skatina„kainų 
burbulo“ susidarymą.
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Pakeitimas 584
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kompetentinga institucija per du 
mėnesius nuo išsamios paraiškos pateikimo 
praneša pareiškėjui, ar jam išduodamas 
veiklos leidimas.

4. Kompetentinga institucija per du 
mėnesius nuo išsamios paraiškos pateikimo 
raštu praneša pareiškėjui, ar jam 
išduodamas veiklos leidimas.

Or. en

Pakeitimas 585
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsisakius išduoti leidimą arba pritaikius 
jam apribojimus, nurodomos tokio 
sprendimo priežastys.

Atsisakius išduoti leidimą arba pritaikius 
jam apribojimus, nurodomos tokio 
sprendimo priežastys. Jeigu 
kompetentingos institucijos pareiškėjo 
neinformuoja, šis atsakymo nebuvimas 
laikomas atsisakymu suteikti prašomą 
leidimą šio sprendimo nepagrindžiant.

Or. en

Pakeitimas 586
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. AIFV turi teisę pradėti teikti valdymo 
paslaugas buveinės valstybėje narėje, kai 
tik gauna veiklos leidimą.

5. AIFV turi teisę pradėti gauti lėšas iš 
investuotojų, kai tik gauna veiklos leidimą.
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Or. en

Pakeitimas 587
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Specialios veiklos leidimo suteikimo 

trečiosiose šalyse buveines turintiems AIF 
sąlygos 

1. Jei AIF, kuris kreipiasi dėl veiklos 
leidimo, AIFV yra įsisteigęs Sąjungoje, jis 
atsakingas už tai, kad trečiosiose šalyse 
buveines turintys AIF atitiktų šios 
direktyvos reikalavimus taip, lyg AIF 
turėtų buveinę Sąjungoje.
2. Jei AIF ir jo AIFV yra įsisteigę 
trečiojoje šalyje, veiklos leidimas gali būti 
suteiktas tik tuo atveju, jeigu AIF ir AIFV 
atitinka šiuos direktyvos reikalavimus:
a) III skyriaus nuostatas, išskyrus 12 ir 13 
straipsnius, jei AIF nevykdo veiklos 
Bendrijos finansinėse rinkose;
b) IV skyriaus nuostatas;
c) V skyriaus nuostatas, išskyrus atvejus, 
kai AIF nevykdo veiklos Sąjungos 
finansinėse rinkose ir neperka į oficialų 
biržos sąrašą neįtrauktų bendrovių akcijų 
Sąjungoje.
Atitiktis šios direktyvos reikalavimams 
turi būti patvirtinta deramo patikros 
proceso, kurį atlieka vienas ar daugiau 
asmenų, pagal įstatymus įgaliotų atlikti 
ataskaitų auditą pagal Direktyvą 
2006/43/EB, metu. Kompetentinga 
institucija suteikia veiklos leidimą 
remdamasi šia ataskaita; ji turi būti 
rengiama kasmet.
3. Išduodant veiklos leidimą 
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reikalaujama, kad AIF būtų įsisteigęs 
šalyje arba priklausytų jurisdikcijai, kuri 
visapusiškai keičiasi informacija 
mokesčių tikslais su valstybe nare, 
laikydamasi tarptautiniu mastu suderinto 
standarto, įtraukto į EBPO pavyzdinės 
mokesčių konvencijos 26 straipsnį.
4. Išduodant veiklos leidimą 
reikalaujama, kad AIF būtų įsisteigęs 
šalyje, kurioje užtikrinamas veiksmingas 
keitimasis informacija su ESMA dėl 
rizikos ribojimo klausimų.
5. Kai AIF turi buveinę trečiojoje šalyje, 
kompetentingos institucijos gali pratęsti 6 
straipsnio 4 dalyje numatytą laikotarpį, 
kai tai būtina siekiant patikrinti, ar 
laikomasi šios direktyvos sąlygų.
6. Kai AIF turi buveinę trečiojoje šalyje, 
valstybės narės, kurioje AIF pateikė 
paraišką dėl leidimo, kompetentingos 
institucijos gali nustatyti papildomą 
reikalavimą, jei mano, kad tai būtina 
investuotojų interesams apsaugoti.
7. Komisija pagal 49a, 49b ir 49c 
straipsnius priima deleguotuosius aktus, 
kuriuose išsamiau nurodomas deramo 
patikros proceso ir efektyvaus keitimosi 
informacija dėl rizikos ribojimo klausimų 
turinys.

Or. en

Pagrindimas

Trečiosiose šalyse įsisteigęs AIF gali turėti prieigą prie Europos rinkos, jei jos laikosi šios 
direktyvos reikalavimų, susijusių su investuotojų apsauga.
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Pakeitimas 588
Wolf Klinz, Carl Haglund

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis 
Su sistemine rizika nesusijusiems AIFV 
taikoma tvarka ir registracijos sąlygos

1. Registruodamasis su sistemine rizika 
nesusijęs AIFV buveinės valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms pateikia 5 
straipsnio –a, a, c ir g punktuose nurodytą 
informaciją ir šią informaciją:
a) veiklos programą, įskaitant informaciją 
apie tai, kaip AIFV ketina laikytis 
įpareigojimų pagal IV skyrių;
b) AIFV organizacinę struktūrą;
2. Kompetentingos institucijos, gavusios 
visą 1 dalyje nurodytą informaciją, 
nedelsdamos patvirtinta registraciją. 

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinis šios direktyvos prioritetas – suvaldyti sisteminę riziką. Siekiant kuo labiau 
sumažinti netiesioginę žalą taikant šį „vieno kurpalio“ metodą, mažesnių AIFV turėtų būti 
prašoma tik prisiregistruoti ir laikytis 19–21 straipsniuose numatytų skaidrumo prievolių.

Pakeitimas 589
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš darydamas pakeitimus, AIFV 
informuoja buveinės valstybės narės 
kompetentingas institucijas apie visus 
pradinėje leidimo paraiškoje pateiktos 

Prieš darydamas pakeitimus, AIFV 
informuoja buveinės valstybės narės 
kompetentingas institucijas apie visus 
esminius sąlygų, kuriomis buvo išduotas 
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informacijos pakeitimus, dėl kurių gali iš 
esmės keistis sąlygos, kuriomis buvo 
išduotas veiklos leidimas, o ypač savo
valdomų AIF investavimo strategijos ir 
politikos, AIF taisyklių arba steigimo 
dokumentų pakeitimus ir papildomų AIF, 
kuriuos AIFV ketina valdyti, tapatybę.

pirminis veiklos leidimas, pakeitimus, o 
ypač esminius AIFV veiklos programos, 
jo valdomų AIF investavimo strategijos ir 
politikos pakeitimus.

Or. en

Pagrindimas

Profesionalių investuotojų investicijoms keliami reikalavimai dažnai turi būti keičiami iš 
anksto neįspėjus. AIFV turi būti sudarytos sąlygos nedelsiant prie jų prisitaikyti. Jei šiuos 
pakeitimus visą mėnesį tikrintų kompetentinga institucija, sugaištas laikas neigiamai paveiktų 
AIFV jo konkurencinėje aplinkoje.

Pakeitimas 590
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš darydamas pakeitimus, AIFV 
informuoja buveinės valstybės narės 
kompetentingas institucijas apie visus 
pradinėje leidimo paraiškoje pateiktos 
informacijos pakeitimus, dėl kurių gali iš 
esmės keistis sąlygos, kuriomis buvo 
išduotas veiklos leidimas, o ypač savo 
valdomų AIF investavimo strategijos ir 
politikos, AIF taisyklių arba steigimo 
dokumentų pakeitimus ir papildomų AIF, 
kuriuos AIFV ketina valdyti, tapatybę.

Prieš darydamas pakeitimus, AIFV 
informuoja kompetentingas institucijas 
apie visus pradinėje leidimo paraiškoje 
pateiktos informacijos pakeitimus, dėl 
kurių gali iš esmės keistis sąlygos, 
kuriomis AIF buvo išduotas veiklos 
leidimas, o ypač investavimo strategijos ir 
politikos, AIF taisyklių arba steigimo 
dokumentų pakeitimus.

Or. en

Pagrindimas

AIF taikomas leidimas.
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Pakeitimas 591
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai AIF, kurio akcijomis leidžiama 
prekiauti reguliuojamoje rinkoje, turi 
vidaus valdytoją, informacija apie akcijų 
paketus turinčių AIFV akcininkų 
pakeitimus turi būti perduota 
kompetentingoms institucijoms prieš jų 
įgyvendinimą tik tuo atveju, jei šiems 
akcininkams atstovaujama ar jie nori būti 
atstovaujami AIF valdyboje, taip pat kitu 
būdu kontroliuoja arba siekia kontroliuoti 
AIF valdybą ar vadovybę arba daro ar 
siekia daryti joms įtaką. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti nereikalingų prekybos AIF akcijomis ir jų investavimo kliūčių, pageidautina, 
kad reikalavimas pateikti išankstinį pranešimą priežiūros institucijoms būtų taikomas tik tais 
atvejais, kai akcijų paketų pasikeitimai daro arba gali daryti įtakos valdybos sudėčiai, AIF 
kontroliniam paketui (pvz., perėmimo atveju) arba daro kitokią su kontroliniu paketu 
nesusijusią įtaką AIF valdybai arba vadovybei (pvz., labai aktyvus rizikos draudimo fondas 
arba akcininkas įsitraukia į AIF valdymą ir siekia paveikti jo strategiją arba sprendimus).

Pakeitimas 592
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentinga institucija per mėnesį nuo 
pranešimo gavimo patvirtina, apriboja 
arba atmeta šiuos pakeitimus.

Nusprendusi šiuos pakeitimus apriboti 
arba atmesti kompetentinga institucija per 
mėnesį nuo pranešimo gavimo informuoja 
AIFV. Jei kompetentinga institucija per 
vertinimo laikotarpį nepareiškia 
nepritarimo šiems pakeitimams, jie gali 
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būti įgyvendinti. 

Or. en

Pagrindimas

Profesionalių investuotojų investicijoms keliami reikalavimai dažnai turi būti keičiami iš 
anksto neįspėjus. AIFV turi būti sudarytos sąlygos nedelsiant prie jų prisitaikyti. Jei šiuos 
pakeitimus visą mėnesį tikrintų kompetentinga institucija, sugaištas laikas neigiamai paveiktų 
AIFV jo konkurencinėje aplinkoje.

Pakeitimas 593
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pakeitimai susiję tik su AIFV valdomo 
AIF, kurio akcijos ar investiciniai vienetai 
platinami tik profesionaliems 
investuotojams, investavimo strategija ir 
politika, 1 ir 2 dalis netaikoma. AIFV 
tinkamai praneša kompetentingoms 
institucijoms apie tokius pakeitimus.

Or. en

Pagrindimas

Profesionalių investuotojų investicijoms keliami reikalavimai dažnai turi būti keičiami iš 
anksto neįspėjus. AIFV turi būti sudarytos sąlygos nedelsiant prie jų prisitaikyti. Jei šiuos 
pakeitimus visą mėnesį tikrintų kompetentinga institucija, sugaištas laikas neigiamai paveiktų 
AIFV jo konkurencinėje aplinkoje.
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Pakeitimas 594
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai AIF, kurio akcijomis leidžiama 
prekiauti reguliuojamoje rinkoje, turi 
vidaus valdytoją, informacija apie akcijų 
paketus turinčių AIFV akcininkų 
pakeitimus turi būti perduota 
kompetentingoms institucijoms prieš jų 
įgyvendinimą tik tuo atveju, jei šiems 
akcininkams atstovaujama ar jie nori būti 
atstovaujami AIF valdyboje, taip pat kitu 
būdu kontroliuoja arba siekia kontroliuoti 
AIF valdybą ar vadovybę arba daro ar 
siekia daryti joms įtaką. 

Or. en

Pagrindimas

Kai AIF yra įtrauktas į biržos sąrašą ir jo akcijomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, 
vykstant įprastai prekybai rinkoje kartais arba dažnai gali keistis akcijų paketai, viršijantys 
10 proc. AIF kapitalo arba balsavimo teisių. 

Siekiant išvengti nereikalingų prekybos AIF akcijomis ir jų investavimo kliūčių, pageidautina, 
kad reikalavimas pateikti išankstinį pranešimą priežiūros institucijoms būtų taikomas tik tais 
atvejais, kai akcijų paketų pasikeitimai daro arba gali daryti įtakos valdybos sudėčiai, AIF 
kontroliniam paketui arba daro kitokią su kontroliniu paketu nesusijusią įtaką AIF valdybai 
arba vadovybei.

Pakeitimas 595
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pagal 49a, 49b ir 49c straipsnius 
priima deleguotuosius aktus, kuriuose 
nurodomi sąlygų, kuriomis išduotas 
veiklos leidimas, esminių pakeitimų 
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vertinimo kriterijai.

Or. en

Pakeitimas 596
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentinga institucija gali atšaukti 
AIFV išduotą veiklos leidimą, jeigu AIFV:

Kompetentinga institucija gali atšaukti AIF
išduotą veiklos leidimą, jeigu AIF:

Or. en

Pagrindimas

AIF taikomas leidimas.

Pakeitimas 597
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Kompetentingos institucijos kas tris 
mėnesius suvestine forma praneša ESMA 
apie suteiktus arba nesuteiktus veiklos 
leidimus taikant šios direktyvos 6, 7 ir 8 
straipsnius.

Or. en

Pagrindimas

Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros institucijai turi būti suteikiama visa statistikos 
ir stebėsenos tikslais reikalinga informacija, kad būtų galima užtikrinti vienodas sąlygas ir 
veiksmingą šios direktyvos įgyvendinimą.
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Pakeitimas 598
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a skyrius
AIFV, valdančių finansinio sverto 

netaikančių AIF portfelius ir ne didesnį 
kaip 1 mlrd. EUR turtą, įpareigojimai 

8a straipsnis
Taikymo sritis

Šis skirsnis taikomas AIFV, valdantiems 
AIF, kurių bendras valdytinas turtas 
neviršija 1000 mln. eurų, portfelius, kai 
AIF portfelį sudaro AIF, kurie netaiko 
finansinio sverto ir penkerius metus nuo 
kiekvieno fondo įsteigimo datos nesuteikia 
investuotojams išpirkimo teisių.

8b straipsnis
Veiklos leidimų reikalavimai

1. Valstybės narės užtikrina, kad AIFV, 
kuriems taikoma ši direktyva, teiktų AIF 
valdymo paslaugas arba prekiautų jų 
akcijomis ar investiciniais vienetais tik 
gavę išankstinį veiklos leidimą.
Subjektams, neturintiems veiklos leidimo 
nei pagal šią direktyvą, nei, kai direktyva 
AIFV netaikoma, pagal valstybės narės 
nacionalinius įstatymus, neleidžiama 
teikti AIF valdymo paslaugų ir prekiauti 
jų investiciniais vienetais ar akcijomis 
Sąjungoje.
Subjektams, neturintiems leidimo, 
suteikto pagal:
a) šios direktyvos II arba VII skyrių;
b) Direktyvą 2004/39/EB; arba 
c) Direktyvą 2006/48/EB, 
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neleidžiama platinti AIF investicinių 
vienetų ar akcijų investuotojams 
Sąjungoje, jeigu bet koks asmuo gali 
platinti AIF akcijas ar investicinius 
vienetus investuotojams valstybėje narėje 
pagal tos valstybės narės nacionalinius 
įstatymus. 
2. AIFV gali gauti leidimą teikti valdymo 
paslaugas visiems arba tam tikro tipo 
AIF.
AIFV gali turėti veiklos leidimą pagal šią 
direktyvą ir turėti valdymo arba 
investicinės įmonės leidimą pagal 
Direktyvą 2009/65/EB direktyvą.

8c straipsnis
Veiklos leidimų suteikimo tvarka

Kreipdamasis dėl veiklos leidimo, AIFV 
valstybės narės, kurioje registruota jo 
buveinė, kompetentingai institucijai 
pateikia:
a) informaciją apie tiesioginių ir 
netiesioginių, fizinių ir juridinių AIFV 
akcininkų arba narių, turinčių akcijų 
paketus, tapatybę ir tų akcijų paketų 
vertės sumas;
b) veiklos programą, įskaitant informaciją 
apie tai, kaip AIFV ketina laikytis 
įpareigojimų pagal taikytinas III, IV, V, 
VI ir VII skyrių nuostatas;
c) informaciją apie ketinamų valdyti AIF 
tipus;
d) kai taikoma, informaciją apie nustatytą 
esminių arba svarbių valdymo paslaugų 
funkcijų perdavimo trečiosioms šalims 
tvarką, kaip nurodyta 18 straipsnyje ir, 
kai taikoma, 35 straipsnyje;
e) informaciją apie nustatytą AIF turto 
saugojimo tvarką.
AIFV pagrindinė buveinė turi būti toje 
valstybėje narėje, kurioje yra jo 
registruotoji buveinė.

8d straipsnis
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Veiklos leidimo suteikimo sąlygos
1. Buveinės valstybės narės 
kompetentinga institucija suteikia veiklos 
leidimą tik tada, kai įsitikina, kad AIFV 
sugebės laikytis šios direktyvos sąlygų.
Veiklos leidimas galioja visose valstybėse 
narėse.
2. Buveinės valstybės narės 
kompetentinga institucija atsisako išduoti 
veiklos leidimą, kai veiksmingai vykdyti 
priežiūros funkcijas jai trukdo:
a) trečiosios šalies, kuriai pavaldūs vienas 
ar daugiau fizinių ar juridinių asmenų, su 
kuriais AIFV sieja glaudūs ryšiai, kaip 
apibrėžta Direktyvos 2004/39/EB 4 
straipsnio 31 dalyje, įstatymai ir kiti teisės 
aktai;
b) sunkumai, susiję su šių įstatymų ir kitų 
teisės aktų vykdymu.
3. Buveinės valstybės narės 
kompetentinga institucija gali apriboti 
veiklos leidimo taikymo sritį, ypač kai tai 
susiję su AIF, kurį leidžiama valdyti 
AIFV, tipu.
4. Kompetentinga institucija per du 
mėnesius nuo išsamios paraiškos 
pateikimo praneša pareiškėjui, ar jam 
išduodamas veiklos leidimas.
Atsisakius išduoti leidimą arba pritaikius 
apribojimus, nurodomos tokio sprendimo 
priežastys.
5. AIFV turi teisę pradėti teikti valdymo 
paslaugas buveinės valstybėje narėje, kai 
tik gauna veiklos leidimą.

8e straipsnis
Papildomi pranešimai ir veiklos leidimo 

taikymo srities pakeitimai
AIFV per 30 dienų nuo pakeitimų 
įgyvendinimo praneša buveinės valstybės 
narės kompetentingoms institucijoms apie 
visus pradinėje paraiškoje pateiktos 
informacijos pakeitimus, dėl kurių gali iš 
esmės keistis sąlygos, kuriomis išduotas 
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veiklos leidimas, o ypač savo valdomų 
AIF investavimo strategijos ir politikos, 
AIF taisyklių arba steigimo dokumentų 
pakeitimus ir papildomų AIF, kuriuos 
AIFV ketina valdyti, tapatybę.
Jei siūlomas pakeitimas prieštarauja 
buveinės valstybės narės kompetentingų 
institucijų nustatytam AIFV veiklos 
leidimo taikymo srities apribojimui, 
AIFV, prieš darydamas pakeitimus, 
praneša apie tai šioms kompetentingoms 
institucijoms ir šios per mėnesį nuo 
pranešimo gavimo pritaria tiems 
pakeitimams, nustato apribojimus arba 
tuos pakeitimus atmeta.

8f straipsnis
Veiklos leidimų atšaukimas

Kompetentinga institucija gali atšaukti 
AIFV išduotą veiklos leidimą, jeigu 
AIFV:
1) gavo leidimą pateikęs klaidingą 
informaciją ar pasinaudojęs kitomis 
netinkamomis priemonėmis;
2) nebeatitinka sąlygų, pagal kurias jam 
buvo išduotas leidimas;
3) rimtai ir (arba) sistemingai pažeidė 
pagal šią direktyvą priimtas nuostatas.
Prieš atšaukdamos veiklos leidimą, 
kompetentingos institucijos atsižvelgia į 
AIF investuotojų interesus ir siekia arba 
padeda numatyti atitinkamą tolesnio AIF 
valdymo tvarką, laikydamosi jo leidimo 
sąlygų.

8g straipsnis
Bendrieji principai

1. Valstybės narės užtikrina, kad AIFV 
galėtų teikti valdymo paslaugas 
Bendrijoje buveinę turinčiam arba 
įsisteigusiam AIF tik tuo atveju, jei jie 
nuolat laikosi šios direktyvos nuostatų.
AIFV:
a) veikia sąžiningai, profesionaliai, 
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apdairiai, stropiai ir teisingai;
b) kuo labiau atsižvelgia į savo valdomo 
AIF ir jo investuotojų interesus (visų 
kartu, laikantis AIF steigimo 
dokumentų);
c) laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų dėl 
rinkos vientisumo; ir
d) užtikrina sąžiningą elgesį su visais AIF 
investuotojais.
Jokiam investuotojui negalima taikyti 
palankesnių sąlygų, nebent tai 
atskleidžiama visiems investuotojams.
2. Komisija pagal 49a, 49b ir 49c 
straipsnius priima deleguotuosius aktus, 
kuriuose nurodomi kriterijai, pagal 
kuriuos kompetentingos institucijos 
įvertina, ar AIFV laikosi savo 
įsipareigojimų pagal 1 dalį, ir kurie yra 
tinkami ir proporcingi, atsižvelgiant į 
AIFV dydį, išteklius, sudėtingumą, 
pobūdį, investicijas, investavimo 
strategijas ir metodus, įvairių AIFV tipų 
struktūrą ir investuotojus.

8h straipsnis
Interesų konfliktai

1. Valstybės narės įpareigoja AIFV imtis 
visų pagrįstų veiksmų, siekiant nustatyti 
interesų konfliktus, kylančius valdant 
vieną ar daugiau AIF tarp AIFV, 
įskaitant jo vadovus, darbuotojus arba 
visus asmenis, tiesiogiai ar netiesiogiai 
susijusius su AIFV kontrolės ryšiais, ir 
AIFV valdomo AIF investuotojų arba tarp 
dviejų investuotojų.
AIFV palaiko ir taiko veiksmingas 
organizacines ir administracines 
procedūras, siekdami imtis visų įmanomų 
veiksmų, kad užkirstų kelią interesų 
konfliktams, darantiems žalingą poveikį 
AIF ir jo investuotojų interesams.
Kai tinkama ir proporcinga atsižvelgiant į 
AIFV verslo pobūdį, mastą ir 
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sudėtingumą, AIFV savo veiklos aplinkoje 
atskiria uždavinius ir pareigas, kurie gali 
būti laikomi nesuderinamais tarpusavyje. 
AIFV įvertina, ar jo veiklos sąlygos gali 
kelti kitokius esminius interesų konfliktus, 
ir atskleidžia juos AIF investuotojams.
2. Jeigu AIFV taikomos interesų 
konfliktų sprendimo organizacinės 
procedūros yra nepakankamos, kad būtų 
galima patikimai užkirsti kelią žalai, kuri 
gresia investuotojų interesams, prieš 
imdamasis veiklos jų vardu, AIFV aiškiai 
informuoja investuotojus apie interesų 
konfliktų bendrą pobūdį arba priežastis ir 
parengia atitinkamą politiką bei 
procedūras.

8i straipsnis
Pradinis ir einamasis kapitalas

AIFV turi ne mažiau kaip 50 000 EUR 
nuosavų lėšų.
Nepaisant 1 pastraipoje nurodytos 
reikalavimų sumos, AIFV, išskyrus tuos, 
kurie valdo tik AIF, kurie:
a) nenaudoja finansinio sverto; ir
b) nenumato išpirkimo teisių, kuriomis 
galima pasinaudoti per penkerius metus 
nuo kiekvieno fondo įsteigimo,
nuosavos lėšos niekada negali būti 
mažesnės nei Direktyvos 2006/49/EB 
21 straipsnyje nustatyta suma. Tačiau 
bendra reikiamų nuosavų lėšų suma 
negali viršyti 1 000 000 EUR.
Taikant antrą pastraipą, AIFV portfeliais 
laikomi šie portfeliai:
a) AIFV valdomo AIF portfeliai, įskaitant 
AIF, kuriems AIFV perdavė vieną ar 
daugiau funkcijų pagal 18 straipsnį, bet 
neįskaitant tų portfelių, kuriuos AIFV 
valdo pagal perdavimo teisę. 

8j straipsnis
Metinė ataskaita
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1. AIFV pateikia kiekvieno savo valdomo 
AIF kiekvienų finansinių metų metinę 
ataskaitą. Metinė ataskaita perduodama 
investuotojams ir kompetentingoms 
institucijoms ne vėliau kaip po keturių 
mėnesių pasibaigus finansiniams metams 
arba, kai informaciją turi pateikti trečioji 
šalis (pavyzdžiui, AIF pagrindinių 
investicijų auditas) – ne vėliau kaip per 
šešis mėnesius pasibaigus finansiniams 
metams.
2. Šioje ataskaitoje pateikiama bent:
a) balanso ataskaita arba turto ir 
įsipareigojimų ataskaita;
b) finansinių metų pajamų ir išlaidų 
ataskaita;
c) finansinių metų veiklos ataskaita.
3. Metinėje ataskaitoje pateikiama 
apskaitos informacija parengiama pagal 
apskaitos standartus arba principus, kurių 
reikia laikytis pagal AIF taisykles arba 
steigimo dokumentus, o ją patikrina 
vienas ar daugiau asmenų, pagal 
įstatymus įgaliotų atlikti ataskaitų auditą
pagal Direktyvą 2006/43/EB. Auditoriaus 
ataskaita, įskaitant visas išlygas, turi būti 
visiškai atkartota metinėje ataskaitoje.
4. Komisija pagal 49a, 49b ir 49c 
straipsnius priima deleguotuosius aktus, 
kuriose išsamiau nurodomas metinės 
ataskaitos turinys ir formatas. Šie aktai 
yra tinkami, proporcingi ir pritaikyti prie 
AIFV, kuriems jie taikomi, tipo ir prie 
AIF, su kuriuo susijusi ataskaita, 
atsižvelgiant į jų dydį, išteklius, 
sudėtingumą, pobūdį, investicijas, 
investavimo strategijas ir metodus, įvairių 
tipų AIFV ir jų valdomų AIF struktūrą ir 
investuotojus.

8k straipsnis
Informacijos atskleidimas investuotojams
1. AIFV užtikrina, kad prieš investuodami 
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į AIF investuotojai gautų toliau nurodytą 
informaciją, jei ji taikoma atitinkamam 
AIF, ir visus jos pakeitimus: 
a) AIF investavimo strategijos ir 
uždavinių, viso turto, į kurį AIF gali 
investuoti, būdų, kuriuos AIF gali 
naudoti, visų su tuo susijusios rizikos 
rūšių, visų galiojančių investavimo 
apribojimų, aplinkybių, kuriomis AIF turi 
teisę naudoti finansinį svertą, leidžiamų 
finansinio sverto tipų ir šaltinių, su jais 
susijusios rizikos ir visų finansinio sverto 
naudojimo apribojimų aprašas;
b) procedūrų, kurių laikydamasis AIF 
gali keisti savo investavimo strategiją arba 
investavimo politiką (arba abi), aprašas;
c) teisinių pasekmių, kylančių dėl 
susitarimų, sudarytų siekiant investuoti, 
aprašas, įskaitant informaciją apie 
jurisdikciją, taikytiną teisę ir bet kokių 
teisinių priemonių, reglamentuojančių 
teismo sprendimų pripažinimą ir vykdymą 
valstybės, kurioje fondas turi buveinę, 
teritorijoje, buvimą arba nebuvimą;
d) prireikus, dabartinio arba siūlomo AIF 
depozitaro, vertintojo, auditoriaus, ir visų 
kitų dabartinių arba siūlomų itin svarbių 
ir svarbių paslaugų teikėjų tapatybė ir jų 
pareigų bei investuotojų teisių šių pareigų 
nesilaikymo atveju aprašas;
e) visų itin svarbių ar svarbių perduotų 
valdymo funkcijų aprašas ir trečiosios 
šalies, kuriai perduotos funkcijos, 
tapatybė;
f) AIF vertinimo procedūros aprašas ir, 
jei taikoma, vertinamo turto įkainojimo 
modelių, įskaitant sunkiai įvertinamo 
turto vertinimo metodus, aprašas;

g) jei AIF turi vykdytinų išpirkimo teisių, 
AIF likvidumo rizikos valdymo, įskaitant 
išpirkimo teises tiek įprastinėmis, tiek 
išskirtinėmis aplinkybėmis, galiojančius 
išpirkimo susitarimus su investuotojais ir 
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būdus, kuriais AIFV užtikrina sąžiningą 
elgesį su investuotojais, aprašas;
h) visų įmokų, mokesčių ir išlaidų, 
tiesiogiai ar netiesiogiai taikomų 
investuotojams, aprašas;
i) kai investuotojui taikomos palankesnės 
sąlygos arba teisė užsitikrinti palankesnes 
sąlygas, tų sąlygų aprašas ir tai, ar esama 
kokių nors ryšių tarp AIFV ir to 
investuotojo;
j) paskutinė metinė ataskaita, susijusi su 
AIF, jei ji parengta;
k) patvirtinimas, kad AIFV taikomi 14 
straipsnyje nurodyti kapitalo reikalavimai 
arba jis turi tinkamą profesinės civilinės 
atsakomybės draudimą, kurį galima 
priimtinomis sąlygomis įsigyti rinkoje; ir
l) jei AIFV turtas nesiekia 2 straipsnio 2 
dalies a punkte nustatytos ribos arba jam 
dėl kitų priežasčių taikomos nevisos šios 
direktyvos nuostatos, šio fakto 
patvirtinimas.
2. AIFV apie kiekvieną valdomą AIF, 
kurio atžvilgiu galima naudotis išpirkimo 
teisėmis, investuotojams periodiškai 
atskleidžia šią informaciją:
a) AIF turto dalis, kuriai taikoma speciali 
tvarka dėl šio turto nelikvidumo;
b) visos naujos AIF likvidumo valdymo 
priemonės;
c) tuometinis AIF rizikos pobūdis ir AIFV 
taikomos rizikos valdymo sistemos šiai 
rizikai valdyti.
3. Komisija taip pat priima deleguotuosius 
teisės aktus pagal 49a, 49b ir 49c 
straipsnių nuostatas, nurodydama AIFV 
informacijos atskleidimo įsipareigojimus 
ir 2 dalyje nurodytos informacijos 
atskleidimo dažnumą. Šie aktai turi būti 
pritaikyti prie AIFV, kuriems jie taikomi, 
tipo ir proporcingi atsižvelgiant, be kita 
ko, į įvairių tipų AIFV dydį, išteklius, 
sudėtingumą, pobūdį, investicijas, 
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investavimo strategijas ir metodus, 
struktūrą ir investuotojus.

8l straipsnis
Ataskaitų kompetentingoms institucijoms 

reikalavimai
1. AIFV reguliariai teikia ataskaitas savo 
buveinės valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms, kuriose 
nurodo pagrindines rinkas ir priemones, 
kuriomis jis prekiauja savo valdomo AIF 
vardu.
Jis pateikia apibendrintą informaciją apie 
pagrindines priemones, kuriomis 
prekiauja, rinkas, kurių narys yra arba 
kuriose aktyviai prekiauja, ir kiekvieno 
valdomo AIF pagrindines pozicijas bei 
svarbiausias rizikos koncentracijas.
2. AIFV apie kiekvieną valdomą AIF, 
kurio atžvilgiu galima naudotis išpirkimo 
teisėmis, buveinės valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms 
periodiškai perduoda šią informaciją:
a) AIF turto dalis, kuriai taikoma speciali 
tvarka dėl šio turto nelikvidumo;
b) visos naujos AIF likvidumo valdymo 
priemonės;
c) faktinis AIF rizikos pobūdis ir AIFV 
taikomos rizikos valdymo priemonės šiai 
rizikai valdyti;
d) pagrindinės turto, į kurį investavo AIF, 
kategorijos;
e) kai reikia, skolintų vertybinių popierių 
pardavimo atvejai ataskaitiniu 
laikotarpiu.
3. Apie kiekvieną savo valdomą AIF 
AIFV savo buveinės valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms pateikia 
tokius dokumentus:
a) kiekvieno AIFV valdomo AIF metinę 
ataskaitą už kiekvienus finansinius metus 
atitinkamai per keturis ar šešis mėnesius 
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nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos;
b) visų AIFV valdomų AIF išsamų sąrašą 
kiekvieno ketvirčio pabaigoje.
4. Komisija pagal 49a, 49b ir 49c 
straipsnius priima deleguotuosius aktus, 
kuriuose išsamiau nurodomi ataskaitų 
teikimo įpareigojimai, nurodyti 1, 2 ir 3 
dalyse, ir ataskaitų teikimo dažnumas. Šie 
aktai yra tinkami, derami ir priderinti prie 
AIFV ir AIF, kuriems jie taikomi, tipo ir 
juose, be kitų dalykų, atsižvelgiama į 
įvairių tipų AIFM skirtingą dydį, išteklius, 
sudėtingumą, pobūdį, investicijas, 
investavimo strategijas ir metodus, 
struktūras ir investuotojus.

8m straipsnis
Prekyba AIF akcijomis ar investiciniais 

vienetais buveinės valstybėje narėje
1. Leidimą veiklai turintis AIFV gali 
parduoti AIF investicinius vienetus ar 
akcijas profesionaliems investuotojams 
savo buveinės valstybėje narėje.

2. AIFV praneša apie kiekvieną AIF, 
kurio akcijas ar investicinius vienetus 
platina, savo buveinės valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms per 30 
dienų, kai galutinai baigiamas AIF akcijų 
ar investicinių vienetų pasirašymo 
procesas (arba per 30 dienų, kai 
patvirtinamas pirmasis pasirašymas, jei 
AIF akcijas ar investicinius vienetus 
galima pasirašyti per visą AIF gyvavimo 
laikotarpį, o ne tik veiklos pradžioje).
Pranešime nurodoma:
a) AIF tapatybės duomenys ir 
informacija, kur yra to AIF buveinė;
b) AIF taisyklės arba steigimo ar 
registracijos dokumentai;
c) AIF aprašą ir kitą informaciją, 
pateikiamą investuotojams;
d) informacija apie nustatytą tvarką 
siekiant užtikrinti, kad AIF investiciniai 
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vienetai ar akcijos būtų platinami tik 
profesionaliems investuotojams arba kad 
būtų laikomasi visų taikomų apribojimų, 
susijusių su investicinių vienetų ar akcijų 
platinimu mažmeniniams investuotojams, 
jei atitinkama valstybė narė leidžia, kad 
jie būtų platinami mažmeniniams 
investuotojams, įskaitant tokius atvejus, 
kai AIFV teikia investavimo paslaugas 
savo AIF atžvilgiu per nepriklausomus 
subjektus.
3. Vadovaudamosi antroje pastraipoje 
nurodytomis įgyvendinimo priemonėmis, 
jei taikant šias priemones netrukdoma 
investicinių vienetų ar akcijų platinti 
profesionaliems investuotojams, 
kompetentingos institucijos pagal šį 
straipsnį gali nustatyti AIF akcijų ar 
investicinių vienetų prekybos apribojimus 
arba sąlygas savo šalies teritorijoje.

Komisija pagal 49a, 49b ir 49c straipsnius 
priima deleguotuosius aktus, kuriuose 
nurodomi apribojimų arba sąlygų, 
kuriuos galima taikyti AIF akcijų ar 
investicinių vienetų prekybai pagal šios 
dalies antrą pastraipą, tipai. Pagal 
minėtus aktus neleidžiama numatyti jokių 
apribojimų ar sąlygų, dėl kurių būtų 
negalima investicinių vienetų ar akcijų 
platinti profesionaliems investuotojams.

8n straipsnis
Galimybė valstybėms narėms leisti AIF 
akcijas ar investicinius vienetus platinti 

mažmeniniams investuotojams
Valstybės narės gali leisti savo teritorijoje 
platinti AIF akcijas ar investicinius 
vienetus mažmeniniams investuotojams.
Šiuo tikslu valstybės narės gali nustatyti 
AIFV arba AIF reikalavimus, kurie gali 
skirtis nuo pagal šią direktyvą nustatytų 
reikalavimų.
Valstybė narė, suteikianti leidimą platinti 
AIF akcijas ar investicinius vienetus 
mažmeniniams investuotojams, leidžia 
visiems pagal šią direktyvą veiklos 
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leidimus turintiems AIFV platinti akcijas 
ar investicinius vienetus mažmeniniams 
investuotojams tuo pačiu pagrindu ir 
taiko tuos pačius reikalavimus kaip ir 
nacionaliniams AIFV, nepriklausomai 
nuo to, kur yra AIFV valdomo AIF 
buveinė.
Valstybės narės, leidžiančios platinti AIF 
akcijas ar investicinius vienetus 
mažmeniniams investuotojams savo 
teritorijoje, privalo per vienerius metus 
nuo 54 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos 
informuoti Komisiją apie:
a) AIF, kurių akcijas ar investicinius 
vienetus AIFV turi teisę platinti 
mažmeniniams investuotojams valstybės 
narės teritorijoje, tipus;
b) visus papildomus reikalavimus, kuriuos 
valstybė narė nustatė AIF akcijų ar 
investicinių vienetų platinimui 
mažmeniniams investuotojams savo 
teritorijoje.
Valstybės narės taip pat informuoja 
Komisiją apie bet kokius vėlesnius 
pakeitimus, susijusius su pirma pastraipa.

8o straipsnis
Prekybos kitose valstybėse narėse sąlygos
1. Leidimą veiklai turintis AIFV gali 
parduoti AIF investicinius vienetus ar 
akcijas profesionaliems investuotojams 
kitoje valstybėje narėje. Jei leidimą veiklai 
turintis AIFV parduoda valdomo AIF 
investicinius vienetus ar akcijas 
profesionaliems investuotojams kitoje 
valstybėje narėje, jis savo buveinės 
valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms per 30 dienų po to, kai 
gauna lėšas iš AIF investicinius vienetus 
ar akcijas pasirašančių investuotojų kitoje 
valstybėje narėje, pateikia šiuos 
dokumentus:
a) pranešimą, kuriame nurodomi AIF, 
kurio akcijomis ar investiciniais vienetais 
prekiaujama, tapatybės duomenys ir 
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informacija, kur yra AIF buveinė;

b) AIF taisykles arba steigimo ar 
registracijos dokumentus;
c) AIF aprašą ir kitą informaciją, 
pateikiamą investuotojams;
d) valstybės narės, kurioje jo valdomo AIF 
investiciniai vienetai arba akcijos buvo 
platinami profesionaliems investuotojams, 
nurodymą;
e) AIF akcijų ar investicinių vienetų 
prekybos tvarką ir, kai reikia, informaciją 
apie nustatytą tvarką, užkertančią kelią 
šio AIF investicinių vienetų ar akcijų 
platinimui mažmeniniams investuotojams.
2. Ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų 
nuo išsamių dokumentų gavimo dienos 
buveinės valstybės narės kompetentingos 
institucijos perduoda išsamius 
dokumentus, nurodytus 1 dalyje, valstybės 
narės, kurioje buvo prekiaujama AIF 
akcijomis ar investiciniais vienetais, 
kompetentingoms institucijoms. Kartu jos 
pateikia pažymą, kad atitinkami AIFV 
turi veiklos leidimą.
3. Perdavusios dokumentus, buveinės 
valstybės narės kompetentingos 
institucijos apie dokumentų perdavimą 
nedelsdamos praneša AIFV.
4. Priimančiosios valstybės narės 
nenustato atitinkamam AIFV jokių 
papildomų reikalavimų atsižvelgdamos į 
dalykus, kuriems taikoma ši direktyva, 
tačiau taikant 1 dalies e punkte minėtą 
AIF akcijų ar investicinių vienetų 
platinimo mažmeniniams investuotojams 
tvarką galioja priimančiosios valstybės 
narės įstatymai ir priežiūra.
5. Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje 
nurodytas pranešimas ir pažyma būtų 
pateikti tarptautinių finansų srityje 
įprasta kalba.
Valstybės narės užtikrina, kad jų 
kompetentingos institucijos priimtų 
elektroniniu būdu perduodamus ir 



PE439.125v01-00 72/139 AM\804981LT.doc

LT

saugomus 2 dalyje nurodytus 
dokumentus.
6. Pasikeitus bet kokiai informacijai, 
pateiktai pagal 2 dalį, AIFV, per 
trisdešimt dienų nuo pakeitimo dienos, 
apie jį raštu praneša savo buveinės 
valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms.
Buveinės valstybės narės kompetentingos 
institucijos nedelsdamos informuoja apie 
tuos pakeitimus priimančiosios valstybės 
narės kompetentingas institucijas.
7. Komisija pagal 49a, 49b ir 49c 
straipsnius priima deleguotuosius aktus, 
kuriuose nurodomi: 
a) standartinio pranešimo modelio forma 
ir turinys;
b) standartinio pažymos modelio forma ir 
turinys.

Or. en

Pagrindimas

AIFV, valdantiems AIF, kuris nenaudoja finansinio sverto, portfelį, ir turtą, kurio vertė 
neviršija 1 mlrd. eurų, neturėtų būti taikomi visi pagal šią direktyvą numatyti įpareigojimai. 
Bet kokios taisyklės, numatytos šiems AIFV, turėtų būti labai atidžiai priderintos atsižvelgiant 
į nedidelę su jų veikla susijusią riziką.

Pakeitimas 599
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
III skyriaus pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV veiklos sąlygos AIF ir jų AIFV veiklos sąlygos

Or. en
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Pagrindimas

Veiklos sąlygos galioja ir AIF, ir AIFV.

Pakeitimas 600
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad AIFV 
galėtų teikti valdymo paslaugas Bendrijoje 
tik tuo atveju, jei jie nuolatos laikosi šios 
direktyvos nuostatų.

1. Valstybės narės užtikrina, kad AIFV 
galėtų teikti valdymo paslaugas 
tarpvalstybiniu mastu Bendrijoje tik tuo 
atveju, jei jie nuolatos laikosi šios 
direktyvos nuostatų.

Or. en

Pakeitimas 601
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad AIFV 
galėtų teikti valdymo paslaugas Bendrijoje 
tik tuo atveju, jei jie nuolatos laikosi šios 
direktyvos nuostatų.

1. Valstybės narės užtikrina, kad AIFV 
galėtų teikti valdymo paslaugas 
tarpvalstybiniu mastu Bendrijoje tik tuo 
atveju, jei jie nuolatos laikosi šios 
direktyvos nuostatų.

Or. en
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Pakeitimas 602
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) išdėsto atlyginimų nustatymo 
principus, kuriais neskatinamas greitas 
pasipelnymas ir užtikrinami ilgalaikiai 
AIFV ir investuotojų interesai;

Or. de

Pakeitimas 603
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės gali pareikalauti 
AIFV kasmet pateikti apibendrintą 
informaciją apie vidaus atlyginimų 
politiką.

Or. en

Pagrindimas

Atlyginimas turėtų likti privatus AIF, AIFV, investuotojų ir kompetentingų institucijų reikalas.

Pakeitimas 604
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija priima įgyvendinimo
priemones, kuriose nurodomi kriterijai, 
kuriais kompetentingos institucijos turi 

2. Komisija pasinaudodama 
deleguotaisiais aktais, kaip nustatyta 49, 
49a ir 49b straipsniuose, gali priimti
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remtis vertindamos, ar AIFV laikosi 
įpareigojimų pagal 1 dalį.

priemones, kuriose nurodomi kriterijai, 
kuriais kompetentingos institucijos turi 
remtis vertindamos, ar AIFV laikosi 
įpareigojimų pagal 1 dalį.

Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Jei šis straipsnis paliekamas, tai pateikiama formuluotė yra tinkama taikant naują komitetų 
procedūrą.

Pakeitimas 605
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Atlyginimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad AIFV 
vykdytų atlyginimų nustatymo politiką ir 
imtųsi praktikos, kuri derėtų su patikimu 
ir veiksmingu rizikos valdymu ir skatintų 
jį, bet neskatintų prisiimti per didelę 
riziką, kuri būtų nesuderinama su rizikos 
pobūdžiu, fondo taisyklėmis arba valdomo 
AIF steigimo dokumentais.

Politika ir praktika yra išsami ir 
atitinkama atsižvelgiant į AIFV veiklos 
pobūdį, mastą ir sudėtingumą ir jo 
valdomą AIF. Visais atvejais laikomasi I 
priede išdėstytų principų.
2. Komisija pagal 49a, 49b ir 49c 
straipsnius priima deleguotuosius aktus, 
kuriuose aprašomi I priede nurodyti 
principai. Europos vertybinių popierių 
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rinkos priežiūros institucijų komitetas 
užtikrina, kad būtų parengtos patikimos 
atlyginimų nustatymo politikos, kuri 
atitinka I priede nurodytus principus, 
gairės. Šiose gairėse taip pat 
atsižvelgiama į patikimos atlyginimų 
nustatymo politikos principus, nurodytus 
2009 m. balandžio 30 d. Komisijos 
rekomendacijoje dėl finansinių paslaugų 
sektoriaus atlyginimų nustatymo politikos, 
ir atsižvelgiama į AIFV dydį ir jų valdomo 
AIF dydį, jų vidinę organizaciją, veiklos 
pobūdį, mastą ir sudėtingumą. Europos 
bankininkystės priežiūros institucijų 
komitetas ir Europos vertybinių popierių 
rinkos priežiūros institucijų komitetas 
glaudžiai bendradarbiauja siekdami 
užtikrinti, kad būtų parengtos atlyginimų 
nustatymo politikos gairės.

Or. en

Pagrindimas

Visoje finansų pramonėje turėtų būti taikomos atlyginimo nustatymo priemonės siekiant 
išvengti, kad nebūtų per daug rizikuojama. Šios priemonės turi būti privalomos, o ne tik 
rekomendacinės.  Jas taikant visų pirma dėmesys turi būti sutelktas į pagrindinius atlyginimo 
komponentus, t. y. dalį nuo gauto pelno. Direktyvoje reikėtų nustatyti pagrindinius principus, 
tačiau konkrečios taisyklės turėtų būti nustatomos 2 ir 3 lygiais. Gairėse galima sukonkretinti 
principus atsižvelgiant į AIFV ir AIF dydį ir tipą. 

Pakeitimas 606
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Atlyginimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad AIFV 
vykdytų atlyginimų nustatymo politiką ir 
imtųsi praktikos, kuri derėtų su patikimu 
ir veiksmingu rizikos valdymu ir ilgalaikės 
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vertės kūrimu ir skatintų tai, bet 
neskatintų prisiimti per didelės rizikos, 
kuri būtų nesuderinama su rizikos 
pobūdžiu, fondo taisyklėmis arba valdomo 
AIF steigimo dokumentais.
2. Atlyginimų nustatymo politika ir 
praktika yra atitinkama atsižvelgiant į 
AIFV veiklos pobūdį, mastą ir 
sudėtingumą ir jo valdomą AIF.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 607
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Atlyginimų nustatymo politika
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1. AIFV atlyginimų nustatymo politika 
neturėtų skatinti prisiimti rizikos, kuri 
būtų nederama atsižvelgiant į jo valdomo 
AIF rizikos pobūdį.
2. Formuodami ir taikydami tų 
darbuotojų, kurių profesinė veikla turi 
esminį poveikį, susijusį su įstaigų rizikos 
pobūdžiu, atlyginimų nustatymo politiką 
AIFV laikosi principų, išvardytų 
Direktyvos 2010/.../ES [iš dalies keičianti 
direktyvų 2006/48/EB ir 2006/49/EB 
nuostatas, susijusias su kapitalo poreikiu 
prekybos knygai ir pakartotiniam 
pakeitimui vertybiniais popieriais, taip pat 
su atlyginimų nustatymo politikos 
priežiūriniu tikrinimu] I priede.
3. Be to, atlyginimų nustatymo politika 
formuojama taip, kad būtų užtikrinamas 
rizikos valdymo, reikalavimų laikymosi ir 
vertinimo funkcijų nepriklausomumas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atsižvelgiama į susirūpinimą, kad atlyginimų sistema gali skatinti per daug 
rizikuoti. Tuo pačiu metu formuluotėje pripažįstamas specialus AIF pobūdis. Sankcijų 
nesiimama tik dėl to, kad rizikuojama, o tik tuomet, kai prisiimama rizika yra nederama 
atsižvelgiant į AIF rizikos pobūdį. 

Pakeitimas 608
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Atlyginimų nustatymo politika

1. AIFV atlyginimų nustatymo politika 
neturėtų skatinti prisiimti rizikos, kuri 
būtų nederama atsižvelgiant į jo valdomo 
AIF rizikos pobūdį.
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2. Formuodami ir taikydami tų 
darbuotojų, kurių profesinė veikla turi 
esminį poveikį, susijusį su įstaigų rizikos 
pobūdžiu, atlyginimų nustatymo politiką 
AIFV laikosi principų, išvardytų 
Direktyvos 2010/.../ES [iš dalies keičianti 
direktyvų 2006/48/EB ir 2006/49/EB 
nuostatas, susijusias su kapitalo poreikiu 
prekybos knygai ir pakartotiniam 
pakeitimui vertybiniais popieriais, taip pat 
su atlyginimų nustatymo politikos 
priežiūriniu tikrinimu] I priede.
3. Be to, atlyginimų nustatymo politika 
formuojama taip, kad būtų užtikrinamas 
su rizikos valdymo, reikalavimų laikymosi 
ir vertinimo funkcijų nepriklausomumas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atsižvelgiama į susirūpinimą, kad atlyginimų sistema gali skatinti per daug 
rizikuoti. Tuo pačiu metu formuluotėje pripažįstamas specialus AIF pobūdis. Sankcijų 
nesiimama tik dėl to, kad rizikuojama, o tik tuomet, kai prisiimama rizika yra nederama 
atsižvelgiant į AIF rizikos pobūdį. 

Pakeitimas 609
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Atlyginimų nustatymo politika

1. Kompetentingos institucijos  reikalauja, 
kad AIFV vykdytų atlyginimų nustatymo 
politiką ir imtųsi praktikos, kuri derėtų su 
patikimu ir veiksmingu rizikos valdymu ir 
skatintų jį, bet neskatintų prisiimti per 
didelę riziką, kuri būtų nesuderinama su 
rizikos pobūdžiu, fondo taisyklėmis arba 
valdomo AIF steigimo dokumentais. 
Atsižvelgiama į I priede išdėstytus 



PE439.125v01-00 80/139 AM\804981LT.doc

LT

techninius kriterijus.
2. Kompetentingos institucijos užtikrina, 
kad AIF ir AIFV laikytųsi I priede 
išdėstytų reikalavimų. 

Or. en

Pagrindimas

Reikalinga patikima atlyginimų nustatymo politika, kad būtų išvengta strategijų, pagal kurias 
prisiimama per didelė rizika.

Pakeitimas 610
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
AIFV atlyginimų nustatymo politika

Valstybės narės reikalauja, kad AIFV 
apibrėžtų ir vykdytų patikimą atlyginimų 
nustatymo politiką ir praktiką, kuri derėtų 
su veiksmingu rizikos valdymu ir kuria 
remiantis būtų užtikrinta, jog paskatos 
teikiamos paisant ilgalaikių AIFV, AIF ir 
investuotojų interesų.

Or. en

Pagrindimas

ES taisyklės, skirtos kredito įstaigų ir investicinių įmonių patikimai atlyginimų nustatymo 
praktikai, bus įgyvendintos pakeitus Direktyvą 2006/48/EB. Siekiant užtikrinti atlyginimų 
nustatymo politikos ES finansų sektoriuje nuoseklumą, AIFV atlyginimų nustatymo politikos 
privalomos gairės turi būti tiesiogiai pagrįstos visais taikomais elementais, numatytais 
Direktyvoje 2006/48/EB. Siekiant užtikrinti, kad Parlamentas ir Taryba galėtų vykdyti 
tinkamą kontrolę, minėtosios gairės turėtų būti nustatytos pasinaudojant deleguotaisiais 
aktais. Valstybių narių kompetentingos institucijos privalo turėti reikalingus įgaliojimus, kad 
galėtų kontroliuoti ir užtikrinti šių teisės aktų laikymąsi.
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Pakeitimas 611
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Atlyginimų nustatymo politika

AIFV apibrėžia ir vykdo atlyginimų 
nustatymo politiką ir praktiką, kuri dera 
su veiksmingu rizikos valdymu ir kuria 
remiantis sukuriama ilgalaikė vertė. 

Or. en

Pakeitimas 612
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9b straipsnis
Pranešimas

AIFV informuoja kompetentingas 
valstybių narių institucijas apie savo 
įgyvendinamos atlyginimo nustatymo 
politikos ir praktikos pobūdį.

Or. en

Pagrindimas

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 
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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.

Pakeitimas 613
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9b straipsnis
Pranešimas

AIFV informuoja kompetentingas 
valstybių narių institucijas apie savo 
įgyvendinamos atlyginimo nustatymo 
politikos ir praktikos pobūdį.

Or. en

Pakeitimas 614
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9b straipsnis
Pranešimas

AIFV informuoja atitinkamas 
kompetentingas institucijas apie savo 
įgyvendinamos atlyginimo nustatymo 
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politikos ir praktikos pobūdį.

Or. en

Pagrindimas

ES taisyklės, skirtos kredito įstaigų ir investicinių įmonių patikimai atlyginimų nustatymo 
praktikai, bus įgyvendintos pakeitus Direktyvą 2006/48/EB. Siekiant užtikrinti atlyginimų 
nustatymo politikos ES finansų sektoriuje nuoseklumą, AIFV atlyginimų nustatymo politikos 
privalomos gairės turi būti tiesiogiai pagrįstos visais taikomais elementais, numatytais 
Direktyvoje 2006/48/EB. Siekiant užtikrinti, kad Parlamentas ir Taryba galėtų vykdyti 
tinkamą kontrolę, minėtosios gairės turėtų būti nustatytos pasinaudojant deleguotaisiais 
aktais. Valstybių narių kompetentingos institucijos privalo turėti reikalingus įgaliojimus, kad 
galėtų kontroliuoti ir užtikrinti šių teisės aktų laikymąsi.

Pakeitimas 615
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9c straipsnis
Kompetentingos institucijos

Kompetentingos valstybių narių 
institucijos gali reaguoti ir imtis 
atitinkamų korekcinių priemonių, skirtų 
mažinti rizikai, kurią gali lemti AIFV 
nesugebėjimas įgyvendinti patikimos 
atlyginimų nustatymo politikos ir 
praktikos.

Or. en

Pagrindimas

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 
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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.

Pakeitimas 616
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9c straipsnis
Kompetentingos institucijos

Kompetentingos valstybių narių 
institucijos gali reaguoti ir imtis 
atitinkamų korekcinių priemonių, skirtų 
mažinti rizikai, kurią gali lemti AIFV 
nesugebėjimas įgyvendinti patikimos 
atlyginimų nustatymo politikos ir 
praktikos.

Or. en

Pakeitimas 617
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9d straipsnis
AIFV atlyginimų nustatymo politika
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Valstybės narės užtikrina, kad, 
įgyvendinant pirmosios pastraipos 
nuostatas, jų tinkamos kompetentingos 
institucijos turėtų teisę taikyti finansines 
ir nefinansines nuobaudas ar priemones. 
Šios nuobaudos ir priemonės turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios.

Or. en

Pagrindimas

ES taisyklės, skirtos kredito įstaigų ir investicinių įmonių patikimai atlyginimų nustatymo 
praktikai, bus įgyvendintos pakeitus Direktyvą 2006/48/EB. Siekiant užtikrinti atlyginimų 
nustatymo politikos ES finansų sektoriuje nuoseklumą, AIFV atlyginimų nustatymo politikos 
privalomos gairės turi būti tiesiogiai pagrįstos visais taikomomis elementais, numatytais 
Direktyvoje 2006/48/EB. Siekiant užtikrinti, kad Parlamentas ir Taryba galėtų vykdyti 
tinkamą kontrolę, minėtosios gairės turėtų būti nustatytos pasinaudojant deleguotaisiais 
aktais. Valstybių narių kompetentingos institucijos privalo turėti reikalingus įgaliojimus, kad 
galėtų kontroliuoti ir užtikrinti šių teisės aktų laikymąsi.

Pakeitimas 618
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 e straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9e straipsnis
AIFV atlyginimų nustatymo politika

Komisija, siekdama užtikrinti nuoseklų 
nuostatų taikymą Europos Sąjungoje, ne 
vėliau kaip iki šios direktyvos įsigaliojimo 
dienos pagal 49a, 49b ir 49c straipsnius 
priima pasinaudodama deleguotaisiais 
aktais priima privalomas AIFV 
atlyginimų nustatymo politikos gaires. 
Šios gairės turėtų užtikrinti, jog bus 
laikomasi visų Direktyvos 2006/48/EB V 
priedo nuostatose nustatytų taikomų 
reikalavimų.

Or. en
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Pagrindimas

ES taisyklės, skirtos kredito įstaigų ir investicinių įmonių patikimai atlyginimų nustatymo 
praktikai, bus įgyvendintos pakeitus Direktyvą 2006/48/EB. Siekiant užtikrinti atlyginimų 
nustatymo politikos ES finansų sektoriuje nuoseklumą, AIFV atlyginimų nustatymo politikos 
privalomos gairės turi būti tiesiogiai pagrįstos visais taikomais elementais, numatytais 
Direktyvoje 2006/48/EB. Siekiant užtikrinti, kad Parlamentas ir Taryba galėtų vykdyti 
tinkamą kontrolę, minėtosios gairės turėtų būti nustatytos pasinaudojant deleguotaisiais 
aktais. Valstybių narių kompetentingos institucijos privalo turėti reikalingus įgaliojimus, kad 
galėtų kontroliuoti ir užtikrinti šių teisės aktų laikymąsi.

Pakeitimas 619
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija priima įgyvendinimo
priemones, kuriose:

3. Komisija pasinaudodama 
deleguotaisiais aktais pagal 49a, 49b ir 
49c straipsnius priima priemones, kuriose:

Or. en

Pagrindimas

Jei šis straipsnis paliekamas, tai pateikiama formuluotė yra tinkama taikant naują komitetų 
procedūrą.

Pakeitimas 620
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Jei šis straipsnis paliekamas, tai pateikiama formuluotė yra tinkama taikant naują komitetų 
procedūrą.

Pakeitimas 621
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Šis straipsnis netaikomas 
pramoninėms kontroliuojančiosioms 
bendrovėms, kurių akcijomis prekiaujama 
reguliuojamoje ES rinkoje, jei jos turi 
pavaldžiųjų ir asocijuotų bendrovių akcijų 
siekdamos įgyvendinti  pramoninio verslo 
strategiją, ir kurios nėra įsteigtos siekiant 
pagrindinio tikslo – padidinti investuotojų 
pajamas pardavus akcijas per tam tikrą 
suplanuotą laikotarpį.

Or. en

Pagrindimas

Pramonės kontroliuojančiosios bendrovės nepatiria 10 straipsnyje nurodyto tipo galimų
interesų konfliktų. Pagal nacionalinę įmonių teisę tokių bendrovių valdyba atlieka akcininkų 
patikėtinio pareigą.

Pakeitimas 622
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV užtikrina, kad rizikos valdymo ir 
portfelio valdymo funkcijos būtų atskirtos 
ir peržiūrimos atskirai. 

1. AIFV užtikrina, kad rizikos valdymo ir 
portfelio valdymo funkcijos būtų atskirtos, 
jei tai derama ir tinkama atsižvelgiant į 
AIFV veiklos pobūdį, mastą ir 
sudėtingumą ir jo valdomą AIF. 
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Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 623
Carl Haglund

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV užtikrina, kad rizikos valdymo ir 
portfelio valdymo funkcijos būtų atskirtos 
ir peržiūrimos atskirai.

1. AIFV užtikrina, kad rizikos valdymo ir 
portfelio valdymo funkcijos būtų atskirtos, 
jei tai derama ir tinkama atsižvelgiant į 
AIFV veiklos pobūdį, mastą ir 
sudėtingumą ir jo valdomą AIF.

Or. en

Pagrindimas

Nėra būtina reikalauti visiškai atskirti funkcijas, daug svarbiau užtikrinti būtinų priemonių 
proporcingumą.

Pakeitimas 624
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV užtikrina, kad rizikos valdymo ir 
portfelio valdymo funkcijos būtų atskirtos 

1. AIFV užtikrina, kad rizikos valdymo ir 
portfelio valdymo funkcijos būtų atskirtos, 
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ir peržiūrimos atskirai. jei tai derama ir tinkama atsižvelgiant į 
AIFV veiklos pobūdį, mastą ir 
sudėtingumą ir jo valdomą AIF.

Or. en

Pagrindimas

Manoma, kad būtų pernelyg sunku ir netinkama reikalauti, kad visi AIFV visiškai atskirtų 
minėtąsias funkcijas, tai pripažinta ir pirmininkaujančios Švedijos kompromisiniame 
pasiūlyme, ir netiesiogiai J. P. Gauzès pranešimo 16 pakeitime.

Pakeitimas 625
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Tuo atveju, jei  nelaikoma, jog yra 
derama ir tinkama, kad AIFV užtikrintų 
ir vykdytų rizikos valdymo funkciją, kuri 
būtų atskirta nuo portfelio valdymo 
funkcijos, AIFV vis tiek privalo galėti 
parodyti, kad rizika valdoma laikantis 
šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų ir 
visada veiksmingai.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su Syedo Kamallo 3 straipsnio pa punkto pakeitimu. 

Pakeitimas 626
Carl Haglund

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo atveju, jei nelaikoma, jog yra derama 



PE439.125v01-00 90/139 AM\804981LT.doc

LT

ir tinkama, kad AIFV užtikrintų ir 
vykdytų rizikos valdymo funkciją, kuri 
būtų atskirta nuo portfelio valdymo 
funkcijos, AIFV vis tiek privalo galėti 
parodyti, kad rizika valdoma laikantis 
šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Nėra būtina reikalauti visiškai atskirti funkcijas, daug svarbiau užtikrinti būtinų priemonių 
proporcingumą. Šis pakeitimas susijęs su Carlo Haglundo 11 straipsnio 1 dalies  pakeitime 
pateikiamais argumentais.

Pakeitimas 627
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. AIFV įdiegia rizikos valdymo sistemas, 
siekdamas tinkamai išmatuoti ir stebėti 
visų rūšių riziką, kuri susijusi su visomis 
AIF investavimo strategijomis ir kuri 
gresia arba gali grėsti visiems AIF.

2. AIFV įdiegia rizikos valdymo sistemas, 
siekdamas tinkamai išmatuoti, stebėti ir 
valdyti visų rūšių riziką, kuri tiesiogiai 
susijusi su visomis AIF investavimo 
strategijomis ir kuri gresia arba gali grėsti 
visiems AIF. Rizikos valdymas turi būti 
deramas atsižvelgiant AIF veiklos pobūdį, 
mastą ir sudėtingumą.

Or. en

Pagrindimas

Nustatant deramą rizikos valdymo procedūrą turėtų būti atsižvelgiama į atitinkamą dydį ir 
investavimo strategiją.
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Pakeitimas 628
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei AIFV naudojasi pagrindinio 
maklerio paslaugomis, tai atliekama 
sudarius sutartį.  Visų pirma aiškiai 
nustatoma AIF turto perdavimo ir 
pakartotinio naudojimo galimybė, kuria 
naudojamasi laikantis AIF taisyklių. 
Depozitaras informuojamas apie šią 
sutartį. AIFV ir depozitaro sutartyje 
numatoma ši informavimo pareiga. 
Investuotojai, prieš jiems investuojant į 
AIF, informuojami apie šią sąlygą ir 
jiems suteikiama naujausia informacija 
apie pagrindinio maklerio tapatybę.
Visų pirma investuotojai informuojami 
apie pagrindiniam makleriui perduodamą 
galimą atsakomybę taip pat tuomet, kai 
prarandamos finansinės priemonės.  
Tokiu atveju nuostolių padengimo 
terminas nustatomas remiantis AIFV ir 
pagrindinio maklerio sutarties sąlygomis.

AIFV profesionaliai, apdairiai ir stropiai 
pasirenka ir paskiria pagrindinį maklerį, 
su kuriuo sudaro sutartį.

Or. en

Pakeitimas 629
Wolf Klinz, Carl Haglund

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tuo atveju, kai investuodami vieno ar 
daugiau AIF vardu AIFV taiko skolintų 

Išbraukta.
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vertybinių popierių pardavimą, valstybės 
narės užtikrina, kad AIFV naudotų 
procedūras, suteikiančias jiems priėjimą 
prie vertybinių popierių arba kitų 
finansinių priemonių dieną, kai AIFV 
įsipareigojęs juos pateikti, ir kad AIFV 
įgyvendintų rizikos valdymo tvarką, 
leidžiančią tinkamai valdyti riziką, 
susijusią su šiuo būdu parduodamų 
vertybinių popierių ir kitų finansinių 
priemonių pateikimu.

Or. en

Pagrindimas

Šioje srityje prašoma numatyti horizontalaus pobūdžio priemonę.

Pakeitimas 630
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tuo atveju, kai investuodami vieno ar 
daugiau AIF vardu AIFV taiko skolintų 
vertybinių popierių pardavimą, valstybės 
narės užtikrina, kad AIFV naudotų 
procedūras, suteikiančias jiems priėjimą 
prie vertybinių popierių arba kitų 
finansinių priemonių dieną, kai AIFV 
įsipareigojęs juos pateikti, ir kad AIFV 
įgyvendintų rizikos valdymo tvarką, 
leidžiančią tinkamai valdyti riziką, 
susijusią su šiuo būdu parduodamų 
vertybinių popierių ir kitų finansinių 
priemonių pateikimu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Manoma, kad skolintų vertybinių popierių pardavimas yra pernelyg svarbus klausimas, kad jį 
būtų galima spręsti taikant ad hoc procedūras, ir nepasiriboja tik alternatyvaus investavimo 
fondų valdytojais. Todėl jį reikėtų aptarti vykdant būsimą Piktnaudžiavimo rinka direktyvos 
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peržiūrą.

Pakeitimas 631
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tuo atveju, kai investuodami vieno ar 
daugiau AIF vardu AIFV taiko skolintų 
vertybinių popierių pardavimą, valstybės 
narės užtikrina, kad AIFV naudotų 
procedūras, suteikiančias jiems priėjimą 
prie vertybinių popierių arba kitų 
finansinių priemonių dieną, kai AIFV 
įsipareigojęs juos pateikti, ir kad AIFV 
įgyvendintų rizikos valdymo tvarką, 
leidžiančią tinkamai valdyti riziką, 
susijusią su šiuo būdu parduodamų 
vertybinių popierių ir kitų finansinių 
priemonių pateikimu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Skolintų vertybinių popierių pardavimo taisyklės, taikomos ne tik AIF, bet ir kitiems rinkos 
dalyviams, kurių neapima AIFV direktyvoje numatytos visiems rinkos dalyviams skirtos 
horizontaliosios priemonės, neturėtų būti įtrauktos į specifinę direktyvą, kaip antai AIFV 
direktyva. Šioje srityje Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetas 
(CESR) ir Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacija (IOSCO) imasi veiksmų 
siekdami apibrėžti galimą tvarką. Be to, Komisija sukuria nepriimtino masto teisinį 
netikrumą, kadangi ji nepateikė skolintų vertybinių popierių pardavimo apibrėžties. 11 
straipsnio 4 dalis turėtų būti išbraukta, o ne iš dalies  pakeista, kaip siūlė pranešėjas 53, 54 ir 
55 pakeitimuose.
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Pakeitimas 632
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tuo atveju, kai investuodami vieno ar 
daugiau AIF vardu AIFV taiko skolintų 
vertybinių popierių pardavimą, valstybės 
narės užtikrina, kad AIFV naudotų 
procedūras, suteikiančias jiems priėjimą 
prie vertybinių popierių arba kitų 
finansinių priemonių dieną, kai AIFV 
įsipareigojęs juos pateikti, ir kad AIFV 
įgyvendintų rizikos valdymo tvarką, 
leidžiančią tinkamai valdyti riziką, 
susijusią su šiuo būdu parduodamų 
vertybinių popierių ir kitų finansinių 
priemonių pateikimu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Skolintus vertybinius popierius parduoda ne tik AIFV, bet ir kiti rinkos dalyviai, todėl būtina 
priimti išsamią koncepciją, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos ir nesuteikta galimybė 
rinktis palankesnes reglamentavimo sąlygas.

Pakeitimas 633
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tuo atveju, kai investuodami vieno ar 
daugiau AIF vardu AIFV taiko skolintų 
vertybinių popierių pardavimą, valstybės 
narės užtikrina, kad AIFV naudotų 
procedūras, suteikiančias jiems priėjimą 
prie vertybinių popierių arba kitų 
finansinių priemonių dieną, kai AIFV 
įsipareigojęs juos pateikti, ir kad AIFV 
įgyvendintų rizikos valdymo tvarką, 

4. Tuo atveju, kai investuodami vieno ar 
daugiau AIF vardu AIFV taiko skolintų 
vertybinių popierių pardavimą, jie
užtikrina, kad būtų laikomasi Direktyvoje 
2003/6/EB (piktnaudžiavimas rinka) 
nustatytų skolintų vertybinių popierių
pardavimą reglamentuojančių sąlygų.
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leidžiančią tinkamai valdyti riziką, 
susijusią su šiuo būdu parduodamų 
vertybinių popierių ir kitų finansinių 
priemonių pateikimu.

Or. en

Pagrindimas

Nėra būtina priimti atskirą sprendimą, skirtą  AIFV. Jei to reikia, problemą reikėtų spręsti 
keičiant Piktnaudžiavimo rinka direktyvą.

Pakeitimas 634
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tuo atveju, kai investuodami vieno ar 
daugiau AIF vardu AIFV taiko skolintų 
vertybinių popierių pardavimą, valstybės
narės užtikrina, kad AIFV naudotų 
procedūras, suteikiančias jiems priėjimą 
prie vertybinių popierių arba kitų 
finansinių priemonių dieną, kai AIFV 
įsipareigojęs juos pateikti, ir kad AIFV
įgyvendintų rizikos valdymo tvarką, 
leidžiančią tinkamai valdyti riziką, 
susijusią su šiuo būdu parduodamų 
vertybinių popierių ir kitų finansinių 
priemonių pateikimu.

4. Tuo atveju, kai investuodami vieno ar 
daugiau AIF vardu AIFV taiko skolintų 
vertybinių popierių pardavimą, AIFV 
turėtų turėti vertybinių popierių ar kitų 
finansinių priemonių skolintų vertybinių 
popierių pardavimo pradžioje. Valstybės 
narės užtikrina, kad AIFV įgyvendintų 
rizikos valdymo tvarką, leidžiančią 
tinkamai valdyti riziką, susijusią su šiuo 
būdu parduodamų vertybinių popierių ir 
kitų finansinių priemonių pateikimu.

Or. en

Pagrindimas

Neteisėtai pasiskolintų vertybinių popierių pardavimas gali labai pakenkti finansiniam 
stabilumui. Remiantis laikinomis priemonėmis, kurias priėmė ES valstybių narių reguliavimo 
institucijos, ir JAV įstatymais uždrausta parduoti neteisėtai pasiskolintus vertybinius 
popierius. ES turėtų numatyti nuolatinį draudimą siekdama sustiprinti finansinį stabilumą.
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Pakeitimas 635
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tuo atveju, kai investuodami vieno ar 
daugiau AIF vardu AIFV taiko skolintų 
vertybinių popierių pardavimą, valstybės 
narės užtikrina, kad AIFV naudotų 
procedūras, suteikiančias jiems priėjimą 
prie vertybinių popierių arba kitų 
finansinių priemonių dieną, kai AIFV 
įsipareigojęs juos pateikti, ir kad AIFV
įgyvendintų rizikos valdymo tvarką, 
leidžiančią tinkamai valdyti riziką, 
susijusią su šiuo būdu parduodamų 
vertybinių popierių ir kitų finansinių 
priemonių pateikimu.

4. Tuo atveju, kai investuodami vieno ar 
daugiau AIF vardu AIFV taiko skolintų 
vertybinių popierių pardavimą, AIFV 
turėtų turėti vertybinių popierių ar kitų 
finansinių priemonių skolintų vertybinių 
popierių pardavimo pradžioje. Valstybės 
narės užtikrina, kad AIFV įgyvendintų 
rizikos valdymo tvarką, leidžiančią 
tinkamai valdyti riziką, susijusią su šiuo 
būdu parduodamų vertybinių popierių ir 
kitų finansinių priemonių pateikimu.

Or. en

Pagrindimas

Neteisėtai pasiskolintų vertybinių popierių pardavimas gali labai pakenkti finansiniam 
stabilumui. Remiantis laikinomis priemonėmis, kurias priėmė ES valstybių narių reguliavimo 
institucijos, ir JAV įstatymais uždrausta parduoti neteisėtai pasiskolintus vertybinius 
popierius. ES turėtų numatyti nuolatinį draudimą siekdama sustiprinti finansinį stabilumą.

Pakeitimas 636
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tuo atveju, kai investuodami vieno ar 
daugiau AIF vardu AIFV taiko skolintų 
vertybinių popierių pardavimą, valstybės 
narės užtikrina, kad AIFV naudotų 
procedūras, suteikiančias jiems priėjimą 
prie vertybinių popierių arba kitų 
finansinių priemonių dieną, kai AIFV 
įsipareigojęs juos pateikti, ir kad AIFV

4. AIFV, kurie verčiasi skolintų vertybinių 
popierių pardavimu, pradėdami skolintų 
vertybinių popierių pardavimą, turi 
vertybinių popierių arba kitų finansinių 
priemonių. Valstybės narės užtikrina, kad 
AIFV įgyvendintų rizikos valdymo tvarką, 
leidžiančią tinkamai valdyti riziką, 
susijusią su šiuo būdu parduodamų 
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įgyvendintų rizikos valdymo tvarką, 
leidžiančią tinkamai valdyti riziką, 
susijusią su šiuo būdu parduodamų 
vertybinių popierių ir kitų finansinių 
priemonių pateikimu.

vertybinių popierių ir kitų finansinių 
priemonių pateikimu.

Or. en

Pagrindimas
Parduodant neteisėtai pasiskolintus vertybinius popierius piktnaudžiaujama rinka ir toks 
pardavimas turėtų būti uždraustas.

Pakeitimas 637
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tuo atveju, kai investuodami vieno ar 
daugiau AIF vardu AIFV taiko skolintų 
vertybinių popierių pardavimą, valstybės 
narės užtikrina, kad AIFV naudotų 
procedūras, suteikiančias jiems priėjimą 
prie vertybinių popierių arba kitų 
finansinių priemonių dieną, kai AIFV 
įsipareigojęs juos pateikti, ir kad AIFV 
įgyvendintų rizikos valdymo tvarką, 
leidžiančią tinkamai valdyti riziką, 
susijusią su šiuo būdu parduodamų 
vertybinių popierių ir kitų finansinių 
priemonių pateikimu.

4. Neteisėtai pasiskolintų nuosavybės 
vertybinių popierių, taip pat į nuosavybės 
vertybinius popierius konvertuojamų 
vertybinių popierių, pardavimas 
draudžiamas. Pardavėjas, kad galėtų 
pateikti minėtuosius vertybinius popierius 
sandorio apmokėjimo dieną, užsitikrina 
prieigą prie vertybinių popierių, kuriuos 
galima pasiskolinti (ir galimybę 
kontroliuoti šiuos vertybinius popierius), 
prieš pradėdamas skolintų vertybinių 
popierių pardavimą.

Skolintus vertybinius popierius 
parduodantys AIFV valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms pateikia 
informaciją apie svarbias skolintų 
vertybinių popierių pardavimo pozicijas. 
Susidarius ypatingoms sąlygoms rinkoje, 
valstybės narės kompetentingos 
institucijos gali paprašyti AIFV pateikti 
informaciją apie visas skolintų vertybinių 
popierių pardavimo pozicijas ir skolintus 
vertybinius popierius. 

Atitinkama valstybės narės institucija 
informaciją, susijusią su skolintų 
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vertybinių popierių pardavimu, pateikia 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
priežiūros institucijai.

Or. en

Pagrindimas

Neteisėtai pasiskolintų vertybinius popierių pardavimas virsta sandoriu, kuris sąmoningai 
sužlugdomas, siekiant manipuliuoti vertybinių popierių kaina ir pasinaudoti arbitražu arba 
išvengti su įprastu skolintų vertybinių popierių pardavimu susijusių skolinimosi išlaidų. 
Neteisėtai pasiskolintų vertybinių popierių pardavimas draudžiamas, kadangi pardavėjas 
pateikia klaidinamą informaciją apie akcijų nuosavybę.

Pakeitimas 638
Wolf Klinz, Carl Haglund

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodoma: 

Išbraukta.

a) rizikos valdymo reikalavimai, kuriuos 
AIFV turi taikyti valdydamas riziką, kuri 
AIFV kyla kaip valdomojo AIF 
valdytojui; 
b) bet kokia tvarka, būtina tam, kad AIFV 
galėtų valdyti konkrečių rūšių riziką, 
susijusią su skolintų vertybinių popierių 
pardavimo sandoriais, įskaitant bet kokius 
susijusius apribojimus, kurie gali būti 
reikalingi siekiant apsaugoti AIF nuo per 
didelės rizikos.
Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en
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Pagrindimas

Vykdomosios priemonės nėra reikalingos. Šioje srityje prašoma numatyti horizontalaus 
pobūdžio priemonę.

Pakeitimas 639
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodoma: 

Išbraukta.

a) rizikos valdymo reikalavimai, kuriuos 
AIFV turi taikyti valdydamas riziką, kuri 
AIFV kyla kaip valdomojo AIF 
valdytojui; 
b) bet kokia tvarka, būtina tam, kad AIFV 
galėtų valdyti konkrečių rūšių riziką, 
susijusią su skolintų vertybinių popierių 
pardavimo sandoriais, įskaitant bet kokius 
susijusius apribojimus, kurie gali būti 
reikalingi siekiant apsaugoti AIF nuo per 
didelės rizikos.
Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Skolintų vertybinių popierių pardavimo taisyklės, taikomos ne tik AIF, bet ir kitiems rinkos 
dalyviams, kurių neapima AIFV direktyvoje numatytos visiems rinkos dalyviams skirtos 
horizontaliosios priemonės, neturėtų būti įtrauktos į specifinę direktyvą, kaip antai AIFV 
direktyva. Šioje srityje Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetas 
(CESR) ir Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacija (IOSCO) imasi veiksmų 
siekdami apibrėžti galimą tvarką. Be to, Komisija sukuria nepriimtino masto teisinį 
netikrumą, kadangi ji nepateikė skolintų vertybinių popierių pardavimo apibrėžties. 11 
straipsnio 4 dalis turėtų būti išbraukta, o ne iš dalies  pakeista, kaip siūlė pranešėjas 53, 54 ir 
55 pakeitimuose.
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Pakeitimas 640
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija priima įgyvendinimo
priemones, kuriose išsamiau nurodoma: 

5. Komisija pasinaudodama 
deleguotaisiais aktais pagal 49a, 49b ir 
49c straipsnius priima priemones, kuriose 
išsamiau nurodomi rizikos valdymo 
reikalavimai, kuriuos AIFV turi taikyti 
valdydamas riziką, kuri AIFV kyla kaip 
valdomojo AIF valdytoju.

a) rizikos valdymo reikalavimai, kuriuos 
AIFV turi taikyti valdydamas riziką, kuri 
AIFV kyla kaip valdomojo AIF valdytojui;
b) bet kokia tvarka, būtina tam, kad AIFV 
galėtų valdyti konkrečių rūšių riziką, 
susijusią su skolintų vertybinių popierių 
pardavimo sandoriais, įskaitant bet kokius 
susijusius apribojimus, kurie gali būti 
reikalingi siekiant apsaugoti AIF nuo per 
didelės rizikos.
Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Jei šis straipsnis paliekamas, tai pateikiama formuluotė yra tinkama taikant naują komitetų 
procedūrą.
Skolintus vertybinius popierius parduoda ne tik AIFV, bet ir kiti rinkos dalyviai, todėl būtina 
priimti išsamią koncepciją, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos ir nesuteikta galimybė 
rinktis palankesnes reglamentavimo sąlygas.
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Pakeitimas 641
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bet kokia tvarka, būtina tam, kad AIFV 
galėtų valdyti konkrečių rūšių riziką, 
susijusią su skolintų vertybinių popierių 
pardavimo sandoriais, įskaitant bet kokius 
susijusius apribojimus, kurie gali būti 
reikalingi siekiant apsaugoti AIF nuo per 
didelės rizikos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimai, darytini po to, kai bus sutvarkytas 17 straipsnis.

Pakeitimas 642
Derk Jan Eppink

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) neteisėtai pasiskolintų vertybinių 
popierių pardavimas draudžiamas.

Or. en

Pagrindimas

Skolintų nuosavybės vertybinių popierių pardavimą galima laikyti korekcine rinkos priemone, 
tačiau neteisėtai pasiskolintų nuosavybės vertybinių popierių pardavimą galima būtų laikyti 
gryna spekuliacija.
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Pakeitimas 643
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. AIFV nėra privaloma laikytis šiame 
straipsnyje numatytų nuostatų jokio 
finansuojančiojo AIF atžvilgiu.

Or. en

Pagrindimas

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 
Feeder AIF will be doing is investing in the master AIF.  Their application, even as a 
technical matter, would seem to devalue these measures.

Pakeitimas 644
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienam valdomam AIF AIFV taiko
tinkamą likvidumo valdymo sistemą ir
priima procedūras, kuriomis užtikrina, 
kad AIF investicijų likvidumo pobūdis 
atitiktų jo pagrindinius įsipareigojimus.

1. AIF vykdo tinkamą likvidumo valdymą
ir užtikrina, kad jo investicijų likvidumo 
pobūdis atitiktų jo pagrindinius 
įsipareigojimus.

AIFV periodiškai atlieka testavimą 
nepalankiausiomis sąlygomis tiek esant 
įprastoms, tiek išskirtinėms likvidumo 
sąlygoms ir atitinkamai stebi AIF 
likvidumo riziką.

AIFV periodiškai atlieka testavimą 
nepalankiausiomis sąlygomis tiek esant 
įprastoms, tiek išskirtinėms likvidumo 
sąlygoms ir atitinkamai stebi AIF 
likvidumo riziką. Testų nepalankiausiomis 
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sąlygomis rezultatus būtina pranešti 
kompetentingoms institucijoms.
Uždarojo tipo AIF, nesinaudojantiems 
finansiniu svertu, šioje dalyje numatyti 
reikalavimai netaikomi.

Or. en

Pagrindimas

AIF turi vykdyti tinkamą likvidumo valdymą. Priežiūros institucijos turi turėti prieigą prie 
informacijos apie likvidumą.

Pakeitimas 645
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienam valdomam AIF AIFV taiko 
tinkamą likvidumo valdymo sistemą ir 
priima procedūras, kuriomis užtikrina, kad 
AIF investicijų likvidumo pobūdis atitiktų 
jo pagrindinius įsipareigojimus. 

1. Kiekvienam valdomam AIF AIFV taiko 
tinkamą likvidumo valdymo sistemą ir 
priima procedūras, kuriomis užtikrina, kad 
AIF investicijų likvidumo pobūdis, atitiktų 
jo pagrindinius įsipareigojimus, IAF 
veiklos pobūdį, investicijų perspektyvas ir 
išpirkimo politiką, kaip numatyta fondo 
taisyklėse arba steigimo dokumentuose.

Or. en

Pagrindimas

Žr. rizikos valdymą.
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Pakeitimas 646
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. AIFV užtikrina, kad kiekvienas jo 
valdomas AIF turėtų išpirkimo politiką, 
kuri atitiktų AIF investicijų likvidumo 
pobūdį ir kuri turi būti pateikta AIF 
taisyklėse arba steigimo dokumentuose.

2. AIFV užtikrina, kad kiekvieno jo 
valdomo AIF investavimo strategija, 
likvidumo pobūdis ir išpirkimo politika 
būtų nuosekli.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymo 12 straipsnio 2 dalyje neatsižvelgiama į daugelį įvairių produktų, 
kuriems taikoma ši direktyva. Pagal siūlomą pakeitimą galima koreguoti įvairiems 
produktams keliamus reikalavimus.

Pakeitimas 647
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. AIFV užtikrina, kad kiekvienas jo 
valdomas AIF turėtų išpirkimo politiką, 
kuri atitiktų AIF investicijų likvidumo 
pobūdį ir kuri turi būti pateikta AIF 
taisyklėse arba steigimo dokumentuose.

2. AIFV užtikrina, kad kiekvienas jo 
valdomas AIF turėtų AIF investicijų 
likvidumo pobūdį, kuris atitiktų išpirkimo 
politiką ir kuris turi būti pateiktas AIF 
taisyklėse arba steigimo dokumentuose.

Or. en

Pagrindimas

Likvidumo pobūdis turėtų atitikti išpirkimo politiką, o ne atvirkščiai. Taip pat sudaromos 
sąlygos, kad skirtingų tipų fondai atitiktų nuostatas.
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Pakeitimas 648
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomi:

Išbraukta.

a) 1 dalyje numatyti likvidumo valdymo 
reikalavimai ir
b) visų pirma minimalaus likvidumo 
reikalavimai AIF, kurie išperka akcijas ar 
investicinius vienetus dažniau nei kartą 
per pusę metų.
Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Vykdomosios priemonės nėra reikalingos.

Pakeitimas 649
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomi:

Išbraukta.

a) 1 dalyje numatyti likvidumo valdymo 
reikalavimai ir
b) visų pirma minimalaus likvidumo 
reikalavimai AIF, kurie išperka akcijas ar 
investicinius vienetus dažniau nei kartą 
per pusę metų.
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Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

12 straipsnis yra pakankamai tikslus, kad būtų pakeistas su 2 lygmeniu susijęs įgaliojimas.

Pakeitimas 650
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija priima įgyvendinimo
priemones, kuriose išsamiau nurodomi:

3. Komisija gali deleguotuosiuose teisės 
aktuose pagal 49a, 49b ir 49c straipsnius 
nustatyti priemones, kuriose išsamiau 
nurodomi:

a) 1 dalyje numatyti likvidumo valdymo 
reikalavimai ir

a) 1 dalyje numatyti likvidumo valdymo 
reikalavimai ir

b) visų pirma minimalaus likvidumo 
reikalavimai AIF, kurie išperka akcijas ar 
investicinius vienetus dažniau nei kartą per 
pusę metų.

b) visų pirma minimalaus likvidumo 
reikalavimai AIF, kurie išperka akcijas ar 
investicinius vienetus dažniau nei kartą per 
pusę metų.

Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Jei šis straipsnis būtų paliktas, tai būtų tinkama formuluotė pagal naująją komitologijos 
procedūrą.
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Pakeitimas 651
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. AIFV nėra privaloma laikytis šiame 
straipsnyje numatytų nuostatų kalbant 
apie finansuojantįjį AIF, jei šio straipsnio 
laikomasi atitinkamo finansuojamojo AIF 
atžvilgiu.

Or. en

Pagrindimas

Taigi šio straipsnio nuostatos iš tiesų tikslingos tik kalbant apie finansuojamojo AIF, o ne 
apie finansuojančiojo AIF portfelį. Pavyzdžiui, neaišku, ar įmanoma atlikti portfelio testą 
nepalankiausiomis sąlygomis, ar kaip finansuojančiajam AIF būtų taikomos likvidumo 
valdymo sistemos. Vis dėlto suteikiama galimybė šias nuostatas taikyti tuo atveju, jei tie patys 
likvidumo standartai netaikomi finansuojamojo AIF lygmeniu.

Pakeitimas 652
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Šis straipsnis netaikomas pramonės 
kontroliuojančiosioms bendrovėms, kurių 
akcijomis prekiaujama ES reguliuojamoje 
rinkoje, jei jos turi savo pavaldžiųjų arba 
asocijuotų bendrovių akcijų pramonės 
verslo strategijai įgyvendinti ir jei jų 
pagrindinis įsisteigimo tikslas nėra 
uždirbti investuotojams pelno parduodant 
turtą per planuojamą laikotarpį.

Or. en

Pagrindimas

Pramonės kontroliuojančiosios bendrovės, kurių akcijomis prekiaujama vertybinių popierių 
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biržoje, yra uždarieji subjektai. Taigi į pasiūlymą įrašyti reikalavimai dėl likvidumo valdymo 
sistemos ir išpirkimo politikos yra neaktualūs. Pramonės kontroliuojančiųjų bendrovių, kurių 
akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržoje, akcininkai gali parduoti savo akcijas 
rinkoje.

Pakeitimas 653
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Šis straipsnis netaikomas AIFV, 
valdantiems AIF, kurie nenaudoja 
finansinio sverto ir penkerius metus nuo 
kiekvieno AIF įsteigimo datos nesuteikia 
investuotojams išpirkimo teisių, ir
pramonės kontroliuojančiosioms 
bendrovėms, kurių akcijomis prekiaujama 
ES reguliuojamoje rinkoje, jei jos turi 
savo pavaldžiųjų arba asocijuotų 
bendrovių akcijų pramonės verslo 
strategijai įgyvendinti ir jei jų pagrindinis 
įsisteigimo tikslas nėra uždirbti 
investuotojams pelno parduodant turtą 
per planuojamą laikotarpį.

Or. en

Pagrindimas

Privataus kapitalo fondai paprastai yra uždarojo tipo ir jie nenaudoja finansinio sverto. 
Investuotojai savo lėšas atgauna tik kai investicijos atsiimamos. Grynieji pinigai nelaikomi 
sąskaitose, tačiau naudojami tik jei ir kai reikia atlikti investicijas ar sumokėti nustatytus 
valdymo mokesčius. Taigi į pasiūlymą įrašyti reikalavimai dėl likvidumo valdymo sistemos ir 
išpirkimo politikos neaktualūs. Taip pat esama ribotos antrinės rinkos, skirtos tik tiems 
investuotojams, kurie priversti savo dalį parduoti fonde. Grynųjų pinigų ir fondo dalių mainai 
vyksta tiesiogiai tarp parduodančiojo ir perkančiojo investuotojo.
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Pakeitimas 654
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. 1–3 dalys negalioja finansinio sverto 
nenaudojantiems uždarojo tipo AIF.

Or. en

Pagrindimas

Uždarojo tipo AIF nereikalaujama vykdyti likvidumo valdymo, susijusio su galimu išpirkimo 
reikalavimu, nes investuotojai neturi teisės reikalauti gauti pelno iš savo investicijų 
pasinaudojant fondo turtu. Jei uždarojo tipo fondas naudoja finansinį svertą, ši išimtis 
negalioja.

Pakeitimas 655
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13 straipsnis
Investavimas į pakeitimo vertybiniais 

popieriais pozicijas

Išbraukta.

Siekdama užtikrinti skirtingų sektorių 
darną ir pašalinti įmonių, kurios paskolas 
paverčia parduodamais vertybiniais 
popieriais arba kitomis finansinėmis 
priemonėmis (iniciatorius), ir AIFV, kurie 
vieno ar daugiau AIF vardu investuoja į 
šiuos vertybinius popierius ar kitas 
finansines priemones, interesų 
nesutapimus, Komisija priima 
įgyvendinimo priemones, kuriose 
nustatomi šie reikalavimai:
a) reikalavimai, kuriuos turi įvykdyti 
iniciatorius, kad AIFV vieno ar daugiau 
AIF vardu būtų leidžiama investuoti į 
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vertybinius popierius arba kitas šio tipo 
finansines priemones, išleistas po 2011 m. 
sausio 1 d., taip pat reikalavimai, kuriais 
remiantis užtikrinama, kad iniciatorius 
išlaikytų ne mažesnę nei 5 procentai 
grynąją dalį;
b) kokybiniai reikalavimai, kuriuos turi 
įvykdyti AIFV, vieno ar daugiau AIF 
vardu investuojantis į šiuos vertybinius 
popierius arba kitas finansines priemones.
Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Šio straipsnio tikslas – nustatyti apribojimus paties AIF investicijų portfeliui, o tai 
prieštarauja aiškiam ketinimui pagal šią direktyvą (žr. 4 konstatuojamąją dalį). Tai taip pat 
atitinka Europos centrinio banko nuomonę (2009 m. spalio 16 d.).

Pakeitimas 656
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13 straipsnis
Investavimas į pakeitimo vertybiniais 

popieriais pozicijas

Išbraukta.

Siekdama užtikrinti skirtingų sektorių 
darną ir pašalinti įmonių, kurios paskolas 
paverčia parduodamais vertybiniais 
popieriais arba kitomis finansinėmis 
priemonėmis (iniciatorius), ir AIFV, kurie 
vieno ar daugiau AIF vardu investuoja į 
šiuos vertybinius popierius ar kitas 
finansines priemones, interesų 
nesutapimus, Komisija priima 
įgyvendinimo priemones, kuriose 
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nustatomi šie reikalavimai:
a) reikalavimai, kuriuos turi įvykdyti 
iniciatorius, kad AIFV vieno ar daugiau 
AIF vardu būtų leidžiama investuoti į 
vertybinius popierius arba kitas šio tipo 
finansines priemones, išleistas po 2011 m. 
sausio 1 d., taip pat reikalavimai, kuriais 
remiantis užtikrinama, kad iniciatorius 
išlaikytų ne mažesnę nei 5 procentai 
grynąją dalį;
b) kokybiniai reikalavimai, kuriuos turi 
įvykdyti AIFV, vieno ar daugiau AIF 
vardu investuojantis į šiuos vertybinius 
popierius arba kitas finansines priemones.
Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Šio straipsnio tikslas – nustatyti apribojimus paties AIF investicijų portfeliui, o tai 
prieštarauja aiškiam ketinimui pagal šią direktyvą. Tai taip pat atitinka Europos centrinio 
banko nuomonę (2009 m. spalio 16 d.).

Pakeitimas 657
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama užtikrinti skirtingų sektorių 
darną ir pašalinti įmonių, kurios paskolas 
paverčia parduodamais vertybiniais 
popieriais arba kitomis finansinėmis 
priemonėmis (iniciatorius), ir AIFV, kurie 
vieno ar daugiau AIF vardu investuoja į 
šiuos vertybinius popierius ar kitas 
finansines priemones, interesų 
nesutapimus, Komisija priima 

Siekdama užtikrinti skirtingų sektorių 
darną ir pašalinti iniciatorių, apibrėžtų 
Direktyvos 2006/48/EB 4 straipsnio 41 
dalyje, ir AIFV, kurie vieno ar daugiau AIF 
vardu investuoja į šiuos vertybinius 
popierius ar kitas finansines priemones, 
interesų nesutapimus, Komisija priima 
įgyvendinimo priemones, kuriose 
nustatomi šie reikalavimai:
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įgyvendinimo priemones, kuriose 
nustatomi šie reikalavimai:

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą suderinamas ir paaiškinamas apibrėžimas. 

Pakeitimas 658
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama užtikrinti skirtingų sektorių 
darną ir pašalinti įmonių, kurios paskolas 
paverčia parduodamais vertybiniais 
popieriais arba kitomis finansinėmis 
priemonėmis (iniciatorius), ir AIFV, kurie 
vieno ar daugiau AIF vardu investuoja į 
šiuos vertybinius popierius ar kitas 
finansines priemones, interesų 
nesutapimus, Komisija priima 
įgyvendinimo priemones, kuriose 
nustatomi šie reikalavimai:

Siekdama užtikrinti skirtingų sektorių 
darną ir pašalinti iniciatorių, apibrėžtų 
Direktyvos 2006/48/EB 4 straipsnio 41 
dalyje, ir AIFV, kurie vieno ar daugiau AIF 
vardu investuoja į šiuos vertybinius 
popierius ar kitas finansines priemones, 
interesų nesutapimus, Komisija priima 
įgyvendinimo priemones, kuriose 
nustatomi šie reikalavimai:

Or. en

Pagrindimas

Investuotojai neturėtų užtikrinti, kad emitentai (iniciatoriai) išlaikytų portfelio grynąją dalį.
AIF reikėtų suteikti teisę pasikliauti emitento (iniciatoriaus) deklaracijomis dėl tokių 
vertybinių popierių egzistavimo. 
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Pakeitimas 659
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama užtikrinti skirtingų sektorių 
darną ir pašalinti įmonių, kurios paskolas 
paverčia parduodamais vertybiniais 
popieriais arba kitomis finansinėmis 
priemonėmis (iniciatorius), ir AIFV, kurie 
vieno ar daugiau AIF vardu investuoja į 
šiuos vertybinius popierius ar kitas 
finansines priemones, interesų 
nesutapimus, Komisija priima 
įgyvendinimo priemones, kuriose nustatomi 
šie reikalavimai:

Valstybės narės imasi visų reikiamų 
veiksmų siekdamos užtikrinti skirtingų 
sektorių darną ir pašalinti įmonių, kurios 
paskolas paverčia perleidžiamais 
vertybiniais popieriais arba kitomis 
finansinėmis priemonėmis (iniciatorius), ir 
AIFV, kurie vieno ar daugiau AIF vardu 
investuoja į šiuos vertybinius popierius ar 
kitas finansines priemones, interesų 
nesutapimus. Komisija pagal 49a, 49b ir 
49c straipsnius priima deleguotuosius 
aktus, kuriose nustatomi šie reikalavimai:

Or. en

Pakeitimas 660
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) reikalavimai, kuriuos turi įvykdyti 
iniciatorius, kad AIFV vieno ar daugiau 
AIF vardu būtų leidžiama investuoti į 
vertybinius popierius arba kitas šio tipo 
finansines priemones, išleistas po 2011 m. 
sausio 1 d., taip pat reikalavimai, kuriais 
remiantis užtikrinama, kad iniciatorius
išlaikytų ne mažesnę nei 5 procentai 
grynąją dalį;

a) reikalavimai, kuriuos turi įvykdyti 
iniciatorius, kad AIFV būtų leidžiama 
investuoti vieno ar daugiau AIF vardu į 
vertybinius popierius arba kitas šio tipo 
finansines priemones, išleistas po 2011 m. 
sausio 1 d., įskaitant reikalavimus, kad 
iniciatorius: (1) išlaikytų ne mažesnę nei 5 
procentai grynąją dalį taip išleisdamas 
vertybinius popierius ir (2) pateiktų 
informaciją  prospekte ar kitoje šių 
vertybinių popierių, kuriuos jis turi, 
išleidimo dokumentacijoje ir išlaikytų šį 
interesą (iniciatoriaus pranešimas); ir

Or. en
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Pagrindimas

Investuotojai neturėtų užtikrinti, kad emitentai (iniciatoriai) išlaikytų portfelio grynąją dalį.
AIF reikėtų suteikti teisę pasikliauti emitento (iniciatoriaus) deklaracijomis dėl tokių 
vertybinių popierių egzistavimo. 

Pakeitimas 661
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) reikalavimai, kuriuos turi įvykdyti 
iniciatorius, kad AIFV vieno ar daugiau 
AIF vardu būtų leidžiama investuoti į 
vertybinius popierius arba kitas šio tipo 
finansines priemones, išleistas po 2011 m. 
sausio 1 d., taip pat reikalavimai, kuriais 
remiantis užtikrinama, kad iniciatorius 
išlaikytų ne mažesnę nei 5 procentai
grynąją dalį;

a) reikalavimai, kuriuos turi įvykdyti 
iniciatorius, kad AIFV vieno ar daugiau 
AIF vardu būtų leidžiama investuoti į 
vertybinius popierius arba kitas šio tipo 
finansines priemones, išleistas po 2011 m. 
sausio 1 d., taip pat reikalavimai, kuriais 
remiantis užtikrinama, kad iniciatorius 
išlaikytų ne mažesnę nei 10 procentų
grynąją dalį;

Or. en

Pakeitimas 662
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) reikalavimai, kuriuos turi įvykdyti 
iniciatorius, kad AIFV vieno ar daugiau 
AIF vardu būtų leidžiama investuoti į 
vertybinius popierius arba kitas šio tipo 
finansines priemones, išleistas po 2011 m. 
sausio 1 d., taip pat reikalavimai, kuriais 
remiantis užtikrinama, kad iniciatorius 
išlaikytų ne mažesnę nei 5 procentai
grynąją dalį;

a) reikalavimai, kuriuos turi įvykdyti 
iniciatorius, kad AIFV vieno ar daugiau 
AIF vardu būtų leidžiama investuoti į 
vertybinius popierius arba kitas šio tipo 
finansines priemones, išleistas po 2011 m. 
sausio 1 d., taip pat reikalavimai, kuriais 
remiantis užtikrinama, kad iniciatorius 
išlaikytų ne mažesnę nei 10 procentų
grynąją dalį;
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Or. en

Pagrindimas

5 procentų dydis (Komisijos pasiūlymas) atitinka nuostatas dėl pakeitimo vertybiniais 
popieriais priemonės, taikomos bankams. Rizikingesnių AIF atveju 10 procentų vertė labiau 
atitinka susijusią turimą riziką. Be iniciatoriaus ir AIFV, įgyvendinimo priemonės taip pat 
turėtų apimti vertybiniais popieriais paverstas paskolas (žr. 13 ba straipsnį (naują)).

Pakeitimas 663
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) reikalavimai, kuriuos turi įvykdyti 
iniciatorius, kad AIFV vieno ar daugiau 
AIF vardu būtų leidžiama investuoti į 
vertybinius popierius arba kitas šio tipo 
finansines priemones, išleistas po 2011 m. 
sausio 1 d., taip pat reikalavimai, kuriais 
remiantis užtikrinama, kad iniciatorius 
išlaikytų ne mažesnę nei 5 procentai 
grynąją dalį;

a) reikalavimai, kuriuos turi įvykdyti 
iniciatorius, kad AIFV vieno ar daugiau 
AIF vardu būtų leidžiama investuoti į 
vertybinius popierius arba kitas šio tipo 
finansines priemones, išleistas po 2011 m. 
sausio 1 d., taip pat reikalavimai, kuriais 
remiantis užtikrinama, kad iniciatorius 
išlaikytų ne mažesnę nei 5 procentai 
grynąją dalį. AIFV turi teisę pasikliauti 
rašytine iniciatoriaus dokumentacija, kad 
jis išlaiko ir išlaikys grynąją dalį;

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime paaiškinama iniciatoriaus ir AIFV atsakomybė it tai, kokiomis aplinkybėmis 
AIFV įvykdė savo įsipareigojimus.

Pakeitimas 664
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kokybiniai reikalavimai, kuriuos turi b) kokybiniai reikalavimai, kuriuos turi 



PE439.125v01-00 116/139 AM\804981LT.doc

LT

įvykdyti AIFV, vieno ar daugiau AIF vardu 
investuojantis į šiuos vertybinius popierius 
arba kitas finansines priemones.

įvykdyti AIFV, vieno ar daugiau AIF vardu 
investuojantis į šiuos vertybinius popierius 
arba kitas finansines priemones.

AIF turi teisę pasikliauti iniciatoriaus 
pranešimu dėl visiško tokių vertybinių 
popierių egzistavimo priimant sprendimą, 
ar investuoti į šiuos vertybinius popierius.

Tokios priemonės, skirtos neesminėms šios 
direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti ją 
papildant, priimamos laikantis 49 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

Tokios priemonės, skirtos neesminėms šios 
direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti ją 
papildant, priimamos laikantis 49a, 49b ir 
49c straipsnių.

Or. en

Pagrindimas

Investuotojai neturėtų užtikrinti, kad emitentai (iniciatoriai) išlaikytų portfelio grynąją dalį.
AIF reikėtų suteikti teisę pasikliauti emitento (iniciatoriaus) deklaracijomis dėl tokių 
vertybinių popierių egzistavimo. 

Pakeitimas 665
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) skaidrumo reikalavimai, kurių reikia 
laikytis vertybiniais popieriais paverstų 
paskolų atveju.

Or. en

Pagrindimas

5 procentų dydis (Komisijos pasiūlymas) atitinka nuostatas dėl pakeitimo vertybiniais 
popieriais priemonės, taikomos bankams. Rizikingesnių AIF atveju 10 procentų vertė labiau 
atitinka susijusią turimą riziką. Be iniciatoriaus ir AIFV, įgyvendinimo priemonės taip pat 
turėtų apimti vertybiniais popieriais paverstas paskolas.
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Pakeitimas 666
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) skaidrumo reikalavimai, kurių reikia 
laikytis vertybiniais popieriais paverstų 
paskolų atveju.

Or. en

Pagrindimas

5 procentų dydis (Komisijos pasiūlymas) atitinka nuostatas dėl pakeitimo vertybiniais 
popieriais priemones, taikomas bankams. Rizikingesnių AIF atveju 10 procentų vertė labiau 
atitinka atitinkamą turimą riziką. Be iniciatoriaus ir AIFV, įgyvendinimo priemonės taip pat 
turėtų apimti vertybiniais popieriais paverstas paskolas.

Pakeitimas 667
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Komisija gali deleguotuosiuose teisės 
aktuose pagal 49a, 49b ir 49c straipsnius 
nustatyti priemones, kuriose būtų 
reglamentuojamas iniciatoriaus ne 
mažesnės nei 5 procentai grynosios dalies 
išlaikymas ir kokybiniai reikalavimai, 
kurių turi laikytis AIFV, investuojantys į 
vertybinius popierius ar kitus finansinius 
produktus.    

Or. en

Pagrindimas

Jei šis straipsnis būtų paliktas, tai būtų tinkama formuluotė pagal naująją komitologijos 
procedūrą.
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Pakeitimas 668
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis
Investavimas į žaliavų rinkas

AIF, investuojantys į žaliavų rinkas, 
nuolat teikia Europos vertybinių popierių 
ir rinkų priežiūros institucijai informaciją 
apie savo tiesioginę ar netiesioginę 
poziciją šiose rinkose. Siekdama išvengti 
žaliavų rinkų kainų svyravimo dėl AIF 
atliekamų operacijų, Europos vertybinių 
popierių ir rinkų priežiūros institucija gali 
nustatyti apribojimus pozicijoms, kurias 
žaliavų rinkose turi AIF.
AIF neleidžiama tiesiogiai ar netiesiogiai 
investuoti į žemės ūkio žaliavas.

Or. en

Pagrindimas

Reikia reglamentuoti AIF veiklą žaliavų rinkose. AIF turėtų būti draudžiama investuoti į 
žemės ūkio žaliavas.

Pakeitimas 669
Udo Bullmann, Robert Goebbels 

Pasiūlymas dėl direktyvos
III skyriaus 2 skirsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

KAPITALO REIKALAVIMAI SU ĮSIPAREIGOJIMAIS SUSIJĘ 
REZERVAI

Or. en
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Pakeitimas 670
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14 straipsnis Išbraukta.
Pradinis ir einamasis kapitalas

AIFV turi ne mažiau kaip 125 000 EUR 
nuosavų lėšų.
Jei AIFV valdomų AIF portfelių vertė 
viršija 250 mln. EUR, AIFV pateikia 
papildomą nuosavų lėšų sumą; ši 
papildoma nuosavų lėšų suma yra lygi 
0,02 % sumos, kuria AIFV portfelių vertė 
viršija 250 mln. EUR.
Nepaisant pirmoje ir antroje pastraipose 
nurodytų reikalavimų sumos, AIFV 
nuosavų lėšų suma niekada negali būti 
mažesnė nei suma, privaloma pagal 
2006 m. birželio 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2006/49/EB dėl investicinių įmonių ir 
kredito įstaigų kapitalo pakankamumo 
(nauja redakcija) 21 straipsnį.
Pirmoje, antroje ir trečioje pastraipose 
AIFV portfeliais laikomi tokie portfeliai:
a) visi AIFV valdomi AIF portfeliai, 
įskaitant AIF, kurių vieną ar daugiau 
funkcijų AIFV perdavė pagal 18 
straipsnį;
b) visi AIF portfeliai, kurių valdymas 
perduotas AIFV.

Or. de
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Pakeitimas 671
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Jei AIF yra savarankiški, t. y. jiems 
suteiktas leidimas veikti kaip AIFV, AIF 
pradinis kapitalas neturi būti mažesnis 
kaip 300 000 EUR.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su KIPVPS direktyva.

Pakeitimas 672
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Valstybės narės reikalauja, kad AIFV, 
kurie yra vidaus valdytojo valdomi AIF, 
turėtų ne mažesnį kaip 300 000 EUR 
pradinį kapitalą.

Or. en

Pagrindimas

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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Pakeitimas 673
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV turi ne mažiau kaip 125 000 EUR 
nuosavų lėšų.

1. Valstybės narės reikalauja, kad AIFV, 
paskirti vieno ar daugiau AIF išorės 
valdytojais, atsižvelgiant į tolesnes dalis, 
turėtų ne mažesnį kaip 125 000 EUR
pradinį kapitalą.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 674
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV turi ne mažiau kaip 125 000 EUR
nuosavų lėšų.

1. AIFV turi ne mažiau kaip 75 000 EUR
nuosavų lėšų.

Or. en



PE439.125v01-00 122/139 AM\804981LT.doc

LT

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą kapitalo reikalavimas labiau atitinka Kapitalui keliamų reikalavimų 
direktyvoje ir fondams, kurie niekada neparduoda skolintų vertybinių popierių, nustatytų 
reikalavimų dydį, bet nėra jiems lygus. AIFV nelaiko investuotojų lėšų, taigi investuotojų 
rizika yra minimali. Nereikalingai dideli AIFV kapitalo reikalavimai tik kliudys naujiems 
subjektams patekti į rinką, taip pat pageidaujamai konkurencijai.

Pakeitimas 675
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei AIFV valdomų AIF portfelių vertė 
viršija 250 mln. EUR, AIFV pateikia 
papildomą nuosavų lėšų sumą; ši 
papildoma nuosavų lėšų suma yra lygi
0,02 % sumos, kuria AIFV portfelių vertė 
viršija 250 mln. EUR.

2. Jei AIFV valdomų AIF portfelių vertė 
viršija 250 mln. EUR, AIFV pateikia 
papildomą nuosavų lėšų sumą, lygią
0,02 % sumos, kuria AIFV portfelių vertė 
viršija 250 mln. EUR; Tačiau visas 
reikalaujamas pradinis kapitalas ir 
papildoma suma neturi viršyti 10 mln. 
EUR.

Or. en

Pagrindimas

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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Pakeitimas 676
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei AIFV valdomų AIF portfelių vertė 
viršija 250 mln. EUR, AIFV pateikia 
papildomą nuosavų lėšų sumą; ši 
papildoma nuosavų lėšų suma yra lygi
0,02 % sumos, kuria AIFV portfelių vertė 
viršija 250 mln. EUR.

2. Jei AIFV valdomų AIF portfelių vertė 
viršija 150 mln. EUR, AIFV pateikia 
papildomą nuosavų lėšų sumą, lygią bent
0,01 % sumos, kuria AIFV portfelių vertė 
viršija 150 mln. EUR.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą kapitalo reikalavimas labiau atitinka Kapitalui keliamų reikalavimų 
direktyvoje ir fondams, kurie niekada neparduoda skolintų vertybinių popierių, nustatytų 
reikalavimų dydį, bet nėra jiems lygus. AIFV nelaiko investuotojų lėšų, taigi investuotojų 
rizika yra minimali. Nereikalingai dideli AIFV kapitalo reikalavimai tik kliudys naujiems 
subjektams patekti į rinką ir pageidaujamai konkurencijai.

Pakeitimas 677
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei AIFV valdomų AIF portfelių vertė 
viršija 250 mln. EUR, AIFV pateikia 
papildomą nuosavų lėšų sumą; ši 
papildoma nuosavų lėšų suma yra lygi 
0,02 % sumos, kuria AIFV portfelių vertė 
viršija 250 mln. EUR.

2. Jei AIFV valdomų AIF portfelių vertė 
viršija 250 mln. EUR, AIFV pateikia 
papildomą nuosavų lėšų sumą; ši 
papildoma nuosavų lėšų suma yra lygi tam 
tikram procentui sumos, kuria AIFV 
portfelių vertė viršija 250 mln. EUR. 

Or. en

Pagrindimas

AIFV kapitalo turi pakakti galimai AIFV profesinei atsakomybei padengti. Tiksli suma turėtų 
atitikti jų faktinį rizikos pobūdį.
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Pakeitimas 678
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei AIFV valdomų AIF portfelių vertė 
viršija 250 mln. EUR, AIFV pateikia 
papildomą nuosavų lėšų sumą; ši 
papildoma nuosavų lėšų suma yra lygi 
0,02 % sumos, kuria AIFV portfelių vertė 
viršija 250 mln. EUR.

2. Jei AIFV valdomų AIF portfelių vertė 
viršija 250 mln. EUR, AIFV pateikia 
papildomą nuosavų lėšų sumą; ši 
papildoma nuosavų lėšų suma yra lygi 0,02 
% sumos, kuria AIFV valdomų AIF
portfelių vertė viršija 250 mln. EUR.

Or. en

Pakeitimas 679
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepaisant pirmoje ir antroje pastraipose 
nurodytų reikalavimų sumos, AIFV 
nuosavų lėšų suma niekada negali būti 
mažesnė nei suma, privaloma pagal 
2006 m. birželio 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2006/49/EB dėl investicinių įmonių ir 
kredito įstaigų kapitalo pakankamumo 
(nauja redakcija) 21 straipsnį.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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 



AM\804981LT.doc 125/139 PE439.125v01-00

LT

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.

Pakeitimas 680
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Visi AIFV turi turėti nuosavų lėšų, 
kurios būtų ne mažesnės nei 2006 m. 
birželio 14 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2006/49/EB dėl 
investicinių įmonių ir kredito įstaigų 
kapitalo pakankamumo (nauja redakcija)1

21 straipsnyje numatyta suma;

Or. de

Pagrindimas

1OL L 177, 2006 6 30, p. 201.

Pakeitimas 681
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje, antroje ir trečioje pastraipose 
AIFV portfeliais laikomi tokie portfeliai:

Pirmoje, antroje ir trečioje pastraipose 
AIFV portfeliais laikomi tokie portfeliai, 
išskyrus finansuojančiojo AIF portfelį, jei 
jis susideda iš finansuojamojo AIF akcijų 
ir investicinių vienetų:

Or. en
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Pagrindimas

A clarification is necessary to ensure that this provision does not have the effect of “double 
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. 

Pakeitimas 682
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje, antroje ir trečioje pastraipose
AIFV portfeliais laikomi tokie portfeliai:

4. 2 dalyje AIFV portfeliais laikomi visi 
AIFV valdomi AIF portfeliai, įskaitant 
AIF, kurių vieną ar daugiau funkcijų AIFV 
perdavė pagal 18 straipsnį, tačiau išskyrus
AIF portfelius, kurių valdymas perduotas 
AIFV.

a) visi AIFV valdomi AIF portfeliai, 
įskaitant AIF, kurių vieną ar daugiau 
funkcijų AIFV perdavė pagal 18 straipsnį;
b) visi AIF portfeliai, kurių valdymas 
perduotas AIFV.

Or. en

Pagrindimas

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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Pakeitimas 683
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės gali leisti AIFV 
nesuteikti iki 50 % 2 dalyje nurodytos 
papildomos nuosavų lėšų sumos, jeigu 
AIFV naudojasi tos pačios sumos dydžio 
garantija, išduota kredito įstaigos ar 
draudimo įmonės, kurios registruotoji 
buveinė yra valstybėje narėje arba 
trečiojoje šalyje, kai joje galioja veiklos 
riziką ribojančios taisyklės, kurios, 
kompetentingų institucijų nuomone, 
atitinka Europos Sąjungos teisės aktuose 
nustatytas taisykles.

Or. en

Pagrindimas

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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Pakeitimas 684
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės gali leisti AIFV 
nesuteikti iki 50 % 2 dalyje nurodytos 
papildomos nuosavų lėšų sumos, jeigu 
AIFV naudojasi tos pačios sumos dydžio 
garantija, išduota kredito įstaigos ar 
draudimo įmonės; kredito įstaigos ar 
draudimo įmonės registruota buveinė turi 
būti valstybėje narėje arba trečiojoje 
šalyje, jeigu jai taikomos riziką 
ribojančios taisyklės, kurios, 
kompetentingų institucijų nuomone, 
atitinka Europos Sąjungos teisės aktuose 
nustatytas taisykles.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su KIPVPS direktyva.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Neatsižvelgiant į 4 dalį, AIF portfeliai, 
atitinkantys toliau nurodytus kriterijus, 
neįtraukiami apskaičiuojant AIFV 
portfelių vertę, t. y. portfeliai:
i) kurie nenaudoja finansinio sverto;
ii) kurie neturi išpirkimo teisių, vykdytinų 
per penkerius metus nuo kiekvieno AIF 
įsteigimo datos; ir
iii) kurių investicijų strategijoje ir 
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tiksluose numatyta retai daryti investicijas 
ir atlikti pardavimus.
Valstybės narės reikalauja, kad AIFV, 
kurie valdo tik AIF, atitinkančius pirmoje 
pastraipoje nustatytas sąlygas, pradinis 
kapitalas būtų ne mažesnis kaip 
50 000 EUR.

Or. en

Pakeitimas 686
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. -1, 1, 2, 4 ir 4a dalys netaikomos 
AIFV, kurių turtas nesiekia 2a straipsnio 
2 dalies a punkte nustatytos 500 mln. 
EUR ribos ir kurie pasirenka, kad ši 
direktyva būtų jiems taikoma, jei jie valdo 
tik AIF:
a) kurie AIF lygmeniu nenaudoja 
finansinio sverto;
b) kurie neturi išpirkimo teisių, vykdytinų 
per penkerius metus nuo pradinės 
investicijos kiekviename AIF datos; ir
c) kurių investicijų strategijoje ir tiksluose 
numatyta retai daryti investicijas ir atlikti 
pardavimus.
Valstybės narės reikalauja, kad AIFV, 
kurie atitinka pirmoje pastraipoje 
nustatytas sąlygas, pradinis kapitalas būtų 
ne mažesnis kaip 50 000 EUR.

Or. en
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Pakeitimas 687
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. 1–4 dalys netaikomos AIFV, kurie 
valdo tik AIF:
a) kurie nenaudoja finansinio sverto;
b) kurie neturi išpirkimo teisių, vykdytinų 
per penkerius metus nuo kiekvieno AIF 
įsteigimo datos; ir
c) kurių investicijų strategijoje ir tiksluose 
numatyta retai daryti investicijas ir atlikti 
pardavimus. 
Valstybės narės reikalauja, kad AIFV, 
kurie atitinka pirmoje pastraipoje 
nustatytas sąlygas, pradinis kapitalas būtų 
ne mažesnis kaip 50 000 EUR.

Or. en

Pagrindimas

Šie kapitalo reikalavimai paimti iš KIPVPS direktyvos, kuri taikoma viešai platinamiems 
atvirojo tipo fondams. Pagal šį metodą neatsižvelgiama į tai, kad profesionalūs uždarojo tipo 
fondų investuotojai nesusiduria su ta pačia veiklos rizika, kaip mažmeniniai atvirojo tipo 
fondo, kuriam reikia aktyvaus valdymo, investuotojai.

Pakeitimas 688
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. 1–4 dalys netaikomos AIFV, kurie 
valdo tik AIF:
a) kurie nenaudoja finansinio sverto;
b) kurie neturi išpirkimo teisių, vykdytinų 
per penkerius metus nuo kiekvieno AIF 
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įsteigimo datos; ir
c) kurių investicijų strategijoje ir tiksluose 
numatyta retai daryti investicijas ir atlikti 
pardavimus.
Valstybės narės reikalauja, kad AIFV, 
kurie atitinka pirmoje pastraipoje 
nustatytas sąlygas, pradinis kapitalas būtų 
ne mažesnis kaip 50 000 EUR.

Or. en

Pagrindimas

Šie kapitalo reikalavimai paimti iš KIPVPS direktyvos, kuri taikoma viešai platinamiems 
atvirojo tipo fondams. Pagal šį metodą neatsižvelgiama į tai, kad profesionalūs uždarojo tipo 
fondų investuotojai nesusiduria su ta pačia veiklos rizika, kaip mažmeniniai atvirojo tipo 
fondo, kuriam reikia aktyvaus valdymo, investuotojai.

Pakeitimas 689
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Minėtosios dalys netaikomos AIFV, 
kurie valdo tik AIF:
a) kurie nenaudoja finansinio sverto;
b) kurie neturi išpirkimo teisių, vykdytinų 
per penkerius metus nuo kiekvieno AIF 
įsteigimo datos;
c) kurie turi nustatytus kapitalo 
įsipareigojimus;
d) kurių mokesčiai grindžiami kapitalo 
įsipareigojimais;
e) kurių investuotojai turi teisę pakeisti 
AIFV; 
f) į kurių sutartinį susitarimą įtrauktos 
konkrečios nuostatos dėl AIFV įgaliojimų 
pabaigos siekiant pereinamuoju 
laikotarpiu apsaugoti investuotojus. 
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Minėtosios dalys taip pat netaikomos 
finansuojančiojo AIF portfeliams, jei jį 
sudaro finansuojamojo AIF akcijos ar 
investiciniai vienetai.

Or. en

Pagrindimas

Reikia suderinti įvairių AIF investuotojų rizikos pobūdžio ypatybes.

Pakeitimas 690
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Minėtosios dalys netaikomos AIFV, 
kurie valdo tik AIF:
a) kurie nenaudoja finansinio sverto;
b) kurie neturi išpirkimo teisių, vykdytinų 
per penkerius metus nuo kiekvieno AIF 
įsteigimo datos;
c) kurie turi nustatytus kapitalo 
įsipareigojimus;
d) kurių mokesčiai grindžiami kapitalo 
įsipareigojimais;
e) kurių investuotojai turi teisę pakeisti 
AIFV; ir
f) į kurių sutartinį susitarimą įtrauktos 
konkrečios nuostatos dėl AIFV įgaliojimų 
pabaigos siekiant pereinamuoju 
laikotarpiu apsaugoti investuotojus. 

Or. en

Pagrindimas

 Šie kapitalo reikalavimai paimti iš KIPVPS direktyvos, kuri taikoma viešai platinamiems 
atvirojo tipo fondams. Pagal šį metodą neatsižvelgiama į tai, kad profesionalūs uždarojo tipo 
fondų investuotojai nesusiduria su ta pačia veiklos rizika, kaip mažmeniniai atvirojo tipo 
fondo, kuriam reikia aktyvaus valdymo, investuotojai.



AM\804981LT.doc 133/139 PE439.125v01-00

LT

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Minėtosios dalys netaikomos AIFV, 
kurie valdo tik AIF:
a) kurie nenaudoja finansinio sverto;
b) kurie neturi išpirkimo teisių, vykdytinų 
per penkerius metus nuo kiekvieno AIF 
įsteigimo datos;
c) kurie turi nustatytus kapitalo 
įsipareigojimus;
d) kurių mokesčiai grindžiami kapitalo 
įsipareigojimais;
e) kurių investuotojai turi teisę pakeisti 
AIFV; ir
f) į kurių sutartinį susitarimą įtrauktos 
konkrečios nuostatos dėl AIFV įgaliojimų 
pabaigos siekiant pereinamuoju 
laikotarpiu apsaugoti investuotojus. 

Or. en

Pagrindimas

Šie kapitalo reikalavimai paimti iš KIPVPS direktyvos, kuri taikoma viešai platinamiems 
atvirojo tipo fondams. Profesionalūs uždarojo tipo fondų investuotojai yra apsaugoti pagal 
įvairius mechanizmus. Dėl didesnio AIFV kapitalo nepadidėja investuotojų apsauga. 
Privataus kapitalo fondų investuotojai nesusiduria su tokia pačia veiklos rizika, kaip 
mažmeniniai atvirojo tipo fondo, kuriam reikia aktyvaus valdymo, investuotojai.
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Pakeitimas 692
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4c. Šis straipsnis netaikomas nei AIFV, 
valdantiems fondus kurie nenaudoja 
finansinio sverto ir neturi išpirkimo teisių, 
vykdytinų per 5 metus nuo kiekvieno AIF 
įsteigimo datos, jei jie daro privataus 
kapitalo investicijas, nei pramonės 
kontroliuojančiosioms bendrovėms, kurių 
akcijomis prekiaujama ES reguliuojamoje 
rinkoje, jei jos turi savo pavaldžiųjų arba 
asocijuotų bendrovių akcijų pramonės 
verslo strategijai įgyvendinti ir jei jų 
pagrindinis įsisteigimo tikslas nėra 
uždirbti investuotojams pelno parduodant 
turtą per planuojamą laikotarpį.

Or. en

Pagrindimas

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 managemen. 
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.
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Pakeitimas 693
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4d. Šis straipsnis netaikomas pramonėms 
kontroliuojančiosioms bendrovėms, kurių 
akcijomis prekiaujama reguliuojamoje ES 
rinkoje, jei jos turi pavaldžiųjų ir 
asocijuotų bendrovių akcijų pramonės 
verslo strategijai įgyvendinti ir jei jų 
pagrindinis įsisteigimo tikslas nėra 
uždirbti investuotojams pelno parduodant 
turtą per planuojamą laikotarpį.

Or. en

Pagrindimas

Pramonės kontroliuojančiosios bendrovės, kurių akcijomis prekiaujama vertybinių popierių 
biržoje, yra uždarojo tipo fondai, kurie nesuteikia savo akcininkams jokių išpirkimo ar 
atpirkimo teisių. 
Šios bendrovės teisiškai taip pat yra savo turto savininkės ir valdytojos.
 Tai joms suteikia teisę pasitelkti didelius kapitalo išteklius, kad galėtų toliau vykdyti savo 
reguliavimo prievoles. Jau nustatyti mechanizmai tam, kad būtų galima, jei reikia, uždaryti 
bendrovę. Tai reglamentuoja ES teisės aktai.

Pakeitimas 694
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Neatsižvelgiant į 1 dalį, AIFV, jau 
gavusiems leidimus pagal Direktyvą 
2004/39/EB ir (arba) kuriems taikomi 
kapitalo reikalavimai pagal Direktyvą 
2006/49/EB ar Direktyvą 85/611/EEB, 
nereikia laikytis papildomų šioje 
direktyvoje nustatytų reikalavimų.

Or. en
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Pagrindimas

Daugelis AIFV jau gavo leidimus pagal finansų rinkų direktyvą ir jiems taikomos kapitalo 
taisyklės, nustatytos Direktyvoje dėl kapitalo reikalavimų ir KIPVPS direktyvoje. Nebūtina 
reikalauti, kad tokios įmonės laikytųsi papildomų reikalavimų pagal šią direktyvą, nes jie gali 
būti pertekliniai.

Pakeitimas 695
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4e. Šis straipsnis netaikomas valdymo 
įmonėms, gavusioms leidimus pagal 
Direktyvą 2009/65/EB, kurios taip pat 
valdo AIF.-{}-

Or. en

Pagrindimas

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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Pakeitimas 696
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija priima deleguotuosius teisės 
aktus, kuriuose nustato tam tikrą 
procentą, minimą 2 dalyje, kuris siekia 1–
5 proc. ir atitinka AIF rizikos pobūdį, ir 
apibrėžia turtą, į kurį gali būti 
investuojamos nuosavos lėšos.
Šie teisės aktai, skirti šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti ją 
papildant, priimami pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnyje nurodytą tvarką.

Or. en

Pagrindimas

AIFV kapitalo turi pakakti galimai AIFV profesinei atsakomybei padengti. Tiksli suma turėtų 
atitikti jų faktinį rizikos pobūdį.

Pakeitimas 697
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. AIFV į kiekvieną jų valdomą AIF 
investuota suma turi būti tokio dydžio, kad 
AIFV kasmet išlaikytų tokią grynąją dalį, 
kuri atitiktų bent visų šio AIF 
investuotojų bendros investuotos sumos 
nustatytą procentinę dalį.

Or. en
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Pagrindimas

AIFV savo interesus turi derinti savo investuotojais. Paprastai tai derinama sudarant 
susitarimus dėl pelno pasidalijimo. Taip pat svarbu užtikrinti, kad AIFV taip pat patirtų tam 
tikro dydžio nuostolių, kurių patirta dėl jų kaltės. Ši nuostata panaši į reikalavimą bankams, 
pagal kurį jie turi įsipareigoti dėl 5 proc. paskolų, kurias jie suteikia. Tikslus šios procentinės 
dalies dydis priklauso nuo AIF rizikos pobūdžio. 

Pakeitimas 698
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4c. Komisija priima deleguotuosius aktus, 
kuriose nustatomi šių sričių reikalavimai:
a) tam tikras procentas, kurį privalo 
investuoti AIFV, kuris siekia 1–5 proc. 
visos visų investuotojų investuotos sumos 
ir atitinka AIF rizikos pobūdį;
b) apskaičiavimo būdas; 
c) procesas, kurio privalo laikytis AIFV, 
kad atitiktų minėtuosius reikalavimus. 
Šie teisės aktai, skirti šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti ją 
papildant, priimami pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnyje nurodytą tvarką.

Or. en

Pagrindimas

AIFV savo interesus turi derinti savo investuotojais. Paprastai tai derinama sudarant 
susitarimus dėl pelno pasidalijimo. Taip pat svarbu užtikrinti, kad AIFV taip pat patirtų tam 
tikro dydžio nuostolių, kurių patirta dėl jų kaltės. Ši nuostata panaši į reikalavimą bankams, 
pagal kurį jie turi įsipareigoti dėl 5 proc. paskolų, kurias jie suteikė. Tikslus šios procentinės 
dalies dydis priklauso nuo AIF rizikos pobūdžio. 
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Pakeitimas 699
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4d. Nuosavos lėšos turėtų būti 
investuojamos į likvidųjį turtą arba į turtą, 
kurį per trumpą laiką galima lengvai 
konvertuoti į grynuosius pinigus, ir turėtų 
būti vengiama rizikingų investicijų.

Or. en

Pagrindimas

AIFV kapitalo turi pakakti galimai AIFV profesinei atsakomybei padengti. Tiksli suma turėtų 
atitikti jų faktinį rizikos pobūdį.


