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Muudatusettepanek 700
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
kasutab alati piisavaid ja asjakohaseid 
vahendeid nõuetekohase 
valitsemistegevuse tagamiseks.

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
kasutab alati piisavaid ja asjakohaseid 
vahendeid alternatiivse investeerimisfondi
nõuetekohase valitsemise tagamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 701
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta määratakse 
fondivalitsejast sõltumatu hinnaekspert, et 
määrata kindlaks fondi omandatud 
varade väärtus ning fondi aktsiate ja 
osakute väärtus.

1. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja tagab iga tema valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi suhtes:

a) et võetakse vastu ja dokumenteeritakse 
üksikasjalik alternatiivsele 
investeerimisfondile kuuluvate või 
alternatiivse investeerimisfondi kasutuses 
olevate varade hindamise poliitika;
b) et alternatiivse investeerimisfondi 
varade väärtuse arvutab vastavalt 
nimetatud poliitikale kas alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejast sõltumatu 
hinnaekspert või alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja (sellisel juhul 
on hindamise ja portfelli valitsemisega 
seotud ülesanded alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja siseselt 
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talituslikult sõltumatud);
c) et alternatiivse investeerimisfondi 
varade väärtus arvutatakse asjakohase 
sagedusega ja fondi aktsiate või osakute 
väärtus arvutatakse iga kord, kui neid 
võidakse välja lasta või tagasi võtta või 
enne seda; ning
d) et nimetatud hindamispoliitika 
vaadatakse korrapäraselt üle ja seda 
muudetakse eesmärgiga tagada selle 
jätkuv asjakohasus.

Or. en

Selgitus

Me ei ole nõus sellega, et eurofondide mudel (komisjoni ettepaneku artikli 16 lõikes 1) sobib 
alternatiivse investeerimise valdkonnas tegutsevatele mitte-eurofondidele, eelkõige 
riskifondidele, mis erinevad eurofondidest mitmel moel. See muudaks alternatiivse 
investeerimisfondi varade hindamise eest ametlikult vastutavaks alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ja tooks kaasa huvide konflikti, mis võib investoreid kahjustada, 
arvestades seda, et alternatiivse investeerimisfondi valitseja tasusid arvutatakse tema 
valitsetavate alternatiivsete investeerimisfondide varade väärtuse alusel. Tegemist oleks 
tagasiminekuga. Vähemalt üheaastane hindamissagedus (nagu on sätestatud komisjoni 
ettepaneku artikli 16 lõikes 1) on meelevaldne ning näide käsitlusviisist, mille kohaselt sobib 
üks kord kõigile, see aga ei toimi kõikide fonditüüpide ja varaklasside puhul (eriti 
börsivälistesse ettevõtetesse investeerivate fondide puhul ja eriolukordades). Tunnistada 
tuleb, et hindamissagedus peab sobima fonditüübi, varaklassi ja aktsiate või osakutega 
kauplemise sagedusega. Juhime tähelepanu sellele, et Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve 
Organisatsiooni (IOSCO) riskifondide portfellide väärtuse hindamise põhimõtetes 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) („IOSCO põhimõtted”) 
soovitatakse hindamismeetodeid, mille puhul keskendutakse hindamisülesande sõltumatuse 
paindlikumale ja sisulisemale käsitlusele.

Muudatusettepanek 702
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta määratakse 
fondivalitsejast sõltumatu hinnaekspert, et 

1. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja tagab, et iga tema valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi kohta 
kehtestatakse asjakohane ja järjepidev 
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määrata kindlaks fondi omandatud 
varade väärtus ning fondi aktsiate ja 
osakute väärtus.

kord fondi varade nõuetekohaseks 
hindamiseks ning fondi aktsiate ja 
osakute väärtuse arvutamiseks kooskõlas 
kehtivate hindamisstandardite ja 
-eeskirjadega.

Or. en

Selgitus

Sõltumatu hinnaeksperdi nõue on kulukas ja mittevajalik, sest alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejal on fondi varadest enamasti parim ülevaade. Hindamisülesanne peab siiski olema 
investeeringute haldamisega seotud ülesannetest sõltumatu. Osas liikmesriikides nõutakse, et 
konkreetsete varade (näiteks kinnisvara) puhul määrataks sõltumatud hinnaeksperdid, kes 
vastutavad nende varade hindamise eest, ning tuleks võimaldada niisuguse tegevuse jätkumist 
kooskõlas riiklike õigusaktidega.

Muudatusettepanek 703
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta määratakse 
fondivalitsejast sõltumatu hinnaekspert, et 
määrata kindlaks fondi omandatud varade 
väärtus ning fondi aktsiate ja osakute 
väärtus.

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta kehtestatakse 
asjakohane ja järjepidev kord, mis 
võimaldab viia läbi fondi varade ja aktsiate 
või osakute nõuetekohase hindamise.

Or. en

Selgitus

Börsivälistesse ettevõtetesse investeerivate fondide investoritel ei ole tagasivõtmise õigust. 
Fondivalitsejad ei saa tasu realiseerumata investeeringute õiglase väärtuse alusel, vaid oma 
tegevuse eest saavad nad tasuks osa teenitud kasumist. Investorid ja fondivalitsejad peavad 
ootama seni, kuni fond oma väärtuse realiseerib (sel hetkel on väärtus kindel). Börsivälistesse 
ettevõtetesse investeerivate fondide varade hindamiseks on vaja põhjalikke teadmisi 
fondivalitsemisest ja auditeerimisest. See tähendab investoritele lisakulu, kuid ei too kasu.
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Muudatusettepanek 704
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta määratakse 
fondivalitsejast sõltumatu hinnaekspert, et 
määrata kindlaks fondi omandatud 
varade väärtus ning fondi aktsiate ja 
osakute väärtus.

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi puhul viiakse fondi 
varade hindamine läbi nõuete- ja 
asjakohaselt, õigeaegselt ning 
järjepidevalt, et investorid ja teised 
huvitatud isikud saaksid fondi aktsiate või 
osakute väärtust hõlpsasti määrata.

Or. en

Selgitus

Piisab, kui nõutakse nõuetekohaste hinnangute esitamist huvitatud isikutele, sealhulgas 
eelkõige investoritele. Ametliku ja sõltumatu hinnaeksperdi määramine ei ole vajalik. 
Tegemist on põhimõtetest lähtuva käsitluse ning tõsise ja piisava kohustusega.

Muudatusettepanek 705
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta määratakse 
fondivalitsejast sõltumatu hinnaekspert, et 
määrata kindlaks fondi omandatud varade 
väärtus ning fondi aktsiate ja osakute 
väärtus.

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta määratakse 
hinnaekspert, et määrata kindlaks fondi 
läbipaistvalt omandatud varade väärtus 
ning fondi aktsiate ja osakute väärtus.

Or. en

Selgitus

Hindamist käsitlevaid ettepanekuid oleks keeruline rakendada ja need ei ole investorite 
paremaks kaitsmiseks alati vajalikud. Eelkõige on sageli ebaotstarbekas ja mittevajalik nõue 
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hinnata kõiki varasid iga kord, kui lastakse välja või võetakse tagasi alternatiivse 
investeerimisfondi osakuid. Mõne fondi varad (nt kinnisvara) on üldjuhul väga stabiilne, nii et 
igapäevane hindamine oleks täiesti üleliigne. Lisaks ei ole kinnisvarafondide puhul 
igapäevane hindamine võimalik ega suurendaks investori kaitset mingil moel.

Muudatusettepanek 706
Marta Andreasen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta määratakse 
fondivalitsejast sõltumatu hinnaekspert, et 
määrata kindlaks fondi omandatud varade 
väärtus ning fondi aktsiate ja osakute 
väärtus.

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta määratakse 
hinnaekspert, et määrata kindlaks fondi 
omandatud varade väärtus ning fondi 
aktsiate ja osakute väärtus.

Or. en

Selgitus

Vajaduse korral ja kui olukord seda nõuab, viivadki hindamisi juba läbi sõltumatud 
eksperdid. Mitte kõikide varade puhul ei ole sõltumatu hindamine vajalik, kuid absoluutne 
sõltumatu hindamise nõue suurendab fondide kulusid ja vähendab investorite tulu.

Muudatusettepanek 707
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta määratakse 
fondivalitsejast sõltumatu hinnaekspert, et 
määrata kindlaks fondi omandatud varade 
väärtus ning fondi aktsiate ja osakute 
väärtus.

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta määratakse 
hinnaekspert, et määrata kindlaks fondi 
omandatud varade väärtus ning fondi 
aktsiate ja osakute väärtus.
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Or. en

Muudatusettepanek 708
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta määratakse 
fondivalitsejast sõltumatu hinnaekspert, et 
määrata kindlaks fondi omandatud 
varade väärtus ning fondi aktsiate ja 
osakute väärtus.

1. Vajaduse korral tagab alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja hindamise ja 
portfelli valitsemisega seotud ülesannete 
talitusliku sõltumatuse, arvestades iga 
tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi laadi, ulatust ja 
keerukust.

Or. en

Selgitus

Selgelt tuleks sätestada, et võimalik on ka hindamine, mille viib läbi alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ise.

Muudatusettepanek 709
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta määratakse 
fondivalitsejast sõltumatu hinnaekspert, et 
määrata kindlaks fondi omandatud 
varade väärtus ning fondi aktsiate ja 
osakute väärtus.

1. Vajaduse korral tagab alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja hindamise ja 
portfelli valitsemisega seotud ülesannete 
talitusliku sõltumatuse, arvestades iga 
tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi laadi, ulatust ja 
keerukust.

Or. en
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Selgitus

Vaata eesistujariigi 15. detsembri 2009. aasta muudetud kompromissettepaneku artiklit 16.

Muudatusettepanek 710
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta määratakse 
fondivalitsejast sõltumatu hinnaekspert, et 
määrata kindlaks fondi omandatud
varade väärtus ning fondi aktsiate ja 
osakute väärtus.

1. Vajaduse korral tagab alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja hindamise ja 
portfelli valitsemisega seotud ülesannete 
talitusliku sõltumatuse, arvestades iga 
tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi laadi, ulatust ja 
keerukust.

Or. en

Selgitus

Sõltumatu hinnaeksperdi nõue on kulukas ja mittevajalik, sest alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejal on fondi varadest enamasti parim ülevaade. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejal on kohustus tagada hindamise ja portfelli valitsemisega seotud ülesannete talituslik 
sõltumatus, arvestades iga tema valitsetava alternatiivse investeerimisfondi laadi, ulatust ja 
keerukust.

Muudatusettepanek 711
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta määratakse 
fondivalitsejast sõltumatu hinnaekspert, et 
määrata kindlaks fondi omandatud 
varade väärtus ning fondi aktsiate ja 
osakute väärtus.

1. Vajaduse korral tagab alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja hindamise ja 
portfelli valitsemisega seotud ülesannete 
talitusliku sõltumatuse, arvestades iga 
tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi laadi, ulatust ja 
keerukust.
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Or. en

Selgitus

Selgelt tuleks sätestada, et võimalik on ka hindamine, mille viib läbi alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ise.

Muudatusettepanek 712
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta määratakse 
fondivalitsejast sõltumatu hinnaekspert, et 
määrata kindlaks fondi omandatud varade 
väärtus ning fondi aktsiate ja osakute 
väärtus.

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi puhul hinnatakse fondi 
omandatud varade väärtust ning fondi 
aktsiate ja osakute väärtust järjepidevalt ja 
talituslikult sõltumatult. Iga selleks 
määratud kolmas isik tagab nimetatud 
ülesannete sõltumatuse.

Or. en

Selgitus

Seni, kuni hindamismenetlus on portfelli valitsemisest talituslikult sõltumatu, ei tohiks olla 
välise hinnaeksperdi määramise nõuet. Hinnaeksperdi rollist olulisem on aluseks võetavate 
meetodite usaldusväärsus, mistõttu tuleks need avaldada, eelkõige raskesti hinnatavate 
varade puhul.

Muudatusettepanek 713
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta määratakse 
fondivalitsejast sõltumatu hinnaekspert, et 

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et kui ta täidab mingi enda 
valitsetava investeerimisfondi suhtes 
hindamisülesandeid, tehakse seda 
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määrata kindlaks fondi omandatud
varade väärtus ning fondi aktsiate ja 
osakute väärtus.

investeeringute haldamisega seotud 
ülesannetest sõltumatult. Ka iga 
hindamisülesandeid täitma määratud 
kolmas isik tagab nimetatud ülesannete 
sõltumatuse.

Or. en

Selgitus

Termin „hindamine” puudutab fondi varade väärtust, samuti fondi väärtust. Fondi hindamist 
käsitlev õiguslik raamistik peab arvestama nende erinevate hindamistasemete üksikasju. 
Varade hindamisele esitatavad nõuded erinevad suuresti just tulenevalt konkreetsete varade 
olemusest, mis ulatub asjakohase noteeritud hinna alusel hinnatavatest väga likviidsetest 
varadest kuni eraldi hindamiskorda nõudvate mittelikviidsete varadeni. Vastavat ülesannet 
võib täita kas fondivalitsejast ettevõte ise või depoopank.

Muudatusettepanek 714
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta määratakse
fondivalitsejast sõltumatu hinnaekspert, et 
määrata kindlaks fondi omandatud varade 
väärtus ning fondi aktsiate ja osakute 
väärtus.

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi jaoks on olemas
fondivalitsejast talituslikult sõltumatu 
hindaja, et määrata kindlaks fondi 
omandatud varade väärtus ning fondi 
aktsiate ja osakute väärtus.

Or. en

Selgitus

Ebapraktiline on nõuda alternatiivse investeerimisfondi valitsejalt alati sõltumatu hindaja 
määramist. Kuid hindaja peaks olema talituslikult sõltumatu.
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Muudatusettepanek 715
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta määratakse 
fondivalitsejast sõltumatu hinnaekspert, et 
määrata kindlaks fondi omandatud varade 
väärtus ning fondi aktsiate ja osakute 
väärtus.

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta määratakse 
fondivalitseja varade valitsemisega seotud 
ülesannetest sõltumatu hinnaekspert, et
määrata kindlaks fondi omandatud varade 
väärtus ning fondi aktsiate ja osakute 
väärtus kooskõlas Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse 
(ESMA) kehtestatud kogu ELis 
kohaldatavate hindamisjuhistega.

Selleks tagab alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja, et määratakse 
pädev hinnaekspert, kellel on piisavad 
oskused hindamise läbiviimiseks ja kes on 
ESMA poolt atesteeritud.

Or. en

Selgitus

Usaldusväärseks ja läbipaistvaks hindamiseks on vaja kogu ELis kehtivat korda ja seda, et 
sõltumatu hindamine oleks alati kvaliteetne. Äsja loodud Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus (ESMA) on hinnaekspertide atesteerimiseks, hindamisjuhiste kehtestamiseks ja nende 
rakendamise jälgimiseks kohane institutsioon.

Muudatusettepanek 716
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta määratakse 
fondivalitsejast sõltumatu hinnaekspert, et 

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta määratakse 
fondivalitseja varade valitsemisega seotud 
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määrata kindlaks fondi omandatud varade 
väärtus ning fondi aktsiate ja osakute 
väärtus.

ülesannetest sõltumatu hinnaekspert, et 
määrata kindlaks fondi omandatud varade 
väärtus ning fondi aktsiate ja osakute 
väärtus kooskõlas Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse 
(ESMA) kehtestatud kogu ELis 
kohaldatavate hindamisjuhistega.

Selleks tagab alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja, et määratakse 
pädev hinnaekspert, kellel on piisavad 
oskused hindamise läbiviimiseks ja kes on 
ESMA poolt atesteeritud.

Or. en

Muudatusettepanek 717
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et kui ta täidab enda valitsetava 
investeerimisfondi suhtes 
hindamisülesandeid, tehakse seda 
investeeringute haldamisega seotud 
ülesannetest sõltumatult. Ka iga 
hindamisülesandeid täitma määratud 
kolmas isik tagab nimetatud ülesannete 
sõltumatuse.

Or. en

Selgitus

Sõltumatu hinnaeksperdi nõue on kulukas ja mittevajalik, sest alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejal on fondi varadest enamasti parim ülevaade. Hindamisülesanne peab siiski olema 
investeeringute haldamisega seotud ülesannetest sõltumatu. Osas liikmesriikides nõutakse, et 
konkreetsete varade (näiteks kinnisvara) puhul määrataks sõltumatud hinnaeksperdid, kes 
vastutavad nende varade hindamise eest, ning tuleks võimaldada niisuguse tegevuse jätkumist 
kooskõlas riiklike õigusaktidega.
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Muudatusettepanek 718
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hinnaekspert tagab, et varasid, aktsiaid ja 
osakuid hinnatakse vähemalt korra aastas 
ning iga kord, kui alternatiivse 
investeerimisfondi aktsiaid või osakuid 
lastakse välja või võetakse tagasi, kui see 
toimub sagedamini.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Piisab, kui nõutakse nõuetekohaste hinnangute esitamist huvitatud isikutele, sealhulgas 
eelkõige investoritele. Ametliku ja sõltumatu hinnaeksperdi määramine ei ole vajalik. 
Tegemist on põhimõtetest lähtuva käsitluse ning tõsise ja piisava kohustusega.

Muudatusettepanek 719
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hinnaekspert tagab, et varasid, aktsiaid ja 
osakuid hinnatakse vähemalt korra aastas 
ning iga kord, kui alternatiivse 
investeerimisfondi aktsiaid või osakuid 
lastakse välja või võetakse tagasi, kui see 
toimub sagedamini.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Me ei ole nõus sellega, et eurofondide mudel (komisjoni ettepaneku artikli 16 lõikes 1) sobib 
alternatiivse investeerimise valdkonnas tegutsevatele mitte-eurofondidele, eelkõige 
riskifondidele, mis erinevad eurofondidest mitmel moel. See muudaks alternatiivse 
investeerimisfondi varade hindamise eest ametlikult vastutavaks alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ja tooks kaasa huvide konflikti, mis võib investoreid kahjustada, 
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arvestades seda, et alternatiivse investeerimisfondi valitseja tasusid arvutatakse tema 
valitsetavate alternatiivsete investeerimisfondide varade väärtuse alusel. Tegemist oleks 
tagasiminekuga. Vähemalt üheaastane hindamissagedus (mis on sätestatud komisjoni 
ettepaneku artikli 16 lõikes 1) on meelevaldne ning näide käsitlusviisist, mille kohaselt sobib 
üks kord kõigile, see aga ei toimi kõikide fonditüüpide ja varaklasside puhul (eriti 
börsivälistesse ettevõtetesse investeerivate fondide puhul ja eriolukordades). Tunnistada 
tuleb, et hindamissagedus peab sobima fonditüübi, varaklassi ja aktsiate või osakutega 
kauplemise sagedusega. Juhime tähelepanu sellele, et Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve 
Organisatsiooni (IOSCO) riskifondide portfellide väärtuse hindamise põhimõtetes 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) („IOSCO põhimõtted”) 
soovitatakse hindamismeetodeid, mille puhul keskendutakse hindamisülesande sõltumatuse 
paindlikumale ja sisulisemale käsitlusele.

Muudatusettepanek 720
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hinnaekspert tagab, et varasid, aktsiaid ja 
osakuid hinnatakse vähemalt korra aastas 
ning iga kord, kui alternatiivse 
investeerimisfondi aktsiaid või osakuid 
lastakse välja või võetakse tagasi, kui see 
toimub sagedamini.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Börsivälistesse ettevõtetesse investeerivate fondide investoritel ei ole tagasivõtmise õigust. 
Fondivalitsejad ei saa tasu realiseerumata investeeringute õiglase väärtuse alusel, vaid oma 
tegevuse eest saavad nad tasuks osa teenitud kasumist. Investorid ja fondivalitsejad peavad 
ootama seni, kuni fond oma väärtuse realiseerib (sel hetkel on väärtus kindel). Börsivälistesse 
ettevõtetesse investeerivate fondide varade hindamiseks on vaja põhjalikke teadmisi 
fondivalitsemisest ja auditeerimisest. See tähendab investoritele lisakulu, kuid ei too kasu.
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Muudatusettepanek 721
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hinnaekspert tagab, et varasid, aktsiaid ja 
osakuid hinnatakse vähemalt korra aastas 
ning iga kord, kui alternatiivse 
investeerimisfondi aktsiaid või osakuid 
lastakse välja või võetakse tagasi, kui see 
toimub sagedamini.

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta kehtestatakse 
asjakohane ja järjepidev kord, mis 
võimaldab viia läbi fondi varade 
nõuetekohase hindamise ning arvutada ja 
vajaduse korral avaldada fondi aktsiate 
või osakute väärtuse.

Or. en

Selgitus

Sõltumatu hinnaeksperdi nõue on kulukas ja mittevajalik, sest alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejal on fondi varadest enamasti parim ülevaade. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejal on kohustus tagada hindamisülesande ja portfelli valitsemisega seotud ülesande 
talituslik sõltumatus, arvestades iga tema valitsetava alternatiivse investeerimisfondi laadi, 
ulatust ja keerukust.

Muudatusettepanek 722
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hinnaekspert tagab, et varasid, aktsiaid ja 
osakuid hinnatakse vähemalt korra aastas 
ning iga kord, kui alternatiivse 
investeerimisfondi aktsiaid või osakuid 
lastakse välja või võetakse tagasi, kui see 
toimub sagedamini.

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja
tagab, et fondi varasid hinnatakse fondi 
alusvarade suhtes asjakohase sagedusega.
Kui alternatiivne investeerimisfond on 
investeerinud kinnisvarasse, võib võtta 
arvesse nimetatud vara eripära. 
Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab ka, et alternatiivse 
investeerimisfondi aktsiaid või osakuid
saab vajaduse korral hinnata mis tahes 
ajal, et võimaldada nende tagasivõtmist 
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või väljalaskmist.

Or. en

Selgitus

Hindamist käsitlevaid ettepanekuid oleks keeruline rakendada ja need ei ole investorite 
paremaks kaitsmiseks alati vajalikud. Eelkõige on sageli ebaotstarbekas ja mittevajalik nõue 
hinnata kõiki varasid iga kord, kui lastakse välja või võetakse tagasi alternatiivse 
investeerimisfondi osakuid. Mõne fondi varad (nt kinnisvara) on üldjuhul väga stabiilne, nii et 
igapäevane hindamine oleks täiesti üleliigne. Lisaks ei ole kinnisvarafondide puhul 
igapäevane hindamine võimalik ega suurendaks investori kaitset mingil moel.

Muudatusettepanek 723
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hinnaekspert tagab, et varasid, aktsiaid ja 
osakuid hinnatakse vähemalt korra aastas 
ning iga kord, kui alternatiivse 
investeerimisfondi aktsiaid või osakuid 
lastakse välja või võetakse tagasi, kui see 
toimub sagedamini.

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja
tagab, et fondi varasid hinnatakse fondi 
alusvarade suhtes asjakohase sagedusega.
Kui alternatiivne investeerimisfond on 
investeerinud kinnisvarasse, võib võtta 
arvesse nimetatud vara eripära. 
Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab ka, et alternatiivse 
investeerimisfondi aktsiaid või osakuid
saab vajaduse korral hinnata mis tahes 
ajal, et võimaldada nende tagasivõtmist 
või väljalaskmist.

Or. en

Muudatusettepanek 724
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hinnaekspert tagab, et varasid, aktsiaid ja Kasutatava hindamiskorraga tagatakse, et 
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osakuid hinnatakse vähemalt korra aastas 
ning iga kord, kui alternatiivse 
investeerimisfondi aktsiaid või osakuid 
lastakse välja või võetakse tagasi, kui see 
toimub sagedamini.

varasid ja aktsiaid või osakuid hinnatakse 
vähemalt korra aastas. Kui alternatiivne 
investeerimisfond on avatud fond, viiakse 
vastavad hindamised läbi sagedusega, mis 
on asjakohane ka fondi alusvarade
eripära ning selle väljalaske- ja 
tagasivõtmise poliitikat arvestades.

Or. en

Selgitus

Vaata eesistujariigi 15. detsembri 2009. aasta muudetud kompromissettepaneku artiklit 16.

Muudatusettepanek 725
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hinnaekspert tagab, et varasid, aktsiaid ja 
osakuid hinnatakse vähemalt korra aastas 
ning iga kord, kui alternatiivse 
investeerimisfondi aktsiaid või osakuid 
lastakse välja või võetakse tagasi, kui see 
toimub sagedamini.

Kasutatava hindamiskorraga tagatakse, et 
varasid ja aktsiaid või osakuid hinnatakse 
vähemalt korra aastas. Kui alternatiivne 
investeerimisfond on avatud fond, viiakse 
vastavad hindamised läbi sagedusega, mis 
on asjakohane ka fondi alusvarade 
eripära ning selle väljalaske- ja 
tagasivõtmise poliitikat arvestades.

Or. en

Selgitus

Selgelt tuleks sätestada, et võimalik on ka hindamine, mille viib läbi alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ise.
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Muudatusettepanek 726
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hinnaekspert tagab, et varasid, aktsiaid ja 
osakuid hinnatakse vähemalt korra aastas
ning iga kord, kui alternatiivse 
investeerimisfondi aktsiaid või osakuid 
lastakse välja või võetakse tagasi, kui see 
toimub sagedamini.

Kasutatava hindamiskorraga tagatakse, et 
varasid ja aktsiaid või osakuid hinnatakse 
vähemalt korra aastas. Kui alternatiivne 
investeerimisfond on avatud fond, viiakse 
vastavad hindamised läbi sagedusega, mis 
on asjakohane ka fondi alusvarade 
eripära ning selle väljalaske- ja 
tagasivõtmise poliitikat arvestades.

Or. en

Selgitus

Selgelt tuleks sätestada, et võimalik on ka hindamine, mille viib läbi alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ise.

Muudatusettepanek 727
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hinnaekspert tagab, et varasid, aktsiaid ja 
osakuid hinnatakse vähemalt korra aastas 
ning iga kord, kui alternatiivse 
investeerimisfondi aktsiaid või osakuid 
lastakse välja või võetakse tagasi, kui see 
toimub sagedamini.

Kasutatava hindamiskorraga tagatakse, et 
varasid, aktsiaid ja osakuid hinnatakse 
vähemalt korra aastas ning iga kord, kui 
alternatiivse investeerimisfondi aktsiaid või 
osakuid lastakse välja või võetakse tagasi, 
kui see toimub sagedamini, kuid üksnes 
juhul, kui aktsiaid või osakuid lastakse 
välja või võetakse tagasi hinnaga, mis on 
arvutatud ühe osaku või aktsia 
puhasväärtuse alusel.

Or. en
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Selgitus

Kinnine alternatiivne investeerimisfond võib aktsiaid aeg-ajalt välja lasta või tagasi osta. Kui 
seda aga tehakse, siis üldjuhul kehtiva turuhinnaga. Sellisel juhul ei ole vaja alternatiivse 
investeerimisfondi varasid hinnata. Hindamine peaks olema piiratud juhtudega, kui aktsiad 
lastakse välja või võetakse tagasi hinnaga, mis on otseselt seotud vara puhasväärtusega.

Muudatusettepanek 728
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hinnaekspert tagab, et varasid, aktsiaid ja 
osakuid hinnatakse vähemalt korra aastas 
ning iga kord, kui alternatiivse 
investeerimisfondi aktsiaid või osakuid 
lastakse välja või võetakse tagasi, kui see 
toimub sagedamini.

Hinnaekspert tagab, et varasid, aktsiaid ja 
osakuid hinnatakse vähemalt korra aastas 
ning iga kord, kui alternatiivse 
investeerimisfondi aktsiaid või osakuid 
lastakse välja või võetakse tagasi või 
makstakse valitsemistasu (kui vastav tasu 
põhineb tervikuna või osaliselt varade 
väärtusel), kui see toimub sagedamini.

Or. en

Selgitus

Investorite kaitseks peab hindamine toimuma piisavalt sageli, eriti olukorras, kus aktsiaid või 
osakuid lastakse välja või võetakse tagasi harva.

Muudatusettepanek 729
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hinnaekspert tagab, et varasid, aktsiaid ja 
osakuid hinnatakse vähemalt korra aastas 
ning iga kord, kui alternatiivse 
investeerimisfondi aktsiaid või osakuid
lastakse välja või võetakse tagasi, kui see 
toimub sagedamini.

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja
tagab, et tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi varasid hinnatakse 
asjakohase sagedusega ja vähemalt korra 
aastas ning selle alternatiivse 
investeerimisfondi aktsiaid ja osakuid 
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hinnatakse iga kord, kui neid võib välja 
lasta või tagasi võtta.

Or. en

Selgitus

Sõltumatu hinnaeksperdi nõue on kulukas ja mittevajalik, sest alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejal on fondi varadest enamasti parim ülevaade. Hindamisülesanne peab siiski olema 
investeeringute haldamisega seotud ülesannetest sõltumatu. Osas liikmesriikides nõutakse, et 
konkreetsete varade (näiteks kinnisvara) puhul määrataks sõltumatud hinnaeksperdid, kes 
vastutavad nende varade hindamise eest, ning tuleks võimaldada niisuguse tegevuse jätkumist 
kooskõlas riiklike õigusaktidega.

Muudatusettepanek 730
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hinnaekspert tagab, et varasid, aktsiaid ja 
osakuid hinnatakse vähemalt korra aastas 
ning iga kord, kui alternatiivse 
investeerimisfondi aktsiaid või osakuid 
lastakse välja või võetakse tagasi, kui see 
toimub sagedamini.

Varasid, aktsiaid ja osakuid tuleb hinnata 
asjakohase sagedusega ja vähemalt korra 
aastas ning iga kord, kui alternatiivse 
investeerimisfondi aktsiaid või osakuid 
võib välja lasta või tagasi võtta.

Or. en

Selgitus

Seni, kuni hindamismenetlus on portfelli valitsemisest talituslikult sõltumatu, ei tohiks olla 
välise hinnaeksperdi määramise nõuet. Hinnaeksperdi rollist olulisem on aluseks võetavate 
meetodite usaldusväärsus, mistõttu tuleks need avaldada, eelkõige raskesti hinnatavate 
varade puhul.
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Muudatusettepanek 731
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hinnaekspert tagab, et varasid, aktsiaid ja 
osakuid hinnatakse vähemalt korra aastas 
ning iga kord, kui alternatiivse 
investeerimisfondi aktsiaid või osakuid 
lastakse välja või võetakse tagasi, kui see 
toimub sagedamini.

2. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja tagab, et tema valitsetava
alternatiivse investeerimisfondi varasid 
hinnatakse asjakohase sagedusega ja
vähemalt korra aastas ning alternatiivse 
investeerimisfondi aktsiaid ja osakuid 
hinnatakse iga kord, kui neid lastakse 
välja või võetakse tagasi.

Or. en

Selgitus

Termin „hindamine” puudutab fondi varade väärtust, samuti fondi väärtust. Fondi hindamist 
käsitlev õiguslik raamistik peab arvestama nende erinevate hindamistasemete üksikasju. 
Varade hindamisele esitatavad nõuded erinevad suuresti just tulenevalt konkreetsete varade 
olemusest, mis ulatub asjakohase noteeritud hinna alusel hinnatavatest väga likviidsetest 
varadest kuni eraldi hindamiskorda nõudvate mittelikviidsete varadeni. Vastavat ülesannet 
võib täita kas fondivalitsejast ettevõte ise või depoopank.

Muudatusettepanek 732
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui alternatiivne investeerimisfond on 
börsivälistesse ettevõtetesse investeeriv 
fond, on korrapärane hindamine 
vabatahtlik. Hindamine viiakse läbi 
fonditingimustele vastava sagedusega, 
sealhulgas iga kord, kui aktsiaid või 
osakuid lastakse välja või võetakse tagasi.

Or. en
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Muudatusettepanek 733
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja vastutab alternatiivse 
investeerimisfondi varade nõuetekohase 
hindamise, samuti alternatiivse 
investeerimisfondi varade puhasväärtuse 
arvutamise ja selle avaldamise eest. 
Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
vastutust ei mõjuta asjaolu, et ta on 
delegeerinud fondi hindamisega seotud 
mis tahes ülesanded kolmandale isikule.
Kõiki hindamisi, mille on läbi viinud kas 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
või väline hindaja, kontrollib ja nende üle 
teostab järelevalvet alternatiivse 
investeerimisfondi depoopank.

Or. en

Muudatusettepanek 734
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja vastutab alternatiivse 
investeerimisfondi varade nõuetekohase 
hindamise, samuti alternatiivse 
investeerimisfondi varade puhasväärtuse 
arvutamise eest. Nimetatud ülesannete 
delegeerimine kolmandale isikule 
vastutust ei mõjuta.
Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid 
lubada mõnede või kõikide 
hindamisülesannete, samuti sellega 
seotud vastutuse üleandmist kolmandale 
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isikule kooskõlas selle liikmesriigi riiklike 
õigusaktidega, kus on alternatiivse 
investeerimisfondi alaline asukoht.

Or. en

Selgitus

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja vastutab hindamisülesande täitmise eest, välja 
arvatud juhul, kui liikmesriigid lubavad mõnede või kõikide hindamisülesannete üleandmist 
kolmandale isikule. See on kooskõlas eurofondide direktiivi ja praegu alternatiivsete 
investeerimisfondide puhul järgitavate tavadega.

Muudatusettepanek 735
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Nii alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kui ka deposiitpank tagavad, et 
alternatiivse investeerimisfondi varasid 
hinnatakse nõuetekohaselt ja fondi 
varade puhasväärtus arvutatakse õigesti.

Or. en

Selgitus

Alternatiivse investeerimisfondi varade puhasväärtus on kõikidele investoritele, alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejale ja depoopangale olulise tähtsusega teave. Et anda investoritele 
varade puhasväärtuse kohta õiget teavet, peab alternatiivse investeerimisfondi valitseja ja 
depoopanga vahel olema hea koostöö, samuti omavaheline tõhus kontroll antud menetluses.

Muudatusettepanek 736
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Alternatiivse investeerimisfondi 
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valitseja vastutab alternatiivse 
investeerimisfondi varade nõuetekohase 
hindamise, samuti alternatiivse 
investeerimisfondi varade puhasväärtuse 
arvutamise eest. Nimetatud ülesannete 
delegeerimine kolmandale isikule 
vastutust ei mõjuta.

Or. en

Muudatusettepanek 737
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja vastutab alternatiivse 
investeerimisfondi varade nõuetekohase 
hindamise, samuti alternatiivse 
investeerimisfondi varade puhasväärtuse 
arvutamise eest. Nimetatud ülesannete 
delegeerimine kolmandale isikule 
vastutust ei mõjuta.

Or. en

Muudatusettepanek 738
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja tagab, et hinnaekspert kasutab 
alternatiivse investeerimisfondi varade 
hindamisel asjakohast ja järjepidevat 
korda kooskõlas kehtivate 
hindamisstandarditega ja -eeskirjadega, et 
kajastada fondi aktsiate või osakute 

välja jäetud
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puhasväärtust.

Or. en

Selgitus

Tuleneb lõikes 1 tehtud muudatustest. Sõltumatu hinnaekspert ei ole asjakohane 
börsivälistesse ettevõtetesse investeerivate fondide puhul, kus hindamisega ei kaasne rahalisi 
tagajärgi. Investorid ja fondivalitsejad peavad ootama seni, kuni fond oma väärtuse 
realiseerib (sel hetkel on väärtus kindel). Börsivälistesse ettevõtetesse investeerivate fondide 
varade hindamiseks on vaja põhjalikke teadmisi fondivalitsemisest ja auditeerimisest. See 
tähendab investoritele lisakulu, kuid ei too kasu.

Muudatusettepanek 739
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja tagab, et hinnaekspert kasutab 
alternatiivse investeerimisfondi varade 
hindamisel asjakohast ja järjepidevat 
korda kooskõlas kehtivate 
hindamisstandarditega ja -eeskirjadega, et 
kajastada fondi aktsiate või osakute 
puhasväärtust.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Me ei ole nõus sellega, et eurofondide mudel (komisjoni ettepaneku artikli 16 lõikes 1) sobib 
alternatiivse investeerimise valdkonnas tegutsevatele mitte-eurofondidele, eelkõige 
riskifondidele, mis erinevad eurofondidest mitmel moel. See muudaks alternatiivse 
investeerimisfondi varade hindamise eest ametlikult vastutavaks alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ja tooks kaasa huvide konflikti, mis võib investoreid kahjustada, 
arvestades seda, et alternatiivse investeerimisfondi valitseja tasusid arvutatakse tema 
valitsetavate alternatiivsete investeerimisfondide varade väärtuse alusel. Tegemist oleks 
tagasiminekuga. Vähemalt üheaastane hindamissagedus (mis on sätestatud komisjoni 
ettepaneku artikli 16 lõikes 1) on meelevaldne ning näide käsitlusviisist, mille kohaselt sobib 
üks kord kõigile, see aga ei toimi kõikide fonditüüpide ja varaklasside puhul (eriti 
börsivälistesse ettevõtetesse investeerivate fondide puhul ja eriolukordades). Tunnistada 
tuleb, et hindamissagedus peaks sobima fonditüübi, varaklassi ja aktsiate või osakutega 
kauplemise sagedusega. Juhime tähelepanu sellele, et Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve 
Organisatsiooni (IOSCO) riskifondide portfellide väärtuse hindamise põhimõtetes 
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(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) („IOSCO põhimõtted”) 
soovitatakse hindamismeetodeid, mille puhul keskendutakse hindamisülesande sõltumatuse 
paindlikumale ja sisulisemale käsitlusele.

Muudatusettepanek 740
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja tagab, et hinnaekspert kasutab 
alternatiivse investeerimisfondi varade 
hindamisel asjakohast ja järjepidevat 
korda kooskõlas kehtivate 
hindamisstandarditega ja -eeskirjadega, et 
kajastada fondi aktsiate või osakute 
puhasväärtust.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Välja jäetud, sest seda punkti hõlmab artikli 16 lõike 1 a (uus) muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 741
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et hinnaekspert kasutab
alternatiivse investeerimisfondi varade 
hindamisel asjakohast ja järjepidevat 
korda kooskõlas kehtivate
hindamisstandarditega ja -eeskirjadega, et 
kajastada fondi aktsiate või osakute 
puhasväärtust.

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga alternatiivse 
investeerimisfondi puhul kasutatakse 
avaldatud hindamismeetodite kirjeldust 
või arvestuspõhimõtteid, mis on
alternatiivse investeerimisfondi varasid 
arvestades asjakohased ja kooskõlas 
kehtiva hea raamatupidamistava,
hindamisstandardite või -eeskirjadega, et 
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tuletada fondi aktsiate või osakute õiglane
puhasväärtus.

Or. en

Selgitus

Alternatiivse investeerimisfondi börsil noteeritud osakute või aktsiate sõltumatu hindamise 
nõue on mittevajalik, sest nende väärtuse määrab turg. Välise hindaja määramine ei ole 
vajalik, kui alternatiivse investeerimisfondi varadega kaubeldakse avalikel turgudel, ega 
peaks olema kohustuslik noteerimata varade puhul, tingimusel et kaitse tagatakse hindamise 
talitusliku sõltumatusega portfelli valitsemisest ja vajaduse korral välise audiitori sõltumatu 
järelevalvega.

Muudatusettepanek 742
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et hinnaekspert kasutab
alternatiivse investeerimisfondi varade 
hindamisel asjakohast ja järjepidevat 
korda kooskõlas kehtivate 
hindamisstandarditega ja -eeskirjadega, et 
kajastada fondi aktsiate või osakute 
puhasväärtust.

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et alternatiivse investeerimisfondi 
varade hindamiseks on olemas asjakohane 
ja järjepidev kord kooskõlas kehtivate 
hindamisstandarditega ja -eeskirjadega, et 
kajastada fondi aktsiate või osakute 
puhasväärtust. Alternatiivse 
investeerimisfondi varade hindamise või 
puhasväärtuse arvutamise eest vastutab 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
ning nimetatud ülesannete delegeerimine 
kolmandale isikule vastutust ei mõjuta.

Or. en
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Muudatusettepanek 743
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja tagab, et hinnaekspert kasutab 
alternatiivse investeerimisfondi varade 
hindamisel asjakohast ja järjepidevat 
korda kooskõlas kehtivate 
hindamisstandarditega ja -eeskirjadega, et 
kajastada fondi aktsiate või osakute 
puhasväärtust.

2. Kasutatava hindamiskorraga tagatakse, 
et varasid ja aktsiaid või osakuid 
hinnatakse vähemalt korra aastas. Kui 
alternatiivne investeerimisfond on avatud 
fond, viiakse vastavad hindamised läbi 
sagedusega, mis on asjakohane ka fondi 
alusvarade eripära ning selle väljalaske-
ja tagasivõtmise poliitikat arvestades.
Kui kasutatakse välist hindajat, peab 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
suutma tõestada, et kolmas isik on pädev 
ja võimeline kõnealuseid ülesandeid 
täitma, ning et see kolmas isik valiti 
hoolikalt, samuti et fondivalitseja suudab 
igal ajal tõhusalt jälgida välise hindaja 
tegevust. Välise hindaja kasutamine ei 
mõjuta alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja järelevalve tõhusust ega mingil 
juhul takista fondivalitseja tegevust ega 
fondi valitsemist oma investorite 
parimates huvides. Kui välist hindajat ei 
kasutata, võib päritoluliikmesriigi pädev 
asutus nõuda, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja laseks oma 
hindamiskorda ja/või hindamisi välisel 
hindajal või vajaduse korral audiitoril 
kontrollida. Päritoluliikmesriik võib 
nõuda ka, et kõigi hindamiste üle, 
sõltumata sellest, kas need on läbi viinud 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
või väline hindaja, teostaks järelevalvet 
depoopank.

Or. en
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Muudatusettepanek 744
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja
tagab, et hinnaekspert kasutab
alternatiivse investeerimisfondi varade
hindamisel asjakohast ja järjepidevat 
korda kooskõlas kehtivate 
hindamisstandarditega ja -eeskirjadega, et 
kajastada fondi aktsiate või osakute 
puhasväärtust.

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta kehtestatakse 
asjakohane ja järjepidev kord, mis 
võimaldab viia läbi fondi varade 
nõuetekohase hindamise ning arvutada ja 
vajaduse korral avaldada fondi aktsiate 
või osakute väärtuse.

Or. en

Selgitus

Selgelt tuleks sätestada, et võimalik on ka hindamine, mille viib läbi alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ise.

Muudatusettepanek 745
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et hinnaekspert kasutab
alternatiivse investeerimisfondi varade 
hindamisel asjakohast ja järjepidevat 
korda kooskõlas kehtivate 
hindamisstandarditega ja -eeskirjadega, et 
kajastada fondi aktsiate või osakute
puhasväärtust.

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta kehtestatakse 
asjakohane ja järjepidev kord fondi 
varade nõuetekohaseks hindamiseks ning
fondi aktsiate ja osakute väärtuse
arvutamiseks kooskõlas kehtivate 
hindamisstandarditega ja -eeskirjadega.

Or. en

Selgitus

Termin „hindamine” puudutab fondi varade väärtust, samuti fondi väärtust. Fondi hindamist 
käsitlev õiguslik raamistik peab arvestama nende erinevate hindamistasemete üksikasju. 
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Varade hindamisele esitatavad nõuded erinevad suuresti just tulenevalt konkreetsete varade 
olemusest, mis ulatub asjakohase noteeritud hinna alusel hinnatavatest väga likviidsetest 
varadest kuni eraldi hindamiskorda nõudvate mittelikviidsete varadeni. Vastavat ülesannet 
võib täita kas fondivalitsejast ettevõte ise või depoopank.

Muudatusettepanek 746
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et hinnaekspert kasutab
alternatiivse investeerimisfondi varade 
hindamisel asjakohast ja järjepidevat 
korda kooskõlas kehtivate 
hindamisstandarditega ja -eeskirjadega, et 
kajastada fondi aktsiate või osakute 
puhasväärtust.

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta kehtestatakse 
asjakohane ja järjepidev kord, mis 
võimaldab viia läbi fondi varade
nõuetekohase hindamise ning arvutada ja 
vajaduse korral avaldada fondi aktsiate 
või osakute väärtuse.

Or. en

Selgitus

Vaata eesistujariigi 15. detsembri 2009. aasta muudetud kompromissettepaneku artiklit 16.

Muudatusettepanek 747
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et hinnaekspert kasutab
alternatiivse investeerimisfondi varade 
hindamisel asjakohast ja järjepidevat 
korda kooskõlas kehtivate 
hindamisstandarditega ja -eeskirjadega, et 
kajastada fondi aktsiate või osakute 
puhasväärtust.

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta kehtestatakse 
asjakohane ja järjepidev kord, mis 
võimaldab viia läbi fondi varade 
nõuetekohase hindamise ning arvutada ja 
vajaduse korral avaldada fondi aktsiate
või osakute väärtuse.



PE439.132v01-00 32/175 AM\805037ET.doc

ET

Or. en

Selgitus

Selgelt tuleks sätestada, et võimalik on ka hindamine, mille viib läbi alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ise.

Muudatusettepanek 748
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui hindamisel kasutatakse kolmandat 
isikut, peab alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja suutma 
tõestada, et kolmas isik on pädev ja 
võimeline kõnealuseid ülesandeid täitma, 
ning et see kolmas isik valiti hoolikalt, 
samuti et fondivalitseja suudab igal ajal 
tõhusalt jälgida kolmanda isiku tegevust.

Or. en

Muudatusettepanek 749
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2 – esimene b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina esimesest lõigust võivad 
liikmesriigid lubada alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal anda 
hindamisülesanne ja sellega seotud 
vastutus üle kolmandale isikule kooskõlas 
selle liikmesriigi riiklike õigusaktidega, 
kus on alternatiivse investeerimisfondi 
alaline asukoht.

Or. en
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Selgitus

Sellega võetakse arvesse teatud liikmesriikide õigusaktides sisalduvaid erisätteid.

Muudatusettepanek 750
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2 – esimene c lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
avaldab korrapäraselt mittelikviidsete 
varade hindamisel kasutatavad meetodid, 
sõltumata sellest, kas hindamise viib läbi 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
või on see delegeeritud kolmandale 
isikule.

Or. en

Selgitus

Hinnaeksperdi rollist olulisem on aluseks võetavate meetodite usaldusväärsus, mistõttu tuleks 
need avaldada, eelkõige raskesti hinnatavate varade puhul.

Muudatusettepanek 751
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui kasutatakse välist hindajat, peab 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
suutma tõestada, et kolmas isik on pädev 
ja võimeline kõnealuseid ülesandeid 
täitma, ning et see kolmas isik valiti 
hoolikalt, samuti et fondivalitseja suudab 
igal ajal tõhusalt jälgida välise hindaja 
tegevust. Välise hindaja kasutamine ei 
mõjuta alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja järelevalve tõhusust ega mingil 
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juhul takista fondivalitseja tegevust ega 
fondi valitsemist oma investorite 
parimates huvides.
Kui välist hindajat ei kasutata, võib 
päritoluliikmesriigi pädev asutus nõuda, 
et alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
laseks oma hindamiskorda ja/või 
hindamisi välisel hindajal või vajaduse 
korral audiitoril kontrollida. 
Päritoluliikmesriik võib nõuda ka, et kõigi 
hindamiste üle, sõltumata sellest, kas need 
on läbi viinud alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja või väline 
hindaja, teostaks järelevalvet depoopank.

Or. en

Selgitus

Selgelt tuleks sätestada, et võimalik on ka hindamine, mille viib läbi alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ise.

Muudatusettepanek 752
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui kasutatakse välist hindajat, peab 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
suutma tõestada, et kolmas isik on pädev 
ja võimeline kõnealuseid ülesandeid 
täitma, ning et see kolmas isik valiti 
hoolikalt, samuti et fondivalitseja suudab 
igal ajal tõhusalt jälgida välise hindaja 
tegevust. Välise hindaja kasutamine ei 
mõjuta alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja järelevalve tõhusust ega mingil 
juhul takista fondivalitseja tegevust ega 
fondi valitsemist oma investorite 
parimates huvides.
Kui välist hindajat ei kasutata, võib 
päritoluliikmesriigi pädev asutus nõuda, 
et alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
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laseks oma hindamiskorda ja/või 
hindamisi välisel hindajal või vajaduse 
korral audiitoril kontrollida. 
Päritoluliikmesriik võib nõuda ka, et kõigi 
hindamiste üle, sõltumata sellest kas need 
viis läbi alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja või väline hindaja, teostaks 
järelevalvet depoopank.

Or. en

Selgitus

Vaata eesistujariigi 15. detsembri 2009. aasta muudetud kompromissettepaneku artiklit 16.

Muudatusettepanek 753
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui kasutatakse välist hindajat, peab 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
suutma tõestada, et kolmas isik on pädev 
ja võimeline kõnealuseid ülesandeid 
täitma, ning et see kolmas isik valiti 
hoolikalt, samuti et fondivalitseja suudab 
igal ajal tõhusalt jälgida välise hindaja 
tegevust. Välise hindaja kasutamine ei 
mõjuta alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja järelevalve tõhusust ega mingil 
juhul takista fondivalitseja tegevust ega 
fondi valitsemist oma investorite 
parimates huvides.
Kui välist hindajat ei kasutata, võib 
päritoluliikmesriigi pädev asutus nõuda, 
et alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
laseks oma hindamiskorda ja/või 
hindamisi välisel hindajal või vajaduse 
korral audiitoril kontrollida. 
Päritoluliikmesriik võib nõuda ka, et kõigi 
hindamiste üle, sõltumata sellest, kas need 
viis läbi alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja või väline hindaja, teostaks 
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järelevalvet depoopank.

Or. en

Selgitus

Selgelt tuleks sätestada, et võimalik on ka hindamine, mille viib läbi alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ise.

Muudatusettepanek 754
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja vastutab alternatiivse 
investeerimisfondi varade nõuetekohase 
hindamise, samuti alternatiivse 
investeerimisfondi varade puhasväärtuse 
arvutamise eest. Nimetatud ülesannete 
delegeerimine kolmandale isikule 
vastutust ei mõjuta.
Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid 
lubada mõnede või kõikide 
hindamisülesannete, samuti sellega 
seotud vastutuse üleandmist kolmandale 
isikule kooskõlas selle liikmesriigi riiklike 
õigusaktidega, kus on alternatiivse 
investeerimisfondi alaline asukoht.

Or. en

Selgitus

Termin „hindamine” puudutab fondi varade väärtust, samuti fondi väärtust. Fondi hindamist 
käsitlev õiguslik raamistik peab arvestama nende erinevate hindamistasemete üksikasju. 
Varade hindamisele esitatavad nõuded erinevad suuresti just tulenevalt konkreetsete varade 
olemusest, mis ulatub asjakohase noteeritud hinna alusel hinnatavatest väga likviidsetest 
varadest kuni eraldi hindamiskorda nõudvate mittelikviidsete varadeni. Vastavat ülesannet 
võib täita kas fondivalitsejast ettevõte ise või depoopank.
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Muudatusettepanek 755
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Eeskirjad, mida kohaldatakse 
alternatiivse investeerimisfondi varade 
hindamisel ja varade puhasväärtuse 
arvutamisel fondi osaku või aktsia kohta, 
sätestatakse selle riigi õigusaktides, kus 
on fondi alaline asukoht, või 
fonditingimustes või põhikirjas.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Me ei ole nõus sellega, et eurofondide mudel (komisjoni ettepaneku artikli 16 lõikes 1) sobib 
alternatiivse investeerimise valdkonnas tegutsevatele mitte-eurofondidele, eelkõige 
riskifondidele, mis erinevad eurofondidest mitmel moel. See muudaks alternatiivse 
investeerimisfondi varade hindamise eest ametlikult vastutavaks alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ja tooks kaasa huvide konflikti, mis võib investoreid kahjustada, 
arvestades seda, et alternatiivse investeerimisfondi valitseja tasusid arvutatakse tema 
valitsetavate alternatiivsete investeerimisfondide varade väärtuse alusel. Tegemist oleks 
tagasiminekuga. Vähemalt üheaastane hindamissagedus (mis on sätestatud komisjoni 
ettepaneku artikli 16 lõikes 1) on meelevaldne ning näide käsitlusviisist, mille kohaselt sobib 
üks kord kõigile, see aga ei toimi kõikide fonditüüpide ja varaklasside puhul (eriti 
börsivälistesse ettevõtetesse investeerivate fondide puhul ja eriolukordades). Tunnistada 
tuleb, et hindamissagedus peaks sobima fonditüübi, varaklassi ja aktsiate või osakutega 
kauplemise sagedusega. Juhime tähelepanu sellele, et Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve 
Organisatsiooni (IOSCO) riskifondide portfellide väärtuse hindamise põhimõtetes 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) („IOSCO põhimõtted”) 
soovitatakse hindamismeetodeid, mille puhul keskendutakse hindamisülesande sõltumatuse 
paindlikumale ja sisulisemale käsitlusele.
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Muudatusettepanek 756
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Eeskirjad, mida kohaldatakse 
alternatiivse investeerimisfondi varade 
hindamisel ja varade puhasväärtuse 
arvutamisel fondi osaku või aktsia kohta, 
sätestatakse selle riigi õigusaktides, kus 
on fondi alaline asukoht, või 
fonditingimustes või põhikirjas.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tuleneb lõikes 1 tehtud muudatustest. Sõltumatu hinnaekspert ei lisa väärtust börsivälistesse 
ettevõtetesse investeerivatele fondidele, kellel ei ole tagasivõtmise õigust. Fondivalitsejad ei 
saa tasu realiseerumata investeeringute õiglase väärtuse alusel. Investorid ja fondivalitsejad 
peavad ootama seni, kuni fond oma väärtuse realiseerib (sel hetkel on väärtus kindel). 
Börsivälistesse ettevõtetesse investeerivate fondide varade hindamiseks on vaja põhjalikke 
teadmisi fondivalitsemisest ja auditeerimisest. See tähendab investoritele lisakulu, kuid ei too 
kasu.

Muudatusettepanek 757
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Eeskirjad, mida kohaldatakse 
alternatiivse investeerimisfondi varade 
hindamisel ja varade puhasväärtuse 
arvutamisel fondi osaku või aktsia kohta, 
sätestatakse selle riigi õigusaktides, kus on 
fondi alaline asukoht, või 
fonditingimustes või põhikirjas.

3. Eeskirjad, mida kohaldatakse 
alternatiivse investeerimisfondi varade 
hindamisel ja varade puhasväärtuse 
arvutamisel fondi osaku või aktsia kohta, 
vastavad ELi kehtestatud asjakohastele 
finantsaruandlusstandarditele või kui 
need finantsaruandlusstandardid 
automaatselt ei kohaldu, sätestatakse selle 
liikmesriigi õigusaktides, kus fond on 
asutatud, või fonditingimustes või 
põhikirjas nimetatud standardite 
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kohaldamise kohustus.

Or. en

Selgitus

Eesmärk on tagada, et finantsaruandlusstandarditega kogu ELis vastuvõetud asjakohaseid 
hindamispõhimõtteid kohaldatakse igal ajal kõikide alternatiivsete investeerimisfondide 
suhtes, ilma et oleks vaja oodata, kuni muudetakse asjakohast riiklikku õigusakti või 
alternatiivse investeerimisfondi põhikirja, ning et nendes hindamispõhimõtetes kajastuvad 
kõik üldtunnustatud põhimõtetes tehtud muudatused, kui need kehtima hakkavad.

Muudatusettepanek 758
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Eeskirjad, mida kohaldatakse 
alternatiivse investeerimisfondi varade 
hindamisel ja varade puhasväärtuse 
arvutamisel fondi osaku või aktsia kohta, 
sätestatakse selle riigi õigusaktides, kus on 
fondi alaline asukoht, või fonditingimustes 
või põhikirjas.

3. Eeskirjad, mida kohaldatakse 
alternatiivse investeerimisfondi varade 
hindamisel ja varade puhasväärtuse 
arvutamisel fondi osaku või aktsia kohta, 
sätestatakse selle liikmesriigi õigusaktides, 
kus on fondi alaline asukoht, või 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigis kehtivates 
hindamisstandardites, sealhulgas 
riigiasutuste määratud või riiklikes 
õigusaktides tunnustatud organite 
kehtestatud kordades, või fonditingimustes 
või põhikirjas.

Or. en

Muudatusettepanek 759
Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Eeskirjad, mida kohaldatakse 3. Eeskirjad, mida kohaldatakse 
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alternatiivse investeerimisfondi varade 
hindamisel ja varade puhasväärtuse 
arvutamisel fondi osaku või aktsia kohta,
sätestatakse selle riigi õigusaktides, kus on 
fondi alaline asukoht, või fonditingimustes 
või põhikirjas.

alternatiivse investeerimisfondi varade 
hindamisel ja varade puhasväärtuse 
arvutamisel fondi osaku või aktsia kohta, 
sätestatakse selle liikmesriigi õigusaktides, 
kus on fondi alaline asukoht, või 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigis kehtivates 
hindamisstandardites, sealhulgas 
riigiasutuste määratud või riiklikes 
õigusaktides tunnustatud organite 
kehtestatud kordades, või fonditingimustes 
või põhikirjas.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidele tuleb näha ette asjakohased abinõud erinevate alternatiivsete 
investeerimisfondide puhul rakendatavate olemasolevate hindamisstandardite 
tunnustamiseks. Seda paindlikkust rõhutavat käsitlusviisi tuleb direktiivis veelgi kindlustada, 
et arvestada riskifondide, börsivälistesse ettevõtetesse investeerivate fondide, toorainefondide 
ja infrastruktuurifondide eripärasid.

Muudatusettepanek 760
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Eeskirjad, mida kohaldatakse 
alternatiivse investeerimisfondi varade 
hindamisel ja varade puhasväärtuse 
arvutamisel fondi osaku või aktsia kohta, 
sätestatakse selle riigi õigusaktides, kus on 
fondi alaline asukoht, või fonditingimustes 
või põhikirjas.

3. Standardid ja eeskirjad, mida 
kohaldatakse alternatiivse 
investeerimisfondi varade hindamisel ja 
varade puhasväärtuse arvutamisel fondi 
osaku või aktsia kohta, põhinevad 
üldtunnustatud hindamispõhimõtetel ning 
vastavad standarditele ja eeskirjadele, mis 
on sätestatud selle liikmesriigi
õigusaktides, kus on fondi alaline asukoht, 
ja fonditingimustes või põhikirjas.

Or. en
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Muudatusettepanek 761
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Eeskirjad, mida kohaldatakse 
alternatiivse investeerimisfondi varade 
hindamisel ja varade puhasväärtuse 
arvutamisel fondi osaku või aktsia kohta, 
sätestatakse selle riigi õigusaktides, kus on 
fondi alaline asukoht, või 
fonditingimustes või põhikirjas.

3. Eeskirjad, mida kohaldatakse 
alternatiivse investeerimisfondi varade 
hindamisel ja varade puhasväärtuse 
arvutamisel fondi osaku või aktsia kohta, 
sätestatakse selle liikmesriigi õigusaktides, 
kus fond on asutatud, ja/või
fonditingimustes või põhikirjas.

Or. en

Selgitus

Selgelt tuleb sätestada, et võimalik on ka hindamine, mille viib läbi alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ise.

Muudatusettepanek 762
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Eeskirjad, mida kohaldatakse 
alternatiivse investeerimisfondi varade 
hindamisel ja varade puhasväärtuse 
arvutamisel fondi osaku või aktsia kohta, 
sätestatakse selle riigi õigusaktides, kus on 
fondi alaline asukoht, või 
fonditingimustes või põhikirjas.

3. Eeskirjad, mida kohaldatakse 
alternatiivse investeerimisfondi varade 
hindamisel ja varade puhasväärtuse 
arvutamisel fondi osaku või aktsia kohta, 
sätestatakse selle liikmesriigi õigusaktides, 
kus fond on asutatud, ja/või
fonditingimustes või põhikirjas.

Or. en

Selgitus

Vaata eesistujariigi 15. detsembri 2009. aasta muudetud kompromissettepaneku artiklit 16.
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Muudatusettepanek 763
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Eeskirjad, mida kohaldatakse 
alternatiivse investeerimisfondi varade 
hindamisel ja varade puhasväärtuse 
arvutamisel fondi osaku või aktsia kohta, 
sätestatakse selle riigi õigusaktides, kus on 
fondi alaline asukoht, või 
fonditingimustes või põhikirjas.

3. Eeskirjad, mida kohaldatakse 
alternatiivse investeerimisfondi varade 
hindamisel ja varade puhasväärtuse 
arvutamisel fondi osaku või aktsia kohta, 
sätestatakse selle liikmesriigi õigusaktides, 
kus fond on asutatud, ja/või
fonditingimustes või põhikirjas.

Or. en

Selgitus

Selgelt tuleb sätestada, et võimalik on ka hindamine, mille viib läbi alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ise.

Muudatusettepanek 764
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuid sisejuhitava alternatiivse 
investeerimisfondi puhul, mille aktsiatega 
on lubatud kaubelda Euroopa Liidu 
reguleeritud turul, kehtivad varade 
hindamise, raamatupidamisaruannete 
koostamise ja üldiselt mis tahes muude
läbipaistvuse nõuete suhtes eeskirjad, mis 
kehtivad nende äriühingute suhtes, mille 
väärtpaberitega on lubatud kaubelda 
reguleeritud turul.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepaneku artikli 16 lõikes 3, milles on öeldud, et alternatiivse investeerimisfondi 
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varade hindamisele kohaldatavad eeskirjad „sätestatakse selle riigi õigusaktides, kus on 
fondi alaline asukoht”, jäetakse kahe silma vahele tõsiasi, et need sisejuhitavad alternatiivsed 
investeerimisfondid, mis on börsil noteeritud ja mille väärtpaberitega kaubeldakse Euroopa 
Liidu reguleeritud turul, peavad määruse (EÜ) 1606/2002 kohaselt järgima rahvusvahelisi 
raamatupidamis- ja finantsaruandlusstandardeid. Nende suhtes kehtivad ka 
läbipaistvusdirektiiv 2004/109/EÜ ja kõik selle rakendusmeetmed.

Muudatusettepanek 765
Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Varasid võib hinnata muul 
läbipaistval, pädeval ja proportsionaalsel 
moel, kui alternatiivse investeerimisfondi 
osaliste vahel on vastavasisuline 
kokkulepe ja fond vastab alljärgnevatele 
kriteeriumidele:
a) fondi varade maht ei ületa künnist 100 
miljonit eurot;
b) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja portfell koosneb alternatiivsetest 
investeerimisfondidest, mille valitsetavate 
varade kogumaht ei ületa künnist üks 
miljard eurot;
c) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja portfell koosneb 
finantsvõimenduseta alternatiivsetest 
investeerimisfondidest;
d) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja portfell koosneb alternatiivsetest 
investeerimisfondidest, mille puhul ei ole 
viie aasta jooksul pärast iga alternatiivse 
investeerimisfondi asutamise kuupäeva 
võimalik kasutada tagasivõtmise õigust;
e) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja teeb püsivaid investeeringuid 
riski- või kasvukapitali kaudu VKEdesse 
või keskkonnaalaste või tehnoloogiliste 
uuenduste projektidesse.
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Or. en

Selgitus

Keskkonnahoidlikuma ja teadmistel põhineva majanduse suunas liikumiseks on vaja 
erainvesteeringuid. Ülemäärane halduskoormus võib investeeringut takistada või ohustada.

Muudatusettepanek 766
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Sõltumatu hindamine ei ole 
kohustuslik kinnise alternatiivse 
investeerimisfondi puhul.

Or. en

Selgitus

Kinnise alternatiivse investeerimisfondi puhul ei ole hindamine probleem, sest väärtus 
arvutatakse fondi likvideerimise ajal.

Muudatusettepanek 767
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja jääb vastutavaks alternatiivse 
investeerimisfondi aktsiate ja osakute 
väärtuse nõuetekohase määramise eest.

Or. en

Selgitus

Investoritel on leping alternatiivse investeerimisfondi valitsejaga, kes peab jääma vastutavaks 
hindamise kvaliteedi eest.
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Muudatusettepanek 768
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustatakse 
kriteeriumid, mille kohaselt käsitatakse 
hinnaeksperti sõltumatuna lõike 1 
tähenduses.

välja jäetud

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

Or. en

Selgitus

Me ei ole nõus sellega, et eurofondide mudel (komisjoni ettepaneku artikli 16 lõikes 1) sobib 
alternatiivse investeerimise valdkonnas tegutsevatele mitte-eurofondidele, eelkõige 
riskifondidele, mis erinevad eurofondidest mitmel moel. See muudaks alternatiivse 
investeerimisfondi varade hindamise eest ametlikult vastutavaks alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ja tooks kaasa huvide konflikti, mis võib investoreid kahjustada, 
arvestades seda, et alternatiivse investeerimisfondi valitseja tasusid arvutatakse tema 
valitsetavate alternatiivsete investeerimisfondide varade väärtuse alusel. Tegemist oleks 
tagasiminekuga. Vähemalt üheaastane hindamissagedus (mis on sätestatud komisjoni 
ettepaneku artikli 16 lõikes 1) on meelevaldne ning näide käsitlusviisist, mille kohaselt sobib 
üks kord kõigile, see aga ei toimi kõikide fonditüüpide ja varaklasside puhul (eriti 
börsivälistesse ettevõtetesse investeerivate fondide puhul ja eriolukordades). Arvestada tuleks 
sellega, et hindamissagedus peab sobima fonditüübi, varaklassi ja aktsiate või osakutega 
kauplemise sagedusega. Juhime tähelepanu sellele, et Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve 
Organisatsiooni (IOSCO) riskifondide portfellide väärtuse hindamise põhimõtetes 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) („IOSCO põhimõtted”) 
soovitatakse hindamismeetodeid, mille puhul keskendutakse hindamisülesande sõltumatuse 
paindlikumale ja sisulisemale käsitlusele.
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Muudatusettepanek 769
Marta Andreasen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustatakse 
kriteeriumid, mille kohaselt käsitatakse 
hinnaeksperti sõltumatuna lõike 1 
tähenduses.

välja jäetud

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

Or. en

Selgitus

Vajaduse korral ja kui olukord seda nõuab, viivadki hindamisi juba läbi sõltumatud 
eksperdid. Mitte kõikide varade puhul ei ole vajalik sõltumatu hindamine, kuid absoluutne 
sõltumatu hindamise nõue suurendab fondide kulusid ja vähendab investorite tulu.

Muudatusettepanek 770
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustatakse 
kriteeriumid, mille kohaselt käsitatakse 
hinnaeksperti sõltumatuna lõike 1 
tähenduses.

välja jäetud

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

Selgitus

Tuleneb lõikes 1 tehtud muudatustest. Sõltumatu hinnaekspert ei lisa väärtust börsivälistesse 
ettevõtetesse investeerivatele fondidele, kellel ei ole tagasivõtmise õigusi. Fondivalitsejad ei 
saa tasu realiseerumata investeeringute õiglase väärtuse alusel. Investorid ja fondivalitsejad 
peavad ootama seni, kuni fond oma väärtuse realiseerib (sel hetkel on väärtus kindel). 
Börsivälistesse ettevõtetesse investeerivate fondide varade hindamiseks on vaja põhjalikke 
teadmisi fondivalitsemisest ja auditeerimisest. See tähendab investoritele lisakulu, kuid ei too 
kasu.

Muudatusettepanek 771
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustatakse 
kriteeriumid, mille kohaselt käsitatakse 
hinnaeksperti sõltumatuna lõike 1 
tähenduses.

välja jäetud

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

Or. en

Selgitus

Termin „hindamine” puudutab fondi varade väärtust, samuti fondi väärtust. Fondi hindamist 
käsitlev õiguslik raamistik peab arvestama nende erinevate hindamistasemete üksikasju. 
Varade hindamisele esitatavad nõuded erinevad suuresti just tulenevalt konkreetsete varade 
olemusest, mis ulatub asjakohase noteeritud hinna alusel hinnatavatest väga likviidsetest 
varadest kuni eraldi hindamiskorda nõudvate mittelikviidsete varadeni. Vastavat ülesannet 
võib täita kas fondivalitsejast ettevõte ise või depoopank.
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Muudatusettepanek 772
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustatakse 
kriteeriumid, mille kohaselt käsitatakse 
hinnaeksperti sõltumatuna lõike 1 
tähenduses.

4. Kooskõlas artiklitega 49 a, 49 b ja 49 c
võtab komisjon vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega täpsustatakse 
kriteeriumid, mis käsitlevad alternatiivse 
investeerimisfondi varade ja aktsiate või 
osakute puhasväärtuse nõuetekohase 
hindamise korda. Nimetatud 
õigusaktidega täpsustatakse ka avatud 
fondide poolt läbiviidavate hindamiste 
asjakohast sagedust, arvestades fondi 
alusvarasid ning selle väljalaske- ja 
tagasivõtmise poliitikat. Kooskõlas 
artiklitega 49 a, 49 b ja 49 c võtab 
komisjon vastu ka delegeeritud 
õigusaktid, millega täpsustatakse 
kriteeriumid, mille korral nõutakse välist 
kontrolli.

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

Or. en

Muudatusettepanek 773
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustatakse 
kriteeriumid, mille kohaselt käsitatakse 
hinnaeksperti sõltumatuna lõike 1 
tähenduses.

4. Kooskõlas artiklitega 49 a, 49 b ja 49 c 
võtab komisjon vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega täpsustatakse 
kriteeriumid, mis käsitlevad alternatiivse 
investeerimisfondi varade ja aktsiate või 



AM\805037ET.doc 49/175 PE439.132v01-00

ET

osakute nõuetekohase hindamise korda 
ning hindamisülesande talitusliku 
sõltumatuse asjakohast taset. Nimetatud 
õigusaktidega täpsustatakse ka avatud 
fondide poolt läbiviidavate hindamiste 
asjakohast sagedust, arvestades fondi 
alusvarasid ning selle väljalaske- ja 
tagasivõtmise poliitikat. Kooskõlas 
artiklitega 49 a, 49 b ja 49 c võtab 
komisjon vastu ka delegeeritud 
õigusaktid, millega täpsustatakse 
kriteeriumid, mille korral nõutakse välist 
kontrolli, nagu on osundatud lõikes 2.

Or. en

Muudatusettepanek 774
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustatakse 
kriteeriumid, mille kohaselt käsitatakse 
hinnaeksperti sõltumatuna lõike 1 
tähenduses.

4. Kooskõlas artiklitega 49 a, 49 b ja 49 c 
võtab komisjon vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega täpsustatakse 
kriteeriumid, mis käsitlevad alternatiivse 
investeerimisfondi varade ja aktsiate või 
osakute nõuetekohase hindamise korda 
ning hindamisülesande talitusliku 
sõltumatuse asjakohast taset. Nimetatud 
õigusaktidega täpsustatakse ka avatud 
fondide poolt läbiviidavate hindamiste 
asjakohast sagedust, arvestades fondi 
alusvarasid ning selle väljalaske- ja 
tagasivõtmise poliitikat. Kooskõlas 
artiklitega 49 a, 49 b ja 49 c võtab 
komisjon vastu ka delegeeritud 
õigusaktid, millega täpsustatakse 
kriteeriumid, mille korral nõutakse välist 
kontrolli, nagu on osundatud lõikes 2 a.

Or. en
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Selgitus

Selgelt tuleb sätestada, et võimalik on ka hindamine, mille viib läbi alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ise.

Muudatusettepanek 775
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustatakse 
kriteeriumid, mille kohaselt käsitatakse 
hinnaeksperti sõltumatuna lõike 1 
tähenduses.

4. Kooskõlas artiklitega 49 a, 49 b ja 49 c
võtab komisjon vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega täpsustatakse 
kriteeriumid, mis käsitlevad alternatiivse 
investeerimisfondi varade ja aktsiate või 
osakute nõuetekohase hindamise korda 
ning hindamisülesande talitusliku 
sõltumatuse asjakohast taset. Nimetatud 
õigusaktidega täpsustatakse ka avatud 
fondide poolt läbiviidavate hindamiste 
asjakohast sagedust, arvestades fondi 
alusvarasid ning selle väljalaske- ja 
tagasivõtmise poliitikat. Kooskõlas 
artiklitega 49 a, 49 b ja 49 c võtab 
komisjon vastu ka delegeeritud 
õigusaktid, millega täpsustatakse 
kriteeriumid, mille korral nõutakse välist 
kontrolli nagu on osundatud lõikes 2 a.

Or. en

Selgitus

Vaata eesistujariigi 15. detsembri 2009. aasta muudetud kompromissettepaneku artiklit 16.
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Muudatusettepanek 776
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustatakse 
kriteeriumid, mille kohaselt käsitatakse 
hinnaeksperti sõltumatuna lõike 1 
tähenduses.

4. Kooskõlas artiklitega 49 a, 49 b ja 49 c
võtab komisjon vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega täpsustatakse 
kriteeriumid, mis käsitlevad alternatiivse 
investeerimisfondi varade ja aktsiate või 
osakute nõuetekohase hindamise korda 
ning hindamisülesande talitusliku 
sõltumatuse asjakohast taset. Nimetatud 
õigusaktidega täpsustatakse ka avatud 
fondide poolt läbiviidavate hindamiste 
asjakohast sagedust, arvestades fondi 
alusvarasid ning selle väljalaske- ja 
tagasivõtmise poliitikat. Kooskõlas 
artiklitega 49 a, 49 b ja 49 c võtab 
komisjon vastu ka delegeeritud 
õigusaktid, millega täpsustatakse 
kriteeriumid, mille korral nõutakse välist 
kontrolli, nagu on osundatud lõikes 2 a.

Or. en

Selgitus

Selgelt tuleb sätestada, et võimalik on ka hindamine, mille viib läbi alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ise.

Muudatusettepanek 777
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustatakse 
kriteeriumid, mille kohaselt käsitatakse 
hinnaeksperti sõltumatuna lõike 1 

4. Kooskõlas artiklitega 49 a, 49 b ja 49 c
võtab komisjon vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega täpsustatakse 
kriteeriumid, mille kohaselt käsitatakse 
hindamismenetlust sõltumatuna, ning see, 



PE439.132v01-00 52/175 AM\805037ET.doc

ET

tähenduses. milliseid organisatsioonilisi nõudeid tuleb 
täita, et välistada kõik huvide konfliktid.

Or. en

Muudatusettepanek 778
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustatakse 
kriteeriumid, mille kohaselt käsitatakse 
hinnaeksperti sõltumatuna lõike 1 
tähenduses.

4. Kooskõlas artiklitega 49 a, 49 b ja 49 c
võtab komisjon vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega täpsustatakse 
kriteeriumid, mille kohaselt käsitatakse 
hinnaeksperti sõltumatuna lõike 1 
tähenduses, ning lõike 3 kohaselt 
kohaldatavad üldtunnustatud 
hindamispõhimõtted.

Or. en

Selgitus

Investorite kaitseks on vaja, et hindamine viiakse läbi vähemalt võrreldavate põhimõtete 
alusel. Üksikasjalikke eeskirju sätestamata peaks komisjon kehtestama eeskirjad, mis 
moodustavad kõikide hindamistavade ühtse aluse.

Muudatusettepanek 779
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustatakse 
kriteeriumid, mille kohaselt käsitatakse 
hinnaeksperti sõltumatuna lõike 1 
tähenduses.

4. Kooskõlas artiklitega 49 a, 49 b ja 49 c
võtab komisjon vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega täpsustatakse 
kriteeriumid, mille kohaselt käsitatakse 
hinnaeksperti sõltumatuna ja antakse talle 
hindamistõend lõike 1 tähenduses.
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Or. en

Selgitus

Usaldusväärseks ja läbipaistvaks hindamiseks on vaja kogu ELis kehtivat korda ja seda, et 
sõltumatu hindamine oleks alati kvaliteetne. Äsja loodud Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus (ESMA) on hinnaekspertide atesteerimiseks, hindamisjuhiste kehtestamiseks ja nende 
rakendamise jälgimiseks kohane institutsioon.

Muudatusettepanek 780
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustatakse 
kriteeriumid, mille kohaselt käsitatakse 
hinnaeksperti sõltumatuna lõike 1 
tähenduses.

4. Kooskõlas artiklitega 49 a, 49 b ja 49 c 
võtab komisjon vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega täpsustatakse 
kriteeriumid, mille kohaselt käsitatakse 
hinnaeksperti sõltumatuna ja antakse talle 
hindamistõend lõike 1 tähenduses.

Or. en

Selgitus

Usaldusväärseks ja läbipaistvaks hindamiseks on vaja kogu ELis kehtivat korda ja seda, et 
sõltumatu hindamine oleks alati kvaliteetne. Äsja loodud Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus (ESMA) on hinnaekspertide atesteerimiseks, hindamisjuhiste kehtestamiseks ja nende 
rakendamise jälgimiseks kohane institutsioon.

Muudatusettepanek 781
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustatakse 
kriteeriumid, mille kohaselt käsitatakse 
hinnaeksperti sõltumatuna lõike 1 

4. Kooskõlas artiklitega 49 a, 49 b ja 49 c
võtab komisjon vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega täpsustatakse 
kriteeriumid, mille kohaselt käsitatakse 



PE439.132v01-00 54/175 AM\805037ET.doc

ET

tähenduses. hinnaeksperti sõltumatuna lõike 1 
tähenduses. Kooskõlas artiklitega 49 a, 49 
b ja 49 c võtab komisjon vastu ka 
delegeeritud õigusaktid, millega 
täpsustatakse, millistel järelevalve all 
olevatel üksustel lubatakse 
hinnaeksperdina tegutseda.

Or. en

Selgitus

Hinnaeksperdi suhtes peab kehtima tegevusloa ja järelevalve nõue.

Muudatusettepanek 782
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuid sisejuhitava alternatiivse 
investeerimisfondi puhul, mille aktsiatega
on lubatud kaubelda Euroopa Liidu 
reguleeritud turul, kehtivad varade 
hindamise, raamatupidamisaruannete 
koostamise ja üldiselt mis tahes muude 
läbipaistvuse nõuete suhtes eeskirjad, mis 
kehtivad nende äriühingute suhtes, mille 
väärtpaberitega on lubatud kaubelda 
reguleeritud turul.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepaneku artikli 16 lõikes 3, milles on öeldud, et alternatiivse investeerimisfondi 
varade hindamisele kohaldatavad eeskirjad „sätestatakse selle riigi õigusaktides, kus on 
fondi alaline asukoht”, jäetakse kahe silma vahele tõsiasi, et need sisejuhitavad alternatiivsed 
investeerimisfondid, mis on börsil noteeritud ja mille väärtpaberitega kaubeldakse Euroopa 
Liidu reguleeritud turul, peavad määruse (EÜ) 1606/2002 kohaselt järgima rahvusvahelisi 
raamatupidamis- ja finantsaruandlusstandardeid. Nende suhtes kehtivad ka 
läbipaistvusdirektiiv 2004/109/EÜ ja kõik selle rakendusmeetmed. Börsivälistesse 
ettevõtetesse investeerivatel fondidel ei ole tagasivõtmise õigust ning tegevuse eest saadakse 
tasuks osa kasumist, mis tegelikult ületab ettenähtud minimaalset tootlust investoritele. Lisaks 
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on tavaliselt nii, et isegi standardsed valitsemistasud arvutatakse börsivälistesse ettevõtetesse 
investeeriva fondi ees võetud kohustuste, mitte kõikuvate väärtuste alusel. Börsivälistesse 
ettevõtetesse investeerivates fondides juba kehtib kord, mille kohaselt toimub auditeerimine 
nii portfelli kuuluva äriühingu kui ka alternatiivse investeerimisfondi tasemel. Nende varade 
olemuse tõttu on hindamiseks vaja põhjalikke teadmisi fondivalitsemisest ja auditeerimisest. 
Välise hindaja kasutamine ei annaks hindamisel väga tõenäoliselt lisaväärtust, kuid tekitaks 
märkimisväärseid lisakulusid, mis tuleb kanda investoritel.

Muudatusettepanek 783
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustatakse 
kriteeriumid, mille kohaselt käsitatakse 
hinnaeksperti sõltumatuna lõike 1 
tähenduses.

4. Kooskõlas artiklitega 49 a, 49 b ja 49 c 
võib komisjon võtta vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega täpsustatakse 
kriteeriumid, mille kohaselt käsitatakse 
hinnaeksperti talituslikult sõltumatuna 
lõike 1 tähenduses.

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

Or. en

Selgitus

See on uue komiteemenetluse järgi asjakohane sõnastus, kui antud artikkel säilib.

Muudatusettepanek 784
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Lõikeid 1 kuni 4 ei kohaldata 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
suhtes, kes valitseb üksnes selliseid 
alternatiivseid investeerimisfonde:
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a) mis on finantsvõimenduseta;
b) mille puhul ei ole viie aasta jooksul 
pärast iga alternatiivse investeerimisfondi 
asutamise kuupäeva võimalik kasutada 
tagasivõtmise õigust; ja
c) mis kooskõlas oma 
investeerimisstrateegia ja -eesmärkidega 
investeerivad ja loovutavad varasid alati 
harva.
Käesoleva lõike tingimustele vastav 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta kehtestatakse 
asjakohane ja järjepidev kord, mis 
võimaldab viia läbi fondi varade 
nõuetekohase hindamise ning arvutada ja 
vajaduse korral avaldada fondi aktsiate 
või osakute väärtuse.
Igal aastal läbiviidava hindamise kord 
kehtestatakse kooskõlas antud valdkonnas 
kehtivate juhenditega ja/või lepitakse 
investoritega lepingute alusel muul moel 
kokku.

Or. en

Selgitus

Börsivälistesse ettevõtetesse investeerivates fondides juba kehtib kord, mille kohaselt toimub 
auditeerimine nii portfelli kuuluva äriühingu kui ka alternatiivse investeerimisfondi tasemel.

Muudatusettepanek 785
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Käesolevat artiklit ei kohaldata 
tööstuslike valdusettevõtjate suhtes, mille 
aktsiatega kaubeldakse ELi reguleeritud 
turul, kui neile kuuluvad oma tütar- või 
sidusettevõtjate aktsiad tööstusliku 
äristrateegia elluviimise eesmärgil, 
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kusjuures tütar- või sidusettevõtjad ei ole 
asutatud peamiselt investoritele tulu 
teenimiseks vara loovutamise teel 
kindlaksmääratud aja jooksul.

Or. en

Selgitus

Börsil noteeritud tööstuslike valdusettevõtjate aktsiatega kaubeldakse börsil ja seega hindab 
neid pidevalt turg. Järelikult ei ole vajadust välise hindaja järele ja väljapakutud 
hindamisega seotud nõuded on asjakohatud. Lisaks kehtib börsil noteeritud valdusettevõtjate 
suhtes juba olemasolev ELi õigus, mis reguleerib hindamist raamatupidamist ja 
finantsaruandlust käsitlevas määruses. Börsil noteeritud alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate ja äriühinguna asutatud fondide jaoks oleks käesoleva sätte täitmine kulukas, 
kusjuures see ei annaks investoritele lisaväärtust ega aitaks kaasa finantsturgude 
stabiilsusele.

Muudatusettepanek 786
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Käesolevat artiklit ei kohaldata 
alternatiivsete investeerimisfondide 
suhtes, mis investeerivad börsivälistesse 
ettevõtetesse.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepaneku artikli 16 lõikes 3, milles on öeldud, et alternatiivse investeerimisfondi 
varade hindamisele kohaldatavad eeskirjad „sätestatakse selle riigi õigusaktides, kus on 
fondi alaline asukoht”, jäetakse kahe silma vahele tõsiasi, et need sisejuhitavad alternatiivsed 
investeerimisfondid, mis on börsil noteeritud ja mille väärtpaberitega kaubeldakse Euroopa 
Liidu reguleeritud turul, peavad määruse (EÜ) 1606/2002 kohaselt järgima rahvusvahelisi 
raamatupidamis- ja finantsaruandlusstandardeid. Nende suhtes kehtivad ka 
läbipaistvusdirektiiv 2004/109/EÜ ja kõik selle rakendusmeetmed. Börsivälistesse 
ettevõtetesse investeerivatel fondidel ei ole tagasivõtmise õigust ning tegevuse eest saadakse 
tasuks osa kasumist, mis tegelikult ületab ettenähtud minimaalset tootlust investoritele. Lisaks 
on tavaliselt nii, et isegi standardsed valitsemistasud arvutatakse börsivälistesse ettevõtetesse 
investeeriva fondi ees võetud kohustuste, mitte kõikuvate väärtuste alusel. Börsivälistesse 
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ettevõtetesse investeerivates fondides juba kehtib kord, mille kohaselt toimub auditeerimine 
nii portfelli kuuluva äriühingu kui ka alternatiivse investeerimisfondi tasemel. Nende varade 
olemuse tõttu on hindamiseks vaja põhjalikke teadmisi fondivalitsemisest ja auditeerimisest. 
Välise hindaja kasutamine ei annaks õiguste hindamisel väga tõenäoliselt lisaväärtust, kuid 
tekitaks märkimisväärseid lisakulusid, mis tuleb kanda investoritel.

Muudatusettepanek 787
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Käesolevat artiklit ei kohaldata 
alternatiivsete investeerimisfondide 
suhtes, mis investeerivad börsivälistesse 
ettevõtetesse.

Or. en

Selgitus

Börsivälistesse ettevõtetesse investeerivatel fondidel ei ole tagasivõtmise õigust ning tegevuse 
eest saadakse tasuks osa kasumist, mis tegelikult ületab ettenähtud minimaalset tootlust 
investoritele. Lisaks on tavaliselt nii, et isegi standardsed valitsemistasud arvutatakse 
börsivälistesse ettevõtetesse investeeriva fondi ees võetud kohustuste, mitte kõikuvate 
väärtuste alusel. Börsivälistesse ettevõtetesse investeerivates fondides juba kehtib kord, mille 
kohaselt toimub auditeerimine nii portfelli kuuluva äriühingu kui ka alternatiivse 
investeerimisfondi tasemel. Nende varade olemuse tõttu on hindamiseks vaja põhjalikke 
teadmisi fondivalitsemisest ja auditeerimisest. Välise hinnaeksperdi kasutamine ei annaks 
õiguste hindamisel väga tõenäoliselt lisaväärtust, kuid tekitaks märkimisväärseid lisakulusid, 
mis tuleb kanda investoritel.

Muudatusettepanek 788
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 Artikkel 17
Depoopank Depoopanga ülesanded
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Or. en

Selgitus

Selle asemel, et depoopanga kontsepti mitmesugustele olemasolevatele fondistruktuuridele 
peale suruda, tuleks depoopanga funktsioonid/ülesanded selgelt määratleda ja võiks lubada 
nende delegeerimist teisele depoopangale või institutsioonile, mis tagab sõltumatu 
tegutsemise investorite huvides.

Muudatusettepanek 789
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta määratakse 
depoopank, mis täidab järgmisi ülesandeid:

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta (v.a kinniste 
alternatiivsete investeerimisfondide kohta, 
mille investeerimispoliitika näeb ette 
investeerimist peamiselt 
finantsinstrumentidesse või muudesse 
pikaajalise investeerimise, mitte 
kauplemise eesmärgil hoitavatesse 
varadesse) määratakse depoopank, mis 
täidab järgmisi ülesandeid:

Or. en

Selgitus

Börsivälistesse ettevõtetesse investeerivad fondifondid (ja ka börsivälistesse ettevõtetesse 
investeerivad fondid) on kinnised, teevad pikaajalisi investeeringuid ega kauple tavaliselt 
investeeringutega. Enamik sellistest fondidest teeb oma eluaja jooksul suhteliselt vähe 
mittelikviidseid investeeringuid. Börsivälistesse ettevõtetesse tehtud mittelikviidsed ja 
pikaajalised investeeringud tähendavad, et puudub vajadus spetsialistide osutatud 
depoopangateenuste järele. Börsivälistesse ettevõtetesse investeerivate fondifondide 
tingimuslike kohustuste tõttu ei ole nende investeeringud depoopankades hoidmiseks sobivad.
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Muudatusettepanek 790
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta määratakse 
depoopank, mis täidab järgmisi 
ülesandeid:

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi puhul täidetakse 
depoopanga ülesandeid sõltumatult ja 
üksnes alternatiivse investeerimisfondi 
investorite huvides. Depoopanga 
ülesanded on järgmised:

Or. en

Selgitus

Selle asemel, et depoopanga kontsepti mitmesugustele olemasolevatele fondistruktuuridele 
peale suruda, tuleks depoopanga funktsioonid/ülesanded selgelt määratleda ja võiks lubada 
nende delegeerimist teisele depoopangale või institutsioonile, mis tagab sõltumatu 
tegutsemise investorite huvides.

Muudatusettepanek 791
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta määratakse 
depoopank, mis täidab järgmisi 
ülesandeid:

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta määratakse üks
depoopank, mis täidab järgmisi 
depoopanga funktsioone:

Or. en

Selgitus

Lõike 1 alltoodud muudatused sätestavad alternatiivsete investeerimisfondide varade 
loogilise raamistiku: a) alternatiivse investeerimisfondi rahalised varad; b) alternatiivse 
investeerimisfondi finantsinstrumendid, mis on esitatud väärtpaberihaldurile, ja alternatiivse 
investeerimisfondi teatud õigused; ja c) muud alternatiivse investeerimisfondi varad.
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Muudatusettepanek 792
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta määratakse 
depoopank, mis täidab järgmisi 
ülesandeid:

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta määratakse üks
depoopank, mis täidab järgmisi 
funktsioone:

Or. en

Muudatusettepanek 793
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta määratakse 
depoopank, mis täidab järgmisi 
ülesandeid:

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta määratakse üks
depoopank, mis täidab järgmisi 
funktsioone:

Or. en

Selgitus

See nõue tagab, et kõik alternatiivse investeerimisfondi varad usaldatakse ühele 
depoopangale, millel on täielik ülevaade alternatiivse investeerimisfondi varadest ja millel on 
seetõttu võimalus täita oma järelevalvekohustusi. See tingimus ei takista depoopangal 
delegeerimast mõnda oma ülesannetest kolmandatele isikutele.
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Muudatusettepanek 794
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta määratakse 
depoopank, mis täidab järgmisi 
ülesandeid:

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta määratakse üks
depoopank, mis täidab järgmisi 
funktsioone:

Or. en

Muudatusettepanek 795
Derk Jan Eppink

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta määratakse 
depoopank, mis täidab järgmisi ülesandeid:

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta määratakse üks 
või mitu depoopanka, mis täidavad
järgmisi ülesandeid:

Or. en

Selgitus

Fondivalitsejatel peaks olema lubatud eristada ELis registreeritud asukohaga 
teenuseosutajaid (haldurid, hinnaeksperdid ja depoopangad/väärtpaberihaldurid), mille 
peakorter asub väljaspool ELi.
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Muudatusettepanek 796
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta määratakse 
depoopank, mis täidab järgmisi 
ülesandeid:

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta määratakse 
depoopank, mis täidab järgmisi 
funktsioone:

Or. en

Selgitus

Lõike 1 alltoodud muudatused sätestavad alternatiivsete investeerimisfondide varade 
loogilise raamistiku: (a) alternatiivse investeerimisfondi rahalised varad; (b) alternatiivse 
investeerimisfondi finantsinstrumendid, mis on esitatud väärtpaberihaldurile, ja alternatiivse 
investeerimisfondi teatud õigused; ja (c) muud alternatiivse investeerimisfondi varad.

Muudatusettepanekud 797
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) võtab vastu kõik maksed, mida 
investorid teevad alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi osakute 
või aktsiate märkimisel, ja kannab need 
fondivalitseja nimel eraldi kontole;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Raporti projekti muudatusettepanekutega 68 kuni 72 antud lisaülesanded (artikli 17 lõige 1) 
on teemad, mis kuuluvad Euroopa ühinguõiguse raames asutatud äriühingu juhatuse 
vastutusalasse. Kui fondivalitsejaks on alternatiivne investeerimisfond ja kohaldub Euroopa 
õigus, siis ei tohiks olla muresid seoses sellega, et alternatiivse investeerimisfondi valitsejal 
on õigus täita depoopanga kohustuste vastavaid osi.
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Muudatusettepanek 798
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) võtab vastu kõik maksed, mida 
investorid teevad alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi osakute 
või aktsiate märkimisel, ja kannab need 
fondivalitseja nimel eraldi kontole;

a) kontrollib, kas alternatiivse 
investeerimisfondi hoiustatud raha on 
hoiustatud ühes või mitmes tunnustatud 
pangas, sealhulgas depoopangas, kui tegu 
on tunnustatud pangaga;

Or. en

Selgitus

Selleks, et punkt a oleks kooskõlas lõikega 1, tuleks selles käsitleda üksnes raha, mis kuulub 
alternatiivsele investeerimisfondile, mitte raha, mis ei kuulu alternatiivsele 
investeerimisfondile. Väljaspool alternatiivset investeerimisfondi märkimiste ja 
tagasivõtmistega seoses kajastatud raha on piisavalt käsitletud alltoodud lõike 1 a punktides 
a ja c. Fondi raha hoiusele paigutamise suhtes on soovitatav kohaldada korda, mis sarnaneb 
finantsinstrumentide turgude direktiivi kliendi raha puhul nõutava korraga. Teisel tasandil 
võimaldatakse üksikasjalikumaid nõudeid (vajaduse korral).

Muudatusettepanek 799
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) võtab vastu kõik maksed, mida 
investorid teevad alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi osakute 
või aktsiate märkimisel, ja kannab need 
fondivalitseja nimel eraldi kontole;

a) kontrollib, kas alternatiivse 
investeerimisfondi hoiustatud raha on 
hoiustatud ühes või mitmes tunnustatud 
krediidiasutuses, sealhulgas depoopangas, 
kui tegu on tunnustatud 
krediidiasutusega;

Or. en
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Selgitus

Selleks, et punkt a oleks kooskõlas lõikega 1, tuleks selles käsitleda üksnes raha, mis kuulub 
alternatiivsele investeerimisfondile, mitte raha, mis ei kuulu alternatiivsele 
investeerimisfondile. Fondi raha hoiusele paigutamise suhtes on soovitatav kohaldada korda, 
mis sarnaneb finantsinstrumentide turgude direktiivi kliendi raha puhul nõutava korraga. 
Teisel tasandil võimaldatakse üksikasjalikumaid nõudeid (vajaduse korral).

Muudatusettepanek 800
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) võtab vastu kõik maksed, mida 
investorid teevad alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi osakute 
või aktsiate märkimisel, ja kannab need 
fondivalitseja nimel eraldi kontole;

a) hoiab depoopanga bilansis avatud 
rahakontosid;

Or. en

Selgitus

Depoopank peab muu hulgas kontrollima, kas raha liikumisi kajastatakse rahakontol ja kas 
tellimusi täidetakse kooskõlas kehtivate eeskirjadega.

Muudatusettepanek 801
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) võtab vastu kõik maksed, mida 
investorid teevad alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja valitsetava 

a) hoiab depoopanga bilansis avatud 
rahakontosid;
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alternatiivse investeerimisfondi osakute 
või aktsiate märkimisel, ja kannab need 
fondivalitseja nimel eraldi kontole;

Or. en

Selgitus

Depoopanga rolli seoses märkimise ja tagasivõtmise tellimustega on kirjeldatud punktis (c a). 
Depoopank kontrollib, kas tellimusi täidetakse kooskõlas kehtivate eeskirjadega, sh seda, kas 
nende tellimustega seotud raha liikumisi on nõuetekohaselt kajastatud rahakontol.

Muudatusettepanek 802
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) võtab vastu kõik maksed, mida 
investorid teevad alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi osakute 
või aktsiate märkimisel, ja kannab need 
fondivalitseja nimel eraldi kontole;

a) hoiab depoopanga bilansis avatud 
rahakontosid;

Or. en

Muudatusettepanek 803
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) hoiab kõiki alternatiivsele 
investeerimisfondile kuuluvaid 
finantsinstrumente;

b) hoiab kõiki alternatiivsele 
investeerimisfondile kuuluvaid 
finantsinstrumente, nimelt:
i) kõiki finantsinstrumente, mida on 
võimalik kanda väärtpaberikontole.
Selleks tagab alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja määratud 
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depoopank varade eraldamise, avades 
alternatiivse investeerimisfondi nimel oma 
bilansis eraldi kontod. Sellest olenemata 
võivad liikmesriigid lubada avada nn 
omnibus-kontosid tingimusel, et iga fondi 
vara on igal hetkel võimalik selgelt 
seostada konkreetse alternatiivse 
investeerimisfondiga;
ii) säilitab andmeid, mis võimaldavad 
kontrollida omandilist kuuluvust 
finantsinstrumentide puhul, mida ei saa 
hoida alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja esitatud teabe põhjal, sh väliseid 
tõendeid tehingu olemasolu kohta;

Or. en

Selgitus

Omandi kontsept on väga mitmetahuline ja seda ei saa käesoleva direktiivi kontekstis 
määratleda. Komisjon tegeleb selle küsimusega kavandatavate väärtpaberite õiguskindlust 
reguleerivate õigusaktide raames. Seepärast tuleks määratleda depoopankade funktsioonid 
seoses fondide vara hoidmisega eraldi iga varaliigi suhtes, mida tohib alternatiivse 
investeerimisfondi portfellis hoida, isegi kui nende määratlemine võib osutada keeruliseks. 
Sellele järeldusele on jõutud ka komisjoni konsultatsioonis, mis puudutab eurofondide 
depoopanku.

Muudatusettepanek 804
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) hoiab kõiki alternatiivsele 
investeerimisfondile kuuluvaid 
finantsinstrumente;

b) hoiab kõiki alternatiivsele 
investeerimisfondile kuuluvaid 
finantsinstrumente, nimelt:

i) kõiki finantsinstrumente, mida on 
võimalik kanda väärtpaberikontole.
Selleks tagab alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja määratud 
depoopank varade eraldamise eraldi 
kontode avamise teel oma bilansis 
alternatiivse investeerimisfondi nimel.
Sellest olenemata võivad liikmesriigid 
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lubada avada nn omnibus-kontosid 
tingimusel, et iga fondi vara on igal hetkel 
võimalik selgelt seostada konkreetse 
alternatiivse investeerimisfondiga;
ii) säilitab andmeid, mis võimaldavad 
kontrollida omandilist kuuluvust 
finantsinstrumentide puhul, mida ei saa 
hoida alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja esitatud teabe põhjal, sh väliseid 
tõendeid tehingu olemasolu kohta;

Or. en

Selgitus

Fondide varade hoidmine depoopankades peaks olema eraldi määratletud iga varaliigi puhul.
See on kooskõlas komisjoni konsultatsiooniga eurofondide depoopankade kohta. Selle 
direktiivi raames ei saa tegeleda omandi kontseptiga, sest see on mitmetahuline ja komisjon 
juba menetleb sama küsimust.

Muudatusettepanek 805
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) hoiab kõiki alternatiivsele 
investeerimisfondile kuuluvaid 
finantsinstrumente;

b) hoiab kõiki alternatiivsele 
investeerimisfondile kuuluvaid 
finantsinstrumente, nimelt:
i) kõiki finantsinstrumente, mida on 
võimalik kanda väärtpaberikontole.
Selleks tagab alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja nimetatud 
depoopank vara eraldamise eraldi 
kontode avamise teel oma bilansis iga 
alternatiivse investeerimisfondi nimel;
ii) säilitab andmeid, mis võimaldavad 
kontrollida omandilist kuuluvust 
finantsinstrumentide puhul, mida ei saa 
hoida alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja esitatud teabe põhjal, sh väliseid 
tõendeid tehingu olemasolu kohta;
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Muudatusettepanek 806
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) hoiab kõiki alternatiivsele 
investeerimisfondile kuuluvaid 
finantsinstrumente;

b) hoiab kõiki alternatiivsele 
investeerimisfondile kuuluvaid 
finantsinstrumente, nimelt:

i) kõiki finantsinstrumente, mida saab 
hoida väärtpaberite keskdepositooriumis 
ja depoopanga bilansis. Selleks tagab 
depoopank alternatiivse 
investeerimisfondi varade eraldamise 
tema enese ja alam-väärtpaberihaldurite 
varast ning avab eraldi kontod iga 
alternatiivse investeerimisfondi nimel;
ii) peab arvestust finantsinstrumentide 
kohta, mida ei saa depoopangas hoida;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 807
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) hoiab kõiki alternatiivsele 
investeerimisfondile kuuluvaid 
finantsinstrumente;

b) hoiab kõiki alternatiivsele 
investeerimisfondile kuuluvaid 
finantsinstrumente, nimelt:
i) kõiki finantsinstrumente, mis on 
füüsiliselt depoopangale üle antud; ja
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ii) säilitab kõik õigused alternatiivsele 
investeerimisfondile olemasoleva 
registreerimissüsteemi või kaudse osaluse 
kaudu kantud finantsinstrumentidele.
Kõik vastavad finantsinstrumendid tuleb 
eraldada varadest, mis kuuluvad 
depoopangale või kolmandale isikule, kes 
on nimetatud kooskõlas lõikega 4, ja 
selgelt määratleda depoopanga või 
kolmanda isiku bilansis alternatiivsele 
investeerimisfondile kuuluva varana;

Or. en

Selgitus

Muudatused, mis on tehtud selleks, et tagada kooskõla õigussüsteemidega, kus 
väärtpaberihalduri hoidmiskohustused kehtivad füüsiliselt hoitavate finantsinstrumentide ja 
finantsinstrumentide õiguste, sh otseselt või kaudselt väärtpaberite keskdepositooriumide 
kaudu hoitavate registreeritud väärtpaberite suhtes.

Muudatusettepanek 808
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) hoiab kõiki alternatiivsele 
investeerimisfondile kuuluvaid 
finantsinstrumente;

b) hoiab kõiki alternatiivsele 
investeerimisfondile kuuluvaid 
finantsinstrumente, nimelt:

i) kõiki finantsinstrumente, mis on 
füüsiliselt talle üle antud;
ii) säilitab kõik õigused talle olemasoleva 
registreerimissüsteemi või kaudse osaluse 
kaudu kantud finantsinstrumentidele.
Kõik vastavad finantsinstrumendid tuleb 
eraldada depoopangale või 
väärtpaberihaldurile kuuluvatest varadest 
ja selgelt määratleda depoopanga bilansis 
alternatiivsele investeerimisfondile 
kuuluva varana;
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Selgitus

Muudatused, mis on tehtud selleks, et tagada kooskõla õigussüsteemidega, kus 
väärtpaberihalduri hoidmiskohustused kehtivad füüsiliselt hoitavate finantsinstrumentide ja 
finantsinstrumentide õiguste, sh nt väärtpaberite keskdepositooriumide kaudu või emitentide 
registripidajate bilansis hoitavate registreeritud väärtpaberite suhtes. Seda on põhjalikumalt 
käsitletud teisel tasandil.
Teine tasand peaks hõlmama eraldusnõudeid.

Muudatusettepanek 809
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) tagab, et punktis b nimetatud 
finantsinstrumente ei taaskasutata ilma 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
eelneva kirjaliku nõusolekuta ja et 
nõusolekut ei ole tagasi võetud;

Or. en

Selgitus

Hõlmab nii füüsilisi kui ka registreeritud varasid.

Muudatusettepanek 810
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) tagab, et punktis b nimetatud 
finantsinstrumente ei taaskasutata ilma 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
eelneva kirjaliku nõusolekuta ja et 
nõusolekut ei ole tagasi võetud;
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Or. en

Selgitus

Hõlmab nii füüsilisi kui ka registreeritud varasid.

Muudatusettepanek 811
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kontrollib, kas alternatiivne 
investeerimisfond või alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kõnealuse 
fondi nimel on omandanud kõigi muude 
selliste varade omandiõiguse, millesse fond 
on investeerinud.

c) säilitab dokumentaalseid tõendeid 
alternatiivse investeerimisfondi punktides 
a ja b nimetamata varade omandiõiguse 
kohta.

Or. en

Selgitus

Muudatus, mis on tehtud selleks, et kajastada depoopanga puudumist niisuguste varade 
omanike ringist. Depoopank säilitab dokumente, mis on kasulikeks tõenditeks, ent temalt ei 
saa eeldada omandiõiguse kehtivuse kinnitamist. Hangitavate tõendite iseloom tuleb 
määratleda teisel tasandil.

Muudatusettepanek 812
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kontrollib, kas alternatiivne 
investeerimisfond või alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kõnealuse 
fondi nimel on omandanud kõigi muude 
selliste varade omandiõiguse, millesse 
fond on investeerinud.

c) säilitab dokumendid, mis tõendavad 
muu vara kuulumist alternatiivsele 
investeerimisfondile, tuginedes 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
esitatud või muule teabele.
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Muudatusettepanek 813
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kontrollib, kas alternatiivne 
investeerimisfond või alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kõnealuse 
fondi nimel on omandanud kõigi muude 
selliste varade omandiõiguse, millesse
fond on investeerinud.

c) säilitab dokumendid, mis tõendavad
muu vara kuulumist alternatiivsele 
investeerimisfondile, tuginedes 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
esitatud või muule teabele.

Or. en

Selgitus

Hoidmine puudutab vaid finantsinstrumente. Kõigi fondide varade hõlmamiseks on vaja 
määratleda depoopanga kohustused seoses muude varadega, mis ei ole finantsinstrumendid 
ega raha. Sellega seoses rõhutab uues muudatusettepanekus pakutud määratlus vajadust 
saada selle kohustuse täitmiseks asjakohast teavet väljastpoolt.

Muudatusettepanek 814
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kontrollib, kas alternatiivne 
investeerimisfond või alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kõnealuse 
fondi nimel on omandanud kõigi muude 
selliste varade omandiõiguse, millesse
fond on investeerinud.

c) säilitab dokumendid, mis tõendavad 
muu vara kuulumist alternatiivsele 
investeerimisfondile, tuginedes 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
esitatud või muule teabele.

Or. en
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Selgitus

Depoopankade kohustused tuleb määratleda ka nende varade puhul, mis pole raha ega 
finantsinstrumendid. Selle kohustuse täitmiseks on vaja teavet väljastpoolt.

Muudatusettepanek 815
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kontrollib, kas alternatiivne 
investeerimisfond või alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kõnealuse 
fondi nimel on omandanud kõigi muude 
selliste varade omandiõiguse, millesse
fond on investeerinud.

c) kontrollib alternatiivse 
investeerimisfondi vara, välja arvatud 
punktides a ja b sätestatud vara
omandiõigust ja asukohta kinnitavate 
dokumentide säilitamist.

Or. en

Selgitus

Muudatus, mis on tehtud selleks, et kajastada depoopanga puudumist niisuguste varade 
omanike ringist. Depoopank säilitab dokumente, mis on kasulikeks tõenditeks, ent temalt ei 
saa nõuda omandiõiguse kehtivuse kinnitamist ega omandiõigust kinnitavate dokumentide 
säilitamist olukorras, kus tuleb tugineda kolmandatele isikutele, kellele vastava kohustuse 
delegeerimist ei saa eeldada või kellele vastava kohustuse delegeerimine pole võimalik. 
Hangitavate tõendite kontrollimise laad ja säilitatavad dokumendid peavad olema sätestatud 
teisel tasandil.

Muudatusettepanek 816
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 a – sissejuhatav osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lisaks lõike 1 punktides a ja b 
viidatud funktsioonidele kontrollib 
depoopank vajaduse korral tagantjärele, 
kas:
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Selgitus

Hoidmine puudutab vaid finantsinstrumente. Kõigi fondide varade hõlmamiseks on vaja 
määratleda depoopanga kohustused seoses muude varadega, mis ei ole finantsinstrumendid 
ega raha. Sellega seoses rõhutab uues muudatusettepanekus pakutud määratlus vajadust 
saada selle kohustuse täitmiseks asjakohast teavet väljastpoolt.

Muudatusettepanek 817
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 a – sissejuhatav osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lisaks lõike 1 punktides a ja b 
viidatud funktsioonidele kontrollib 
depoopank vajaduse korral tagantjärele, 
kas:

Or. en

Selgitus

Depoopankade kohustused tuleb määratleda ka nende varade puhul, mis pole raha ega 
finantsinstrumendid. Selle kohustuse täitmiseks on vaja teavet väljastpoolt.

Muudatusettepanek 818
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 a – sissejuhatav osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lisaks lõike 1 punktides a ja b 
viidatud funktsioonidele kontrollib 
depoopank vajaduse korral tagantjärele, 
kas:

Or. en
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Muudatusettepanek 819
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 a – sissejuhatav osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lisaks lõikes 1 sätestatud 
ülesannetele kontrollib depoopank, kas:

Or. en

Selgitus

Muudetud kajastamaks depoopanga järelevalvekohustusi (kontroll ja dokumentide 
säilitamine). Ehkki depoopank on kohustatud teostama järelevalvet nende funktsioonide 
täitmise üle, ei ole nende funktsioonide täitmine (nt hindamine) depoopanga kohustus. 
Kontrollitoimingud tuleks sätestada teisel tasandil. Kaaluda tuleks viisi, mil tööstus toetab 
alternatiivseid investeerimisfonde praegu, ja seda, kas kõigi nende kohustuste täitmise 
vaikimisi nõudmine on selles valguses asjakohane.

Muudatusettepanek 820
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 a – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) alternatiivse investeerimisfondi aktsiate 
või osakute müük, emiteerimine, 
tagasiostmine, tagasivõtmine või 
tühistamine on kooskõlas kohaldatava 
riikliku õigusega ja alternatiivse 
investeerimisfondi tingimustega või 
põhikirjaga;

Or. en

Selgitus

Kui tunnustatakse depoopanga järelevalvekohustusi seoses investeeringute vastavusega 
nõuetele, mis tulenevad riiklikust õigusest jne, siis muuta see punkt punktiks d.
Kuna need sätted on kopeeritud eurofondide direktiivist, siis tuleks anda liikmesriikidele 
võimalus mitte kohaldada seda nõuet suurinvestoritele mõeldud alternatiivsete 
investeerimisfondide puhul.
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Muudatusettepanek 821
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 a (uus) – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) alternatiivse investeerimisfondi nimel 
toimuv aktsiate või osakute müük, 
emiteerimine, tagasiostmine, 
tagasivõtmine või tühistamine on 
kooskõlas kohaldatava riikliku õigusega 
ja alternatiivse investeerimisfondi 
tingimustega;

Or. en

Selgitus

Depoopanga läbiviidud kontroll ei tohiks dubleerida alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
läbiviidud kontrolli. Depoopanga kontroll hõlmab peamiselt mitmesuguseid tagantjärele 
läbiviidud teste kontrollimaks, kas alternatiivse investeerimisfondi valitseja on kehtestanud 
sobiva sisekorra ja -kontrolli kõigi alternatiivse investeerimisfondiga seotud toimingute 
nõuetekohaseks sooritamiseks. Viide „kohaldatavale riiklikule õigusele” on vastuolus ELi 
liikmesriikide õiguse ühtlustamise eesmärgiga.

Muudatusettepanek 822
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 a – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) alternatiivse investeerimisfondi nimel 
toimuv aktsiate või osakute müük, 
emiteerimine, tagasiostmine, 
tagasivõtmine või tühistamine on 
kooskõlas kohaldatava riikliku õigusega 
ja alternatiivse investeerimisfondi 
tingimustega;

Or. en
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Selgitus

Tähtis on eristada depoopanga ülesandeid alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
ülesannetest. Depoopank saab vaid tagantjärele veenduda, kas alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja on rakendanud nõuetekohast korda ja kontrolli. Viide 
„kohaldatavale riiklikule õigusele” on vastuolus ELi liikmesriikide õiguse ühtlustamise 
eesmärgiga.

Muudatusettepanek 823
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 a – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) alternatiivse investeerimisfondi nimel 
toimuv osakute müük, emiteerimine, 
tagasiostmine, tagasivõtmine või 
tühistamine on kooskõlas kohaldatava 
riikliku õigusega ja alternatiivse 
investeerimisfondi tingimustega;

Or. en

Muudatusettepanek 824
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 a – punkt b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) alternatiivse investeerimisfondi aktsiate 
või osakute väärtust arvutatakse 
kooskõlas kohaldatava riikliku õigusega 
ja alternatiivse investeerimisfondi 
tingimustega või põhikirjaga;

Or. en

Selgitus

Kui tunnustatakse depoopanga järelevalvekohustusi seoses investeeringute vastavusega 
nõuetele, mis tulenevad riiklikust õigusest jne, siis muuta see punkt punktiks d.
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Kuna need sätted on kopeeritud eurofondide direktiivist, siis tuleks anda liikmesriikidele 
võimalus mitte kohaldada seda nõuet suurinvestoritele mõeldud alternatiivsete 
investeerimisfondide puhul.

Muudatusettepanek 825
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 a – punkt b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) osakute väärtust arvutatakse kooskõlas 
kohaldatava riikliku õigusega ja 
alternatiivse investeerimisfondi 
tingimustega;

Or. en

Selgitus

Depoopanga läbiviidud kontroll ei tohiks dubleerida alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
läbiviidud kontrolli. Depoopanga kontroll hõlmab peamiselt mitmesuguseid tagantjärele 
läbiviidud teste kontrollimaks, kas alternatiivse investeerimisfondi valitseja on kehtestanud 
sobiva sisekorra ja -kontrolli kõigi alternatiivse investeerimisfondiga seotud toimingute 
nõuetekohaseks sooritamiseks. Viide „kohaldatavale riiklikule õigusele” on vastuolus ELi 
liikmesriikide õiguse ühtlustamise eesmärgiga.

Muudatusettepanek 826
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 a – punkt b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) osakute väärtust arvutatakse kooskõlas 
kohaldatava riikliku õigusega ja 
alternatiivse investeerimisfondi 
tingimustega;

Or. en
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Selgitus

Tähtis on eristada depoopanga ülesandeid alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
ülesannetest. Depoopank saab vaid tagantjärele veenduda, kas alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja on rakendanud nõuetekohast korda ja kontrolli. Viide 
„kohaldatavale riiklikule õigusele” on vastuolus ELi liikmesriikide õiguse ühtlustamise 
eesmärgiga.

Muudatusettepanek 827
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 a – punkt b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) osakute väärtust arvutatakse kooskõlas 
kohaldatava riikliku õigusega ja 
alternatiivse investeerimisfondi 
tingimustega;

Or. en

Muudatusettepanek 828
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 a – punkt c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja juhised ei ole vastuolus 
kohaldatava riikliku õigusega ega 
alternatiivse investeerimisfondi 
tingimustega või põhikirjaga;

Or. en

Selgitus

Kui tunnustatakse depoopanga järelevalvekohustusi seoses investeeringute vastavusega 
nõuetele, mis tulenevad riiklikust õigusest jne, siis muuta see punkt punktiks d.
Kuna need sätted on kopeeritud eurofondide direktiivist, siis tuleks anda liikmesriikidele 
võimalus mitte kohaldada seda nõuet suurinvestoritele mõeldud alternatiivsete 
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investeerimisfondide puhul.

Muudatusettepanek 829
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 a – punkt c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja juhiseid järgitakse, välja arvatud 
juhul, kui need on vastuolus kohaldatava 
riikliku õigusega või alternatiivse 
investeerimisfondi tingimustega;

Or. en

Selgitus

Depoopanga läbiviidud kontroll ei tohiks dubleerida alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
läbiviidud kontrolli. Depoopanga kontroll hõlmab peamiselt mitmesuguseid tagantjärele 
läbiviidud teste kontrollimaks, kas alternatiivse investeerimisfondi valitseja on kehtestanud 
sobiva sisekorra ja -kontrolli kõigi alternatiivse investeerimisfondiga seotud toimingute 
nõuetekohaseks sooritamiseks. Viide „kohaldatavale riiklikule õigusele” on vastuolus ELi 
liikmesriikide õiguse ühtlustamise eesmärgiga.

Muudatusettepanek 830
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 a – punkt c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja juhiseid järgitakse, välja arvatud 
juhul, kui need on vastuolus kohaldatava 
riikliku õigusega või alternatiivse 
investeerimisfondi tingimustega;

Or. en
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Selgitus

Tähtis on eristada depoopanga ülesandeid alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
ülesannetest. Depoopank saab vaid tagantjärele veenduda, kas alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja on rakendanud nõuetekohast korda ja kontrolli. Viide 
„kohaldatavale riiklikule õigusele” on vastuolus ELi liikmesriikide õiguse ühtlustamise 
eesmärgiga.

Muudatusettepanek 831
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 a – punkt c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja juhiseid järgitakse, välja arvatud 
juhul, kui need on vastuolus kohaldatava 
riikliku õigusega või alternatiivse 
investeerimisfondi tingimustega;

Or. en

Muudatusettepanek 832
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 a – punkt d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) alternatiivse investeerimisfondi varasid 
hõlmavates tehingutes tehakse talle 
ülekandeid tavaliste tähtaegade jooksul;

Or. en

Selgitus

Kui tunnustatakse depoopanga järelevalvekohustusi seoses investeeringute vastavusega
nõuetele, mis tulenevad riiklikust õigusest jne, siis muuta see punkt punktiks d.
Kuna need sätted on kopeeritud eurofondide direktiivist, siis tuleks anda liikmesriikidele 
võimalus mitte kohaldada seda nõuet suurinvestoritele mõeldud alternatiivsete 
investeerimisfondide puhul.
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Muudatusettepanek 833
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 a – punkt d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) alternatiivse investeerimisfondi varasid 
hõlmavates tehingutes tehakse talle 
ülekandeid tavaliste tähtaegade jooksul;

Or. en

Selgitus

Depoopanga läbiviidud kontroll ei tohiks dubleerida alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
läbiviidud kontrolli. Depoopanga kontroll hõlmab peamiselt mitmesuguseid tagantjärele 
läbiviidud teste kontrollimaks, kas alternatiivse investeerimisfondi valitseja on kehtestanud 
sobiva sisekorra ja -kontrolli kõigi alternatiivse investeerimisfondiga seotud toimingute 
nõuetekohaseks sooritamiseks. Viide „kohaldatavale riiklikule õigusele” on vastuolus ELi 
liikmesriikide õiguse ühtlustamise eesmärgiga.

Muudatusettepanek 834
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 a – punkt d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) alternatiivse investeerimisfondi varasid 
hõlmavates tehingutes tehakse talle 
ülekandeid tavaliste tähtaegade jooksul;

Or. en

Selgitus

Tähtis on eristada depoopanga ülesandeid alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
ülesannetest. Depoopank saab vaid tagantjärele veenduda, kas alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja on rakendanud nõuetekohast korda ja kontrolli. Viide 
„kohaldatavale riiklikule õigusele” on vastuolus ELi liikmesriikide õiguse ühtlustamise 
eesmärgiga.



PE439.132v01-00 84/175 AM\805037ET.doc

ET

Muudatusettepanek 835
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 a – punkt d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) alternatiivse investeerimisfondi varasid 
hõlmavates tehingutes tehakse talle 
ülekandeid tavaliste tähtaegade jooksul;

Or. en

Muudatusettepanek 836
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 a – punkt e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) alternatiivse investeerimisfondi tulu 
rakendatakse kooskõlas kohaldatava 
riikliku õiguse ja alternatiivse 
investeerimisfondi tingimustega.

Or. en

Selgitus

Depoopanga läbiviidud kontroll ei tohiks dubleerida alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
läbiviidud kontrolli. Depoopanga kontroll hõlmab peamiselt mitmesuguseid tagantjärele 
läbiviidud teste kontrollimaks, kas alternatiivse investeerimisfondi valitseja on kehtestanud 
sobiva sisekorra ja -kontrolli kõigi alternatiivse investeerimisfondiga seotud toimingute 
nõuetekohaseks sooritamiseks. Viide „kohaldatavale riiklikule õigusele” on vastuolus ELi 
liikmesriikide õiguse ühtlustamise eesmärgiga.
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Muudatusettepanek 837
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 a – punkt e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) alternatiivse investeerimisfondi tulu 
rakendatakse kooskõlas kohaldatava 
riikliku õiguse ja alternatiivse 
investeerimisfondi tingimustega.

Or. en

Selgitus

Tähtis on eristada depoopanga ülesandeid alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
ülesannetest. Depoopank saab vaid tagantjärele veenduda, kas alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja on rakendanud nõuetekohast korda ja kontrolli. Viide 
„kohaldatavale riiklikule õigusele” on vastuolus ELi liikmesriikide õiguse ühtlustamise 
eesmärgiga.

Muudatusettepanek 838
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 a – punkt e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) alternatiivse investeerimisfondi tulu 
rakendatakse kooskõlas kohaldatava 
riikliku õiguse ja alternatiivse 
investeerimisfondi tingimustega.

Or. en
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Muudatusettepanek 839
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 a – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandkorras võivad alternatiivse 
investeerimisfondi päritoluliikmesriigi 
pädevad ametiasutused sätestada, et mis 
tahes punkti punktidest a kuni d ei 
kohaldata, kui alternatiivset 
investeerimisfondi turustatakse üksnes 
kutselistele ja/või kogenud investoritele.

Or. en

Selgitus

Kui tunnustatakse depoopanga järelevalvekohustusi seoses investeeringute vastavusega 
nõuetele, mis tulenevad riiklikust õigusest jne, siis muuta see punkt punktiks d.
Kuna need sätted on kopeeritud eurofondide direktiivist, siis tuleks anda liikmesriikidele 
võimalus mitte kohaldada seda nõuet suurinvestoritele mõeldud alternatiivsete 
investeerimisfondide puhul.

Muudatusettepanek 840
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Liikmesriigid nõuavad alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatelt 
alternatiivsete investeerimisfondide 
vahendite saamisel, et nad paigutaksid 
need vahendid viivitamatult ühele või 
mitmele kontole, mis on avatud:
a) keskpangas;
b) krediidiasutuses, mis on saanud 
tegevusloa kooskõlas direktiiviga 
2006/48/EÜ;
c) kolmandas riigis tegevusloa saanud 
pangas; või
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d) nõuetele vastavas rahaturufondis.
Esimest lõiku ei kohaldata direktiivi 
2006/48/EÜ alusel tegevusloa saanud 
krediidiasutuste suhtes seoses sellesse 
asutusse paigutatud hoiustega nimetatud 
direktiivi mõistes.

Or. en

Selgitus

Alternatiivse investeerimisfondi valitsejal peaks lasuma esmane vastutus ja ta peaks olema 
kohustatud järgima samu nõudeid kui finantsinstrumentide turgude direktiiviga reguleeritud 
äriühingud ja sätestama need muudetud tekstis, muutes viited klientidele ja 
investeerimisühingutele viideteks alternatiivsele investeerimisfondile ja alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejale.

Muudatusettepanek 841
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Lõike 1 b punkti d ja artikli 17 lõike 1 
e mõistes tähendab „tunnustatav 
rahaturufond” investeerimisfondi, millele 
on antud tegevusluba vastavalt direktiivile 
2009/65/EÜ või mille suhtes teostab 
järelevalvet ja millele vajaduse korral 
annab tegevusloa liikmesriigi õiguse 
alusel tegutsev asutus ning mis vastab 
järgmistele tingimustele:
a) tema peamiseks 
investeerimiseesmärgiks peab olema oma 
varade puhasväärtuse hoidmine kas 
konstantsena nimiväärtuses (ilma tuluta) 
või väärtuse juures, mis vastab investorite 
algkapitalile, millele on liidetud tulu;
b) nimetatud peamise 
investeerimiseesmärgi saavutamiseks 
peab ta investeerima üksnes 
kvaliteetsetesse rahaturuinstrumentidesse, 
mille lõpptähtaeg või järelejäänud tähtaeg 
on kuni 397 päeva või mille korrapärane 
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tootluse korrigeerimine on sellise 
lõpptähtajaga kooskõlas ja mille kaalutud 
keskmine lõpptähtaeg on 60 päeva. Ta 
võib kõnealuse eesmärgi saavutada ka 
investeerides lisaks krediidiasutustes 
hoitavatesse hoiustesse;
c) tal peavad olema vahendid likviidsuse 
tagamiseks sama päeva või järgmise 
päeva arveldusteks.
Esimese lõigu punkti b kohaldamisel 
loetakse rahaturuinstrumenti 
kvaliteetseks, kui kõik pädevad 
reitinguagentuurid, kes seda instrumenti 
on hinnanud, on sellele andud kõrgeima 
olemasoleva krediidireitingu. Instrumenti, 
mida ükski pädev reitinguagentuur ei ole 
hinnanud, ei loeta kvaliteetseks.
Teise lõigu kohaldamisel loetakse 
reitinguagentuur pädevaks, kui ta annab 
rahaturuinstrumentide kohta 
krediidireitinguid välja regulaarselt ja 
professionaalselt ning on aktsepteeritud 
reitinguagentuur direktiivi 2006/48/EÜ 
artikli 81 lõike 1 tähenduses.

Or. en

Selgitus

Alternatiivse investeerimisfondi valitsejal peaks lasuma esmane vastutus ja ta peaks olema 
kohustatud järgima samu nõudeid kui finantsinstrumentide turgude direktiiviga reguleeritud 
äriühingud ja sätestama need muudetud tekstis, muutes viited klientidele ja 
investeerimisühingutele viideteks alternatiivsele investeerimisfondile ja alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejale.

Muudatusettepanek 842
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 d. Liikmesriigid nõuavad, et kui 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja ei 
hoia kliendi vahendeid keskpangas, peab 
ta tegutsema piisava vilumuse, ettevaatuse 



AM\805037ET.doc 89/175 PE439.132v01-00

ET

ja hoolikusega krediidiasutuse, panga või 
rahaturufondi, kuhu vahendid kantakse, 
ja kõnealuste vahendite hoidmise korra 
valikul, määramisel ja regulaarsel 
läbivaatamisel.
Liikmesriigid tagavad eriti, et 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad võtavad arvesse kõnealuste 
asutuste või rahaturufondide 
asjatundlikkust ja mainet turul, et tagada 
alternatiivsete investeerimisfondide 
õiguste kaitse, ning alternatiivsete 
investeerimisfondide vahendite 
hoidmisega seotud mis tahes õiguslikke 
või regulatiivseid nõudeid või turutavasid, 
mis võivad alternatiivsete 
investeerimisfondide õigusi kahjustada.
Liikmesriigid tagavad, et alternatiivse 
investeerimisfondi vahendite paigutamine 
tunnustatavasse rahaturufondi on lubatud 
vaid juhul, kui see on nähtud ette 
alternatiivse investeerimisfondi 
investeerimispoliitikas ja investoritele 
avaldatud strateegias.

Or. en

Selgitus

Alternatiivse investeerimisfondi valitsejal peaks lasuma esmane vastutus ja ta peaks olema 
kohustatud järgima samu nõudeid kui finantsinstrumentide turgude direktiiviga reguleeritud 
äriühingud ja sätestama need muudetud tekstis, muutes viited klientidele ja 
investeerimisühingutele viideteks alternatiivsele investeerimisfondile ja alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejale.

Muudatusettepanek 843
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1e. Liikmesriigid nõuavad, et 
alternatiivsele investeerimisfondile 
kuuluvate finantsinstrumentide ja 
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vahenditega seonduvate alternatiivse 
investeerimisfondi huvide kaitseks peavad 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad täitma järgmisi nõudeid:
a) pidama selliseid registreid ja 
raamatupidamisarvestust, mis 
võimaldavad neil igal hetkel viivitamatult 
eristada oma valitsetavate varade hulgas 
ühele kliendile kuuluvaid varasid teisele 
kliendile kuuluvatest varadest ja klientide 
varasid oma varadest;
b) pidama oma registreid ja 
raamatupidamisarvestust sellisel viisil, 
mis tagab nende täpsuse ja eriti nende 
vastavuse hoitavate alternatiivsete 
investeerimisfondide finantsinstrumentide 
ja vahenditega;
c) kontrollima regulaarselt ühingusisese 
raamatupidamisarvestuse ja registrite 
vastavust kõnealuseid varasid haldavate 
kolmandate isikute registritele;
d) võtma vajalikud meetmed tagamaks, et 
kliendile kuuluvad finantsinstrumendid, 
mida hoitakse artikli 17 b kohaselt 
kolmanda isiku juures, on eristatavad 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale 
kuuluvatest finantsinstrumentidest ja 
kõnealusele kolmandale isikule 
kuuluvatest finantsinstrumentidest kas 
kolmanda isiku 
raamatupidamisarvestuses erinevatele 
kontodele kirjendamise või muude 
samaväärsete meetmete abil, millega 
saavutatakse sama kaitstuse tase;
e) võtma vajalikud meetmed tagamaks, et 
kliendi vahendeid, mida hoitakse artikli 
17 kohaselt keskpangas, tunnustatavas 
rahaturufondis või kolmandas riigis 
tegevusloa saanud pangas või 
krediidiasutuses, hoitakse kontol või 
kontodel, mis on eristatavad neist 
kontodest, millel hoitakse 
investeerimisühingule kuuluvaid 
vahendeid;
f) kehtestama asjakohase 
organisatsioonilise korralduse kliendi 
varade või nendega seotud õiguste 
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kaotamise või vähenemise riski 
minimeerimiseks varade väärkasutamise, 
pettuse, haldamises esinevate puuduste, 
ebakorrektse registripidamise või 
hooletuse tagajärjel.

Or. en

Selgitus

Oluline nõue on sätestatud finantsinstrumentide turgude direktiivis. Nimelt peab hoidmise 
kord olema piisav klientide omandiõiguste kaitsmiseks eeskätt just valitseja maksejõuetuse 
korral. Tavaliselt tähendab see, et valitseja ja kliendi vara peab olema eraldatud – seda on 
eri jurisdiktsioonides võimalik saavutada eri viisil. Finantsinstrumentide turgude direktiivi 
rakendusdirektiivis on üksikasjalikult sätestatud, kuidas seda teha, ja sarnaseid sätteid on 
võimalik mõistlikult kohaldada ka alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate suhtes.

Muudatusettepanek 844
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 f. Kui kord, mille alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja on 
kehtestanud alternatiivse 
investeerimisfondi õiguste tagamiseks 
vastavalt lõikele 1 e, ei ole kohaldatavast 
õigusest, sealhulgas eriti vara või 
maksejõuetuse küsimusi reguleerivast 
õigusest tulenevalt piisav järgimaks 
nõudeid, mille kohaselt:
a) peab alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja alternatiivsele 
investeerimisfondile kuuluvate 
finantsinstrumentide hoidmisel 
kehtestama korra alternatiivse 
investeerimisfondi omandiõiguste 
tagamiseks iseäranis alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja pankroti 
korral ja selleks, et takistada alternatiivse 
investeerimisfondi instrumentide 
kasutamist valitseja enda arvel, välja 
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arvatud juhul, kui fondi tingimused või 
põhikiri või asutamisleping lubab sellist 
kasutust; ja
b) peab alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja alternatiivse investeerimisfondi 
vahendite hoidmisel kehtestama 
asjakohase korra alternatiivse 
investeerimisfondi õiguste tagamiseks ja 
(välja arvatud krediidiasutuste puhul) 
vältima kliendi vahendite kasutamist enda 
arvel,
näevad liikmesriigid ette meetmed, mida 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad peavad võtma kõnealuste 
kohustuste täitmiseks.

Or. en

Selgitus

Oluline nõue on sätestatud finantsinstrumentide turgude direktiivis. Nimelt peavad hoidmise 
kokkulepped olema piisavad klientide omandiõiguste kaitsmiseks eeskätt just valitseja 
maksejõuetuse korral. Tavaliselt tähendab see, et valitseja ja kliendi vara peab olema 
eraldatud – seda on eri jurisdiktsioonides võimalik saavutada eri viisil. Finantsinstrumentide 
turgude direktiivi rakendusdirektiivis on üksikasjalikult sätestatud, kuidas seda teha, ja 
sarnaseid sätteid on võimalik mõistlikult kohaldada ka alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes.

Muudatusettepanek 845
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 g. Kui selles jurisdiktsioonis kohaldatav 
õigus, kus kliendi vahendeid või 
finantsinstrumente hoitakse, ei võimalda 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejal 
lõike 1 e punktides d või e esitatud 
nõudeid täita, näevad liikmesriigid ette 
nõuded, millel on alternatiivse 
investeerimisfondi huvide kaitsmise 
seisukohast samaväärne mõju.
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Or. en

Selgitus

Oluline nõue on sätestatud finantsinstrumentide turgude direktiivis. Nimelt peavad hoidmise 
kokkulepped olema piisavad klientide omandiõiguste kaitsmiseks eeskätt just valitseja 
maksejõuetuse korral. Tavaliselt tähendab see, et valitseja ja kliendi vara peab olema 
eraldatud – seda on eri jurisdiktsioonides võimalik saavutada eri viisil. Finantsinstrumentide 
turgude direktiivi rakendusdirektiivis on üksikasjalikult sätestatud, kuidas seda teha, ja 
sarnaseid sätteid on võimalik mõistlikult kohaldada ka alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes.

Muudatusettepanek 846
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Eeldusel, et täidetud on alltoodud 
tingimused, ei ole alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kohustatud 
määrama depoopanka alternatiivsele 
investeerimisfondile, millel puuduvad 
tagasivõtmise õigused, mida on võimalik 
kasutada viie aasta jooksul alates 
alternatiivse investeerimisfondi asutamise 
kuupäevast, ning mis vastavalt oma 
investeerimisstrateegiale ja -eesmärkidele 
teeb investeeringuid ja loobub neist harva.
Ülalviidatud tingimused on järgmised:
a) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja järgib komisjoni direktiivi 
2006/73/EÜ, millega rakendatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2004/39/EÜ seoses 
investeerimisühingute suhtes 
kohaldatavate organisatsiooniliste nõuete 
ja tegutsemistingimustega ning nimetatud 
direktiivi jaoks määratletud mõistetega1,
artikleid 16–18 tema valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi ja 
vajaduse korral finantsinstrumentide 
investorite ja neile kuuluvate vahendite 
õiguste tagamiseks tingimusel, et kõiki 
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finantsinstrumente, mida on võimalik 
hoida raamatupidamisarvestuse teel või 
muul viisil ja millega kaubeldakse 
reguleeritud turul direktiivi 2004/39/EÜ 
artikli 4 lõike 1 punkti 14 mõistes või 
muudel Euroopa Liidu reguleeritud 
turgudel või kolmandas riigis või 
mitmepoolses kauplemisvahendis, hoiab 
juriidiline isik, keda loetakse käesoleva 
direktiivi raames depoopangaks; ja
b) alternatiivse investeerimisfondi 
sõltumatud audiitorid annavad igal aastal 
aru päritoluliikmesriigi pädevatele 
asutustele selle kohta, kas:
i) investorite poolt aktsiate või osakute 
märkimisel tehtud makseid on 
nõuetekohaselt kajastatud;
ii) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kasutab süsteeme, mis tagavad 
artiklis 10 viidatud sätete järgimise kogu 
perioodi vältel alates viimasest aruandest, 
ja kas alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja järgis neid sätteid aruande 
koostamise kuupäeva seisuga;
iii) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja tõendab, et instrumente, mille 
kohta on investoritele teatatud, et 
alternatiivne investeerimisfond hoiab neid 
või et neid hoitakse alternatiivse 
investeerimisfondi jaoks, hoitakse 
tõepoolest vastavalt.
1 ELT L 241, 2.9.2006, lk 26.

Or. en

Selgitus

Börsivälistesse ettevõtetesse investeerivate fondide vara – isegi kui tegu on 
finantsinstrumentidega – ei ole sageli sobiv selleks, et ELi krediidiasutus hoiaks neid kui 
depoopank. Nende poolt börsivälistesse ettevõtetesse tehtud mittelikviidsed ja pikaajalised 
investeeringuid tähendavad, et puudub vajadus spetsialistide osutatud depoopangateenuste 
järele. Enne investeeringu tegemist teeb fondivalitseja õigusnõustajale ülesandeks viia läbi 
põhjalik nõuetele vastavuse kontroll veendumaks, et sageli pingelisi läbirääkimisi hõlmava 
tehingu tulemusena saab fond portfelli kuuluva äriühingu osaluse omanikuks. Kui depoopank 
viiks läbi täiendava kontrolli, suurendaks see märkimisväärselt kulusid ja lükkaks 
investeerimistehinguid edasi, mis poleks investorite huvides.
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Börsivälistesse ettevõtetesse investeerivad fondid ei tee enamasti rohkem kui 10–15 
investeeringut kogu viieaastase investeerimisperioodi vältel ja tegu on suhteliselt lihtsate 
pikaajaliste investeeringutega, mida saab hõlpsasti kontrollida iga-aastase auditi raames.

Muudatusettepanek 847
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Eeldusel, et täidetud on alltoodud 
tingimused, ei ole alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kohustatud 
määrama depoopanka alternatiivsele 
investeerimisfondile, millel puuduvad 
tagasivõtmise õigused, mida on võimalik 
kasutada viie aasta jooksul alates 
alternatiivse investeerimisfondi asutamise 
kuupäevast, ning mis vastavalt oma 
investeerimisstrateegiale ja -eesmärkidele 
teeb investeeringuid ja loobub neist harva.
Ülalviidatud tingimused on järgmised:
a) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja järgib komisjoni direktiivi 
2006/73/EÜ, millega rakendatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2004/39/EÜ seoses 
investeerimisühingute suhtes 
kohaldatavate organisatsiooniliste nõuete 
ja tegutsemistingimustega ning nimetatud 
direktiivi jaoks määratletud mõistetega1, 
artikleid 16–18 tema valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi ja 
vajaduse korral finantsinstrumentide 
investorite ja neile kuuluvate vahendite 
õiguste tagamiseks; ja
b) alternatiivse investeerimisfondi 
sõltumatud audiitorid annavad igal aastal 
aru oma päritoluliikmesriigi pädevatele 
asutustele selle kohta, kas:
i) investorite poolt aktsiate või osakute 
märkimisel tehtud makseid on 
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nõuetekohaselt kajastatud;
ii) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kasutab süsteeme, mis tagavad 
artiklis 10 viidatud sätete järgimise kogu 
perioodi vältel alates viimasest aruandest, 
ja kas alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja järgis neid sätteid aruande 
koostamise kuupäeva seisuga;
iii) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja tõendab, et instrumente, mille 
kohta on investoritele teatatud, et 
alternatiivne investeerimisfond hoiab neid 
või et neid hoitakse alternatiivse 
investeerimisfondi jaoks, hoitakse 
tõepoolest vastavalt.
1 ELT L 241, 2.9.2006, lk 26.

Or. en

Selgitus

Börsivälistesse ettevõtetesse investeerivate fondide vara – isegi kui tegu on 
finantsinstrumentidega – ei ole sageli sobiv selleks, et ELi krediidiasutus hoiaks neid kui 
depoopank. Nende poolt börsivälistesse ettevõtetesse tehtud mittelikviidsed ja pikaajalised 
investeeringuid tähendavad, et puudub vajadus spetsialistide osutatud depoopangateenuste 
järele. Depoopank suurendaks märkimisväärselt kulusid ja lükkaks investeerimistehinguid 
edasi, mis poleks investorite huvides. Börsivälistesse ettevõtetesse investeerivad fondid ei tee 
enamasti rohkem kui 10–15 investeeringut kogu viieaastase investeerimisperioodi vältel ja 
tegu on suhteliselt lihtsate pikaajaliste investeeringutega, mida saab hõlpsasti kontrollida 
iga-aastase auditi raames.

Muudatusettepanek 848
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Eeldusel, et täidetud on alltoodud 
tingimused, ei ole alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kohustatud 
määrama depoopanka alternatiivsele 
investeerimisfondile, millel puuduvad 
tagasivõtmise õigused, mida on võimalik 
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kasutada viie aasta jooksul alates 
alternatiivse investeerimisfondi asutamise 
kuupäevast, ning mis vastavalt oma 
investeerimisstrateegiale ja -eesmärkidele 
teeb investeeringuid ja loobub neist harva.
Ülalviidatud tingimused on järgmised:
a) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja järgib komisjoni direktiivi 
2006/73/EÜ, millega rakendatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2004/39/EÜ seoses 
investeerimisühingute suhtes 
kohaldatavate organisatsiooniliste nõuete 
ja tegutsemistingimustega ning nimetatud 
direktiivi jaoks määratletud mõistetega1, 
artikleid 16–18 tema valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi ja 
vajaduse korral finantsinstrumentide 
investorite ja neile kuuluvate vahendite
õiguste tagamiseks tingimusel, et kõiki 
finantsinstrumente, mida on võimalik 
hoida raamatupidamisarvestuse teel või 
muul viisil ja millega kaubeldakse 
reguleeritud turul direktiivi 2004/39/EÜ 
artikli 4 lõike 1 punkti 14 mõistes või 
muudel Euroopa Liidu reguleeritud 
turgudel või kolmandas riigis või 
mitmepoolses kauplemisvahendis, hoiab 
juriidiline isik, keda loetakse käesoleva 
direktiivi raames depoopangaks; ja
b) alternatiivse investeerimisfondi 
sõltumatud audiitorid annavad igal aastal 
aru päritoluliikmesriigi pädevatele 
asutustele selle kohta, kas:
i) investorite poolt aktsiate või osakute 
märkimisel tehtud makseid on 
nõuetekohaselt kajastatud;
ii) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kasutab süsteeme, mis tagavad 
artiklis 10 viidatud sätete järgimise kogu 
perioodi vältel alates viimasest aruandest, 
ja kas alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja järgis neid sätteid aruande 
koostamise kuupäeva seisuga;
iii) alternatiivse investeerimisfondi 
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valitseja tõendab, et instrumente, mille 
kohta on investoritele teatatud, et 
alternatiivne investeerimisfond hoiab neid 
või et neid hoitakse alternatiivse 
investeerimisfondi jaoks, hoitakse 
tõepoolest vastavalt.
1 ELT L 241, 2.9.2006, lk 26.

Or. en

Muudatusettepanek 849
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui kinnisel alternatiivsel 
investeerimisfondil on luba tegutseda 
alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejana ja alternatiivne 
investeerimisfond on liikmesriigis 
asutatud äriühing, siis ei pea alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja määrama 
depoopanka täitma lõike 1 punktides c a, 
c b, c d ja c e sätestatud ülesandeid;

Or. en

Selgitus

Raporti projekti muudatusettepanekutega 68 kuni 72 antud lisaülesanded (artikli 17 lõike 1 
punktid c a, c b, c d ja c e) on teemad, mis kuuluvad Euroopa ühinguõiguse raames asutatud 
äriühingu juhatuse vastutusalasse. Kui fondivalitsejaks on alternatiivne investeerimisfond ja 
kohaldub Euroopa õigus, siis ei tohiks olla muresid seoses sellega, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal on õigus täita depoopanga kohustuste vastavaid osi.
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Muudatusettepanek 850
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja ei tegutse depoopangana.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Selle asemel, et depoopanga kontsepti mitmesugustele olemasolevatele fondistruktuuridele 
peale suruda, tuleks depoopanga funktsioonid/ülesanded selgelt määratleda ja võiks lubada 
nende delegeerimist teisele depoopangale või institutsioonile, mis tagab sõltumatu 
tegutsemise investorite huvides.

Muudatusettepanek 851
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
ei tegutse depoopangana.

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
ei tegutse depoopangana tema valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi puhul.

Or. en

Selgitus

Kui alternatiivse investeerimisfondi valitseja tohib tegutseda tema poolt mittevalitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi depoopangana, siis pole põhjust seda keelata. Keelud peaksid 
teenima vaid konfliktide vältimise eesmärki.
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Muudatusettepanek 852
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
ei tegutse depoopangana.

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
ei tegutse depoopangana tema valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi puhul.

Or. en

Selgitus

Piirang peaks vaid aitama ennetada konflikte: pole põhjust keelata alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal tegutseda alternatiivse investeerimisfondi depoopangana, kui ta 
seda fondi ei valitse (direktiivi mõistes) ja kui ta muus osas vastab depoopangale esitatavatele 
nõuetele.
Tähtis on täpsustada, et depoopangal on kohustused kõigi alternatiivse investeerimisfondi 
investorite ees, mitte „selle alternatiivse investeerimisfondi või nende investorite” ees, kuna 
võib viidata lojaalsuskonfliktile. Eriti tähtis on see alternatiivsete investeerimisfondide puhul, 
millel puudub sõltumatu juriidiline vorm.

Muudatusettepanek 853
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
ei tegutse depoopangana.

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
ei tegutse depoopangana tema valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi puhul.

Or. en

Selgitus

Piirang peaks vaid aitama ennetada konflikte: pole põhjust keelata alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal tegutseda alternatiivse investeerimisfondi depoopangana, kui ta 
seda fondi ei valitse ja kui ta muus osas vastab depoopangale esitatavatele nõuetele.
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Muudatusettepanek 854
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja ei tegutse depoopangana.

2. Mitte ühelgi äriühingul ei ole lubatud 
tegutseda nii alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kui ka 
depoopangana.

Or. en

Selgitus

Madoffi juhtum on näidanud vajadust tugevdada ELis fondivalitsejate depoopankade ja 
depoopankade fondivalitsejate sõltumatust. Jõuliste valitsusstruktuuride säilitamiseks ja 
huvide konfliktide minimeerimiseks on vaja, et fondivalitseja ja depoopank oleksid teineteisest 
sõltumatud. Sõltumatusnõuet tuleks laiendada kogu väärtusahelale, sh alam-
väärtpaberihalduritele ja all-valitsejatele.

Muudatusettepanek 855
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Depoopank tegutseb sõltumatult ja ainult 
alternatiivse investeerimisfondi investorite 
huvides.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Selle asemel, et depoopanga kontsepti mitmesugustele olemasolevatele fondistruktuuridele 
peale suruda, tuleks depoopanga funktsioonid/ülesanded selgelt määratleda ja võiks lubada 
nende delegeerimist teisele depoopangale või institutsioonile, mis tagab sõltumatu 
tegutsemise investorite huvides.
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Muudatusettepanek 856
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Depoopank tegutseb sõltumatult ja ainult 
alternatiivse investeerimisfondi investorite 
huvides.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kui alternatiivse investeerimisfondi valitseja tohib tegutseda tema poolt mittevalitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi depoopangana, siis pole põhjust seda keelata. Keelud peaksid 
teenima vaid konfliktide vältimise eesmärki.

Muudatusettepanek 857
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Depoopank tegutseb sõltumatult ja ainult
alternatiivse investeerimisfondi investorite 
huvides.

Oma rolli kontekstis tegutsevad 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
ja depoopank ausalt, õiglaselt, 
professionaalselt, sõltumatult ja 
alternatiivse investeerimisfondi või 
investorite ühistes huvides.

Or. en

Selgitus

Piirang peaks vaid aitama ennetada konflikte: pole põhjust keelata alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal tegutseda alternatiivse investeerimisfondi depoopangana, kui ta 
seda fondi ei valitse (direktiivi mõistes) ja kui ta muus osas vastab depoopangale esitatavatele 
nõuetele.
Tähtis on täpsustada, et depoopangal on kohustused kõigi alternatiivse investeerimisfondi 
investorite ees, mitte „selle alternatiivse investeerimisfondi või nende investorite” ees, kuna 
see võib viidata lojaalsuskonfliktile. Eriti tähtis on see alternatiivsete investeerimisfondide 
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puhul, millel puudub sõltumatu juriidiline vorm.

Muudatusettepanek 858
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Depoopank tegutseb sõltumatult ja ainult 
alternatiivse investeerimisfondi investorite 
huvides.

Depoopank tegutseb sõltumatult ja ainult 
alternatiivse investeerimisfondi investorite 
huvides. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja ja depoopank peavad olema 
teineteisest sõltumatud. Sõltumatus 
tähendab, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal ja 
depoopangal ei ole sama juhtkonda ega 
kontrolli ega olulist otsest või kaudset 
osalust. Eeltoodut ei mõjuta punktis 4 
sätestatud delegeerimine.

Or. en

Selgitus

Madoffi juhtum on näidanud vajadust tugevdada ELis fondivalitsejate depoopankade ja 
depoopankade fondivalitsejate sõltumatust. Jõuliste valitsusstruktuuride säilitamiseks ja 
huvide konfliktide minimeerimiseks on vaja, et fondivalitseja ja depoopank oleksid teineteisest 
sõltumatud. Sõltumatusnõuet tuleks laiendada kogu väärtusahelale, sh alam-
väärtpaberihalduritele ja all-valitsejatele.

Muudatusettepanek 859
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Depoopank tegutseb sõltumatult ja ainult
alternatiivse investeerimisfondi investorite 
huvides.

Depoopank tegutseb sõltumatult ja 
alternatiivse investeerimisfondi investorite 
huvides.

Or. en
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Selgitus

Depoopank peab suutma valitseda oma riski, et kaitsta oma aktsionäride ja klientide huve. 
Direktiiv peab võimaldama depoopanga oma riskijuhtimist, võttes arvesse loomulikke huvide 
konflikte lepingupartnerite vahel.

Muudatusettepanek 860
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Oma rolli kontekstis tegutsevad 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
ja depoopank ausalt, õiglaselt, 
professionaalselt, sõltumatult ja 
alternatiivse investeerimisfondi või 
investorite ühistes huvides.

Or. en

Selgitus

Tähtis on täpsustada, et depoopangal on kohustused kõigi alternatiivse investeerimisfondi 
investorite ees, mitte „selle alternatiivse investeerimisfondi või nende investorite” ees, kuna 
see võib viidata lojaalsuskonfliktile.

Muudatusettepanek 861
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Depoopanga nimetamine alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja poolt 
sätestatakse lepingus.

Or. en
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Muudatusettepanek 862
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3 – esimene lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikes 1 nimetatud ülesandeid võib täita 
depoopank.

Or. en

Selgitus

Selle asemel, et depoopanga kontsepti mitmesugustele olemasolevatele fondistruktuuridele 
peale suruda, tuleks depoopanga funktsioonid/ülesanded selgelt määratleda ja võiks lubada 
nende delegeerimist teisele depoopangale või institutsioonile, mis tagab sõltumatu 
tegutsemise investorite huvides.

Muudatusettepanek 863
Olle Schmidt, Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Depoopank on krediidiasutus, mille 
registrijärgne asukoht on ühenduses ja 
millele on antud tegevusluba vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. 
juuni 2006. aasta direktiivile 2006/48/EÜ 
krediidiasutuste asutamise ja tegevuse 
kohta (uuesti sõnastatud).

3. Depoopank on kas:

a) krediidiasutus, mille registrijärgne 
asukoht on ühenduses ja millele on antud 
tegevusluba vastavalt direktiivile 
2006/48/EÜ;

Or. en

Selgitus

Ei ole tarvis piirata juriidiliste isikute ringi nii, et üksnes ELi krediidiasutused tohiksid olla 
depoopangad. Võttes arvesse direktiiviga hõlmatud erinevate alternatiivsete 
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investeerimisfondide suurt ringi, ei ole need institutsioonid alati kõige pädevamad 
depoopanga ülesandeid täitma seoses konkreetsete varadega, mida erinevat liiki 
alternatiivsed investeerimisfondid valitsevad. Lisaks võib selline piirang põhjustada 
vastuvõetamatut riskikontsentratsiooni krediidiasutustes, tekitada põhjendamatuid kulutusi ja 
oluliselt piirata võimalusi investeerida vara kolmandatesse riikidesse.

Muudatusettepanek 864
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Depoopank on krediidiasutus, mille 
registrijärgne asukoht on ühenduses ja 
millele on antud tegevusluba vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. 
juuni 2006. aasta direktiivile 2006/48/EÜ 
krediidiasutuste asutamise ja tegevuse 
kohta (uuesti sõnastatud).

3. Depoopank on kas:

a) krediidiasutus, mille registrijärgne 
asukoht on ühenduses ja millele on antud 
tegevusluba vastavalt direktiivile 
2006/48/EÜ;

Or. en

Selgitus

Kui kehtestada nõue, et depoopank tohib olla üksnes ELi krediidiasutus, siis tooks see kaasa 
suured kontsentratsiooniriskid. Konkurentsi tagamiseks peaksid ka muud liiki finantsasutused 
saama täita depoopanga funktsioone. Kõlblikud juriidilised isikud ei tohiks olla piiratud 
üksnes krediidiasutuste või investeerimisühingutega. Muudel institutsioonidel peaks olema 
lubatud spetsialiseeruda depoopangateenuste osutamisele, sest see edendab konkurentsi ja 
parandab teenuse kvaliteeti. Need institutsioonid peaksid olema allutatud asjakohasele 
järelevalvele.
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Muudatusettepanek 865
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Depoopank on krediidiasutus, mille 
registrijärgne asukoht on ühenduses ja 
millele on antud tegevusluba vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 
2006. aasta direktiivi 2006/48/EÜ 
krediidiasutuste asutamise ja tegevuse 
kohta (uuesti sõnastatud).

3. Depoopank on kas:

a) krediidiasutus, mille registrijärgne 
asukoht on ühenduses ja millele on antud 
tegevusluba vastavalt direktiivile 
2006/48/EÜ;

Or. en

Selgitus

Finantsinstrumentide turgude direktiivi äriühingutel peaks olema lubatud tegutseda 
depoopangana ja kinnistel fondidel peaks olema lubatud kasutada depoopanga funktsioonide 
täitmiseks raamatupidajaid ja juriste.

Muudatusettepanek 866
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Depoopank on krediidiasutus, mille 
registrijärgne asukoht on ühenduses ja 
millele on antud tegevusluba vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 
2006. aasta direktiivi 2006/48/EÜ 
krediidiasutuste asutamise ja tegevuse 
kohta (uuesti sõnastatud).

3. Depoopank on kas:

a) krediidiasutus, mille registrijärgne 
asukoht on ühenduses ja millele on antud 
tegevusluba vastavalt direktiivile 
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2006/48/EÜ;

Or. en

Muudatusettepanek 867
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Depoopank on krediidiasutus, mille 
registrijärgne asukoht on ühenduses ja 
millele on antud tegevusluba vastavalt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 
2006. aasta direktiivi 2006/48/EÜ 
krediidiasutuste asutamise ja tegevuse 
kohta (uuesti sõnastatud).

3. Depoopank on kas:

a) krediidiasutus, mille registrijärgne 
asukoht on ühenduses ja millele on antud 
tegevusluba vastavalt direktiivile 
2006/48/EÜ;

Or. en

Selgitus

Kui piirata juriidiliste isikute ringi, kellel on õigus tegutseda depoopangana, siis väheneb 
depoopankade arv ja see toob kaasa suurema riskikontsentratsiooni ja kõrgema süsteemiriski.

Muudatusettepanek 868
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Depoopank on krediidiasutus, mille 
registrijärgne asukoht on ühenduses ja 
millele on antud tegevusluba vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 
2006. aasta direktiivi 2006/48/EÜ 

3. Depoopank on:
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krediidiasutuste asutamise ja tegevuse 
kohta (uuesti sõnastatud).

a) krediidiasutus, mille registrijärgne 
asukoht on ühenduses ja millele on antud 
tegevusluba vastavalt direktiivile 
2006/48/EÜ;

Or. en

Selgitus

Muudatuse eesmärgiks on laiendada depoopangana tegutseda tohtivate juriidiliste isikute 
ringi. Ringi piiramine üksnes krediidiasutustega, nagu pakub komisjon, näib ebamõistlik, kui 
võtta arvesse depoopankade ringi, mis on sätestatud eurofondide direktiivis.

Muudatusettepanek 869
Gay Mitchell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Depoopank on krediidiasutus, mille 
registrijärgne asukoht on ühenduses ja 
millele on antud tegevusluba vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 
2006. aasta direktiivi 2006/48/EÜ 
krediidiasutuste asutamise ja tegevuse 
kohta (uuesti sõnastatud).

3. Depoopank on:

a) krediidiasutus, mille registrijärgne 
asukoht on ühenduses ja millele on antud 
tegevusluba vastavalt direktiivile 
2006/48/EÜ;

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek peegeldab laias laastus hr Gauzès raporti ja Rootsi eesistumise ajal 
tehtud kompromissettepaneku mõju.
See kõlbliku depoopanga kolmas kategooria peaks olema lisatud; viide alternatiivse 
investeerimisfondi päritoluliikmesriigile on tähtis punkt. Põhjus seisneb selles, et 
alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate direktiivi kohaselt võib alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja valitseda teise liikmesriigi alternatiivset investeerimisfondi ja 
päritoluliikmesriigi alternatiivne investeerimisfond kiidab heaks vastava alternatiivse 
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investeerimisfondi depoopanga.

Muudatusettepanek 870
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Depoopank on krediidiasutus, mille 
registrijärgne asukoht on ühenduses ja 
millele on antud tegevusluba vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 
2006. aasta direktiivi 2006/48/EÜ 
krediidiasutuste asutamise ja tegevuse 
kohta (uuesti sõnastatud).

3. Depoopank on:

a) krediidiasutus, mille registrijärgne 
asukoht on ühenduses ja millele on antud 
tegevusluba vastavalt direktiivile 
2006/48/EÜ;

Or. en

Muudatusettepanek 871
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Depoopank on krediidiasutus, mille 
registrijärgne asukoht on ühenduses ja 
millele on antud tegevusluba vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 
2006. aasta direktiivi 2006/48/EÜ 
krediidiasutuste asutamise ja tegevuse 
kohta (uuesti sõnastatud).

3. Depoopank on kas:

a) krediidiasutus, mille registrijärgne 
asukoht on ühenduses ja millele on antud 
tegevusluba vastavalt direktiivile 
2006/48/EÜ;
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Or. en

Muudatusettepanek 872
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) Euroopa Liidus registreeritud 
investeerimisühing, millele on kooskõlas 
direktiiviga 2004/39/EÜ antud luba 
osutada kooskõlas nimetatud direktiivi 
lisa I jao B punktiga 1 klientide arvel 
finantsinstrumentide hoidmise ja 
haldamise kõrvalteenust;

Or. en

Selgitus

Kui piirata juriidiliste isikute ringi, kellel on õigus tegutseda depoopangana, siis väheneb 
depoopankade arv ja see toob kaasa suurema riskikontsentratsiooni ja kõrgema süsteemiriski.

Muudatusettepanek 873
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) Euroopa Liidus registreeritud 
investeerimisühing, millele on kooskõlas 
direktiiviga 2004/39/EÜ antud luba 
osutada kooskõlas nimetatud direktiivi 
lisa I jao B punktiga 1 klientide arvel 
finantsinstrumentide hoidmise ja 
haldamise kõrvalteenust;

Or. en
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Selgitus

Muudatuse eesmärgiks on laiendada depoopangana tegutseda tohtivate juriidiliste isikute 
ringi. Ringi piiramine üksnes krediidiasutustega, nagu pakub komisjon, näib ebamõistlik, kui 
võtta arvesse depoopankade ringi, mis on sätestatud eurofondide direktiivis.

Muudatusettepanek 874
Olle Schmidt, Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) Euroopa Liidus registreeritud 
investeerimisühing, millele on kooskõlas 
direktiiviga 2004/39/EÜ antud luba 
osutada kooskõlas nimetatud direktiivi 
lisa I jao B punktiga 1 klientide arvel 
finantsinstrumentide hoidmise ja 
haldamise kõrvalteenust;

Or. en

Selgitus

Ei ole tarvis piirata juriidiliste isikute ringi nii, et üksnes ELi krediidiasutused tohiksid olla 
depoopangad. Võttes arvesse direktiiviga hõlmatud erinevate alternatiivsete 
investeerimisfondide suurt ringi, ei ole need institutsioonid alati kõige pädevamad 
depoopanga ülesandeid täitma seoses konkreetsete varadega, mida erinevat liiki 
alternatiivsed investeerimisfondid valitsevad. Lisaks võib selline piirang põhjustada 
vastuvõetamatut riskikontsentratsiooni krediidiasutustes, tekitada põhjendamatuid kulutusi ja 
oluliselt piirata võimalusi investeerida vara kolmandatesse riikidesse.

Muudatusettepanek 875
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) Euroopa Liidus registreeritud 
investeerimisühing, millele on kooskõlas 
direktiiviga 2004/39/EÜ antud luba 
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osutada kooskõlas nimetatud direktiivi 
lisa I jao B punktiga 1 klientide arvel 
finantsinstrumentide hoidmise ja 
haldamise kõrvalteenust;

Or. en

Selgitus

Kui kehtestada nõue, et depoopank tohib olla üksnes ELi krediidiasutus, siis tooks see kaasa 
suured kontsentratsiooniriskid. Konkurentsi tagamiseks peaksid ka muud liiki finantsasutused 
saama täita depoopanga funktsioone. Kõlblikud juriidilised isikud ei tohiks olla piiratud 
üksnes krediidiasutuste või investeerimisühingutega. Muudel institutsioonidel peaks olema 
lubatud spetsialiseeruda depoopangateenuste osutamisele, sest see edendab konkurentsi ja 
parandab teenuse kvaliteeti. Need institutsioonid peaksid olema allutatud asjakohasele 
järelevalvele.

Muudatusettepanek 876
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) Euroopa Liidus registreeritud 
investeerimisühing, millele on kooskõlas 
direktiiviga 2004/39/EÜ antud luba 
osutada kõrvalteenuseid kooskõlas 
nimetatud direktiivi lisa I jao B punktiga 
1;

Or. en

Muudatusettepanek 877
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3 – punkt a c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a c) Euroopa Liidus registreeritud 
investeerimisühing, millele on antud 
tegevusluba kooskõlas direktiiviga 



PE439.132v01-00 114/175 AM\805037ET.doc

ET

2004/39/EÜ;

Or. en

Muudatusettepanek 878
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3 – punkt a d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a d) investeerimisühing, millele on antud 
tegevusluba kooskõlas direktiiviga 
2004/39/EÜ;

Or. en

Selgitus

Finantsinstrumentide turgude direktiivi äriühingutel peaks olema lubatud tegutseda 
depoopangana ja kinnistel fondidel peaks olema lubatud kasutada depoopanga funktsioonide 
täitmiseks raamatupidajaid ja juriste.

Muudatusettepanek 879
Gay Mitchell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3 – punkt a d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a d) investeerimisühing, millele on antud 
tegevusluba kooskõlas direktiiviga 
2004/39/EÜ;

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek peegeldab laias laastus hr Gauzès raporti ja Rootsi eesistumise ajal 
tehtud kompromissettepaneku mõju.
See kõlbliku depoopanga kolmas kategooria peaks olema lisatud; viide alternatiivse 
investeerimisfondi päritoluliikmesriigile on tähtis punkt. Põhjus seisneb selles, et 
alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate direktiivi kohaselt võib alternatiivse 
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investeerimisfondi valitseja valitseda teise liikmesriigi alternatiivset investeerimisfondi ja 
päritoluliikmesriigi alternatiivne investeerimisfond kiidab heaks vastava alternatiivse 
investeerimisfondi depoopanga.

Muudatusettepanek 880
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3 – punkt a d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a d) investeerimisühing, millele on antud 
tegevusluba kooskõlas direktiiviga 
2004/39/EÜ;

Or. en

Muudatusettepanek 881
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3 – punkt a e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a e) juriidiline isik, millele alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädev asutus on 
andnud loa tegutseda depoopangana, 
mille suhtes kohaldatakse 
usaldatavusnormatiive ja mille üle 
teostatakse järelevalvet ning mis suudab 
anda piisavaid finants- ja ametialaseid 
garantiisid, et tulemuslikult täita 
depoopanga asjaomaseid funktsioone ja 
nendest tulenevaid kohustusi; või

Or. en

Selgitus

Kui piirata juriidiliste isikute ringi, kellel on õigus tegutseda depoopangana, siis väheneb 
depoopankade arv ja see toob kaasa suurema riskikontsentratsiooni ja kõrgema süsteemiriski.
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Muudatusettepanek 882
Olle Schmidt, Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3 – punkt a e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a e) juriidiline isik, millele alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädev asutus on 
andnud loa tegutseda depoopangana, 
mille suhtes kohaldatakse 
usaldatavusnormatiive ja mille üle 
teostatakse järelevalvet ning mis suudab 
anda piisavaid finants- ja ametialaseid 
garantiisid, et tulemuslikult täita 
depoopanga asjaomaseid funktsioone ja 
nendest tulenevaid kohustusi; või

Or. en

Selgitus

Ei ole tarvis piirata juriidiliste isikute ringi nii, et üksnes ELi krediidiasutused tohiksid olla 
depoopangad. Võttes arvesse direktiiviga hõlmatud erinevate alternatiivsete 
investeerimisfondide suurt ringi, ei ole need institutsioonid alati kõige pädevamad 
depoopanga ülesandeid täitma seoses konkreetsete varadega, mida erinevat liiki 
alternatiivsed investeerimisfondid valitsevad. Lisaks võib selline piirang põhjustada 
vastuvõetamatut riskikontsentratsiooni krediidiasutustes, tekitada põhjendamatuid kulutusi ja 
oluliselt piirata võimalusi investeerida vara kolmandatesse riikidesse.

Muudatusettepanek 883
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3 – punkt a e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a e) juriidiline isik, millele alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädev asutus on 
andnud loa tegutseda depoopangana, 
mille suhtes kohaldatakse 
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usaldatavusnormatiive ja mille üle 
teostatakse järelevalvet ning mis suudab 
anda piisavaid finants- ja ametialaseid 
garantiisid, et tulemuslikult täita 
depoopanga asjaomaseid funktsioone ja 
nendest tulenevaid kohustusi.

Or. en

Selgitus

Kui kehtestada nõue, et depoopank tohib olla üksnes ELi krediidiasutus, siis tooks see kaasa 
suured kontsentratsiooniriskid. Konkurentsi tagamiseks peaksid ka muud liiki finantsasutused 
saama täita depoopanga funktsioone. Kõlblikud juriidilised isikud ei tohiks olla piiratud 
üksnes krediidiasutuste või investeerimisühingutega. Muudel institutsioonidel peaks olema 
lubatud spetsialiseeruda depoopangateenuste osutamisele, sest see edendab konkurentsi ja 
parandab teenuse kvaliteeti. Nende institutsioonide üle tuleks teostada asjakohast 
järelevalvet.

Muudatusettepanek 884
Gay Mitchell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3 – punkt a e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a e) juriidiline isik, millele alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädev asutus on 
andnud loa tegutseda depoopangana, 
mille suhtes kohaldatakse 
usaldatavusnormatiive ja mille üle 
teostatakse järelevalvet ning mis suudab 
anda piisavaid finants- ja ametialaseid 
garantiisid, et tulemuslikult täita 
depoopanga asjaomaseid funktsioone ja 
nendest tulenevaid kohustusi.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek peegeldab laias laastus hr Gauzès raporti ja Rootsi eesistumise ajal 
tehtud kompromissettepaneku mõju.
See kõlbliku depoopanga kolmas kategooria peaks olema lisatud; viide alternatiivse 
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investeerimisfondi päritoluliikmesriigile on tähtis punkt. Põhjus seisneb selles, et 
alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate direktiivi kohaselt võib alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja valitseda teise liikmesriigi alternatiivset investeerimisfondi ja 
päritoluliikmesriigi alternatiivne investeerimisfond kiidab heaks vastava alternatiivse 
investeerimisfondi depoopanga.

Muudatusettepanek 885
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3 – punkt a f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a f) juriidiline isik, mis täidab depoopanga 
funktsioone kutse- või majandustegevuse 
raames, mille suhtes kohaldatakse 
usaldatavusnormatiive ja mille üle 
teostatakse järelevalvet ning mis suudab 
anda piisavaid finants- ja ametialaseid 
garantiisid, et tulemuslikult täita 
depoopanga asjaomaseid funktsioone ja 
nendest tulenevaid kohustusi.

Or. en

Selgitus

Muudatuse eesmärgiks on laiendada depoopangana tegutseda tohtivate juriidiliste isikute 
ringi. Ringi piiramine üksnes krediidiasutustega, nagu pakub komisjon, näib ebamõistlik, kui 
võtta arvesse depoopankade ringi, mis on sätestatud eurofondide direktiivis.

<Amend>Muudatusettepanek 886
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3 – punkt a g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a g) asutus, mille suhtes kohaldatakse 
usaldatavusnormatiive ja mille üle 
teostatakse järelevalvet ning mis suudab 
anda piisavaid finants- ja ametialaseid 
garantiisid, et tulemuslikult täita 
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depoopanga asjaomaseid funktsioone ja 
nendest tulenevaid kohustusi;

Or. en

Selgitus

See lubab äriühingutel, mis on liikmesriikide poolt asjakohaselt reguleeritud, tegutseda 
depoopankadena, nagu usaldushoiupangad, millel pole põhjust tegelda 
investeerimistegevustega, mis nõuavad finantsinstrumentide turge käsitleva direktiiviga 
sätestatud investeerimisühingu staatust.

Muudatusettepanek 887
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3 – punkt a g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a g) asutus, mille suhtes kohaldatakse 
usaldatavusnormatiive ja mille üle 
teostatakse järelevalvet ning mis suudab 
anda piisavaid finants- ja ametialaseid 
garantiisid, et tulemuslikult täita 
depoopanga asjaomaseid funktsioone ja 
nendest tulenevaid kohustusi.

Or. en

Muudatusettepanek 888
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3 – punkt a h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a h) asutus, mille suhtes kohaldatakse 
tema päritoluriigis asjakohaseid 
normatiive ja järelevalvet seoses varade 
hoidmise teenuste osutamisega teistele.

Or. en
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Muudatusettepanek 889
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3 – punkt a i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a g) kinnise fondi puhul juriidiline isik, 
mille suhtes kohaldatakse 
usaldatavusnormatiive ja mille üle 
teostatakse järelevalvet ning mis suudab 
anda piisavaid finants- ja ametialaseid 
garantiisid, et tulemuslikult täita 
depoopanga asjaomaseid funktsioone ja 
nendest tulenevaid kohustusi.

Or. en

Selgitus

On kohane lubada finantsinstrumentide turge käsitleva direktiivi alusel registreeritud 
äriühingutel tegutseda depoopankadena ja kinnistel fondidel kasutada depoopanga 
funktsioonide täitmiseks raamatupidajaid ja juriste.

Muudatusettepanek 890
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3 – punkt a j (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a j) lisaks lõike 1 punktide a–c sätetele 
alternatiivsete investeerimisfondide kohta, 
millel pole varasid, mida lõike 1 punkti b 
alapunkti i kohaselt hoida või mis on 
tuletisväärtpaberid, võib depoopank olla 
äriüksus, mis täidab depoopanga 
funktsioone oma kutsealase või 
äritegevuse osana, millega seoses on talle 
seadusest tulenevalt kohustuslik 
kutsealane registreerimine või tema 
suhtes kohaldatakse õigusnorme või 
ametialase käitumise reegleid, ja mis 
suudab anda piisavaid finants- ja 
ametialaseid garantiisid, et tulemuslikult 
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täita depoopanga asjaomaseid 
funktsioone ja nendest tulenevaid 
kohustusi.

Or. en

Selgitus

Kui piirata juriidiliste isikute ringi, kellel on õigus tegutseda depoopangana, siis väheneb 
depoopankade arv ja see toob kaasa suurema riskikontsentratsiooni ja kõrgema süsteemiriski.

Muudatusettepanek 891
Olle Schmidt, Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3 – punkt a k (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a k) äriühing, mis täidab depoopanga 
funktsioone oma kutsealase või 
äritegevuse osana, millega seoses on talle 
kohustuslik seadusekohane kutsealane 
registreerimine ja tema suhtes 
kohaldatakse õigusnorme või ametialase 
käitumise reegleid, ja mis suudab anda 
piisavaid finants- ja ametialaseid 
garantiisid, et tulemuslikult täita 
depoopanga asjaomaseid funktsioone ja 
nendest tulenevaid kohustusi.

Or. en

Selgitus

Ei ole kohane piirata äriühingute ringi, mis tohivad olla depoopangad ELi krediidiasutuste 
jaoks.
Arvestades käesoleva direktiiviga hõlmatud suurt hulka erinevaid alternatiivseid 
investeerimisfonde, pole nimetatud asutused alati kõige pädevamad täitma depoopanga 
funktsioone seoses teatud varadega, mida erinevat tüüpi alternatiivsed investeerimisfondid 
valitsevad.
Pealegi võib niisuguste piirangute tulemuseks olla vastuvõetamatu riskide kontsentreerumine 
krediidiasutustes, liigsete kulude tekkimine ja see võib tõsiselt piirata võimalusi investeerida 
varadesse kolmandates riikides.
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Muudatusettepanek 892
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Depoopank on krediidiasutus, mille 
registrijärgne asukoht on ühenduses ja 
millele on antud tegevusluba vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 
2006. aasta direktiivile 2006/48/EÜ
krediidiasutuste asutamise ja tegevuse 
kohta (uuesti sõnastatud).

3. Euroopa Liidus asutatud alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja jaoks, 
sõltumata tegevusloa saanud alternatiivse 
investeerimisfondi alalisest asukohast, on 
depoopank krediidiasutus, mille 
registrijärgne asukoht on Euroopa Liidus ja 
millele on antud tegevusluba vastavalt 
direktiivile 2006/48/EÜ.

Kolmandas riigis asutatud alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja jaoks on 
depoopank reguleeritud krediidiasutus 
selles kolmandas riigis.

Or. en

Muudatusettepanek 893
Marta Andreasen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Depoopank on krediidiasutus, mille 
registrijärgne asukoht on ühenduses ja 
millele on antud tegevusluba vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 
2006. aasta direktiivile 2006/48/EÜ
krediidiasutuste asutamise ja tegevuse 
kohta (uuesti sõnastatud).

3. Depoopank on krediidiasutus, mille 
registrijärgne asukoht on Euroopa Liidus ja 
millel on tegevusluba vastavalt direktiivile 
2006/48/EÜ või mis on registreeritud 
muus jurisdiktsioonis, kus kehtivad 
samaväärsed eeskirjad.

Or. en

Selgitus

Lisaks sellele, et depoopankade ringi piiramine ELi institutsioonide jaoks on protektsionistlik, 
piirab see ka depoopankade arvu ja ajab kulud investorite jaoks liiga suureks.
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Muudatusettepanek 894
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lisaks lõike 3 punktide a, a b ja a g 
sätetele võib alternatiivse 
investeerimisfondi jaoks, mille puhul pole 
viie aasta jooksul pärast iga alternatiivse 
investeerimisfondi asutamise kuupäeva 
võimalik kasutada tagasivõtmise õigust ja 
mis kooskõlas oma investeerimisstrateegia 
ja -eesmärkidega investeerib ja loovutab 
varasid alati harva, depoopank olla kas:
a) juriidiline isik, mille suhtes 
kohaldatakse usaldatavusnormatiive ja 
mille üle teostatakse järelevalvet ning mis 
suudab anda piisavaid finants- ja 
ametialaseid garantiisid, et tulemuslikult 
täita depoopanga asjaomaseid 
funktsioone ja nendest tulenevaid 
kohustusi; või
b) juriidiline isik, mis täidab depoopanga 
funktsioone oma kutsealase või 
äritegevuse osana, millega seoses on talle 
kohustuslik seadusekohane kutsealane 
registreerimine ja tema suhtes 
kohaldatakse õigusnorme või ametialase 
käitumise reegleid, ja mis suudab anda 
piisavaid finants- ja ametialaseid 
garantiisid, et tulemuslikult täita 
depoopanga asjaomaseid funktsioone ja 
nendest tulenevaid kohustusi.

Or. en

Selgitus

See muudatus on tehtud eesmärgiga selgitada, et tegemist on uue sobivate depoopankade 
kategooriaga, ja saavutada vastavus ülalpool lisatud punktiga c.
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Muudatusettepanek 895
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Uue depoopanga määramiseks on 
vajalik asjakohase alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädeva asutuse 
heakskiit. Nimetatud pädev asutus võib 
lubada määrata enam kui ühe 
depoopanga, kui ta on veendunud, et see 
ei häiri käesoleva direktiiviga sätestatud 
depoopanga kohustuste nõuetekohast 
täitmist.

Or. en

Selgitus

Üheainsa depoopanga nõue on liiga piirav ja tekitab riskide kontsentreerumist.
See seob funktsioonid omavahel mitteärilisel moel ning muudab alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate jaoks keeruliseks läbirääkimise konkurentsivõimeliste 
hindade üle teenuste pakkumisel, kahjustades seega investorite tulu.
Sätestades, et depoopanga määramiseks on vajalik pädeva asutuse heakskiit, tagatakse 
nõuetekohaste standardite järgimine.
See aitab tagada proportsionaalsust direktiivi raames, võimaldades teenuseid liigendada 
kõige kulutõhusamal moel, mis on eriti kasulik väiksematele alternatiivsetele 
investeerimisfondidele.

Muudatusettepanek 896
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Euroopa Liidus asutatud alternatiivse 
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investeerimisfondi jaoks määratav 
depoopank peab olema asutatud selle 
alternatiivse investeerimisfondi 
päritoluliikmesriigis. Uue depoopanga 
määramiseks on vajalik asjakohase 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädeva asutuse 
heakskiit.
Erandina esimesest lõigust võivad 
alternatiivse investeerimisfondi 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
lubada määrata depoopangaks lõikes 3 
sätestatud nõudeid täitvad ja teises 
liikmesriigis asutatud asutused.

Or. en

Muudatusettepanek 897
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 d. Kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja tegevusloa saanud fondivalitseja 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
alaline asukoht on Euroopa Liidus, võib 
depoopanga registrijärgne asukoht olla 
mis tahes liikmesriigis.

Or. en

Selgitus

Igasugune nõue, et depoopank peab olema registreeritud alternatiivse investeerimisfondiga 
samas liikmesriigis, töötab vastu jõupingutustele luua ühtne finantsteenuste turg. Samuti 
tekitab see süsteemiriske väiksemates liikmesriikides, kus võrreldes alternatiivsete 
investeerimisfondide arvuga on vaid väga piiratud arv asutusi, mis kvalifitseeruvad 
depoopankadena, mille tulemuseks on alternatiivsete investeerimisfondide kontode suur 
kontsentratsioon depoopanga kohta.
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Muudatusettepanek 898
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 e. Kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja tegevusloa saanud fondivalitseja 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
alaline asukoht on kolmandas riigis, on 
depoopanga registrijärgne asukoht 
Euroopa Liidus, välja arvatud juhul, kui 
on täidetud järgmised tingimused:
a) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja päritoluliikmesriigi ja selle 
kolmanda riigi, kus on alternatiivse 
investeerimisfondi alaline asukoht, 
pädevad asutused on sõlminud koostöö- ja 
teabevahetuskokkulepped;
b) kolmanda riigi (kus on alternatiivse 
investeerimisfondi alaline asukoht) 
õigusaktid on kooskõlas rahvusvaheliste 
organisatsioonide sätestatud 
standarditega;
c) kolmanda riigi (kus on alternatiivse 
investeerimisfondi alaline asukoht) suhtes 
tehakse lõike 3 d kohane otsus, milles 
kinnitatakse, et rahapesu ja terroristide 
rahastamise vältimise standardid on 
kooskõlas Euroopa Liidu õiguses 
sätestatud asjaomaste standarditega;
d) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja päritoluliikmesriik on sõlminud 
kolmanda riigiga (kus on alternatiivse 
investeerimisfondi alaline asukoht) 
kokkuleppe, mis on täielikult kooskõlas 
OECD maksustamisalase 
näidiskonventsiooni artiklis 26 sätestatud 
standarditega ning tagab 
maksustamisalase teabe tõhusa 
vahetamise.

Or. en
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Selgitus

Kolmandas riigis asuval alternatiivsel investeerimisfondil peab olema võimalik omada 
kolmandas riigis depoopankasid, tingimusel et need vastavad asjakohastele kriteeriumidele.
Kolmandates riikides kehtiv kord peaks olema kooskõlas selliste rahvusvaheliste asutuste 
nagu Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve Organisatsiooni (IOSCO) kehtestatutega, et 
tagada piisavaid standardeid.
Punktis c on viidatud artikli 17 lõike 3 d muudatusele raporti projektis.

Muudatusettepanek 899
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 f. Liikmesriigid lubavad alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatel 
deponeerida finantsinstrumente, mida 
nad enda valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi nimel hoiavad, 
kolmanda isiku juures avatud kontole või 
kontodele tingimusel, et need äriühingud 
rakendavad nõuetekohaseid oskusi, 
hoolikust ja hoolsust niisuguse kolmanda 
isiku valikul, määramisel ja korrapärasel 
järelevalvel ja asjaomaste 
finantsinstrumentide hoidmise 
korraldamisel.
Eriti nõuavad liikmesriigid, et 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad võtaksid arvesse selle kolmanda 
isiku asjatundlikkust ja mainet turul ning 
kõiki õigusnõudeid või turutavasid seoses 
finantsinstrumentide hoidmisega, mis 
võivad ebasoodsalt mõjutada alternatiivse 
investeerimisfondi õigusi.

Or. en

Selgitus

Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad peaks olema kohustatud võtma esmast 
vastutust ja järgima samu nõudeid nagu finantsinstrumentide turge käsitleva direktiivi 
nõuetele vastavad ettevõtted ning see tuleks sätestada muudetud tekstis, muutes viited 
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klientidele ja investeerimisühingutele viideteks alternatiivsetele investeerimisfondidele ja 
alternatiivsete investeerimisfondide valitsejatele.

Muudatusettepanek 900
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3 g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 g. Liikmesriigid tagavad, et kui 
finantsinstrumentide hoidmine teise isiku 
jaoks allub teatud normatiividele ja 
järelevalvele jurisdiktsioonis, kus 
investeerimisühing teeb ettepaneku 
deponeerida kliendi finantsinstrumendid 
kolmanda isiku juures, siis ei deponeeri 
investeerimisühing neid 
finantsinstrumente antud jurisdiktsioonis 
sellise kolmanda isiku juures, kelle suhtes 
nimetatud normatiivid ja järelevalve ei 
rakendu.

Or. en

Selgitus

Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad peaks olema kohustatud võtma esmast 
vastutust ja järgima samu nõudeid nagu finantsinstrumentide turge käsitleva direktiivi 
nõuetele vastavad äriühingud ning see tuleks sätestada muudetud tekstis, muutes viited 
klientidele ja investeerimisühingutele viideteks alternatiivsetele investeerimisfondidele ja 
alternatiivsete investeerimisfondide valitsejatele.

Muudatusettepanek 901
Olle Schmidt

Ettepanek vastu võtta direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3 h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 h. Liikmesriigid tagavad, et 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad ei deponeeri 
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finantsinstrumente, mida nad hoiavad 
alternatiivse investeerimisfondi nimel, 
kolmanda isiku juures kolmandas riigis, 
milles finantsinstrumentide hoidmine 
teise isiku jaoks ei ole reguleeritud, välja 
arvatud juhul, kui on täidetud üks 
järgmistest tingimustest:
a) antud finantsinstrumentide või 
nendega seotud investeerimisteenuste 
iseloom nõuab nende deponeerimist 
kolmanda isiku juures asjaomases 
kolmandas riigis;
b) finantsinstrumente hoitakse kutselise 
kliendi nimel, kes esitab ühingule 
kirjaliku soovi deponeerida need 
kolmanda isiku juures asjaomases 
kolmandas riigis.

Or. en

Selgitus

Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad peaks olema kohustatud võtma esmast 
vastutust ja järgima samu nõudeid nagu finantsinstrumentide turge käsitleva direktiivi 
nõuetele vastavad ühingud ning see tuleks sätestada muudetud tekstis, muutes viited 
klientidele ja investeerimisühingutele viideteks alternatiivsetele investeerimisfondidele ja 
alternatiivsete investeerimisfondide valitsejatele.

Muudatusettepanek 902
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3 i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 i. Kooskõlas artiklitega 49 a, 49 b ja 49 c 
võtab komisjon vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega täpsustatakse 
tingimusi, millele depoopankadeks 
sobivad asutused peavad vastama.
Need õigusaktid, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 
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290.

Or. en

Muudatusettepanek 903
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Depoopangad võivad delegeerida oma 
ülesandeid teistele depoopankadele.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Seda hõlmavad üldised delegeerimiskohustused.

Muudatusettepanek 904
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Depoopangad võivad delegeerida oma 
ülesandeid teistele depoopankadele.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Finantstehingute läbipaistvuse huvides on oluline, et depoopangad täidaksid oma ülesandeid 
ise, võimaldamaks deposiite jälgida. Vastasel korral muutuks artikli 20 lõike 1 punkt d 
ülearuseks.
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Muudatusettepanek 905
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Depoopangad võivad delegeerida oma 
ülesandeid teistele depoopankadele.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Finantstehingute läbipaistvuse huvides on oluline, et depoopangad täidaksid oma ülesandeid 
ise, võimaldamaks deposiite jälgida. Vastasel korral muutuks artikli 20 lõike 1 punkt d 
ülearuseks.

Muudatusettepanek 906
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Depoopangad võivad delegeerida oma 
ülesandeid teistele depoopankadele.

4. Depoopangad ei või delegeerida oma 
ülesandeid teistele depoopankadele.

Or. en

Selgitus

Depoopanga ülesannete delegeerimine on kahjulik investorite kaitsele ja alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatele ja järelevalveasutuste võimele oma ülesandeid täita.

Muudatusettepanek 907
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Depoopangad võivad delegeerida oma 
ülesandeid teistele depoopankadele.

4. Depoopangad võivad delegeerida 
funktsioone kõigile teistele isikutele peale 
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alternatiivse investeerimisfondi ja 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
või nende sidusühingu tingimusel, et 
depoopank rakendab nõuetekohaseid 
oskusi, hoolikust ja hoolsust niisuguse 
kolmanda isiku valikul, määramisel ja 
korrapärasel järelevalvel ja talle 
delegeeritud ülesannetega seotud 
korraldustes.

Or. en

Muudatusettepanek 908
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Depoopangad võivad delegeerida oma 
ülesandeid teistele depoopankadele.

4. Depoopank võib delegeerida 
kolmandatele isikutele lõikes 1 nimetatud 
funktsioone. Asjaomane kolmas isik 
omakorda võib neid funktsioone edasi 
delegeerida.
Kui depoopank kasutab kolmanda isiku 
teenuseid lõike 1 punktis b sätestatud 
funktsiooni edendamiseks, peab ta 
tagama, et alljärgnevad tingimused on 
täidetud, arvestades asjaomase 
alternatiivse investeerimisfondi iseloomu 
ja profiili:
a) kolmanda isiku suhtes kohaldatakse 
vastavas jurisdiktsioonis piisaval tasemel 
järelevalvet;
b) kolmandal isikul on olemas struktuurid 
ja asjatundlikkus, mis on piisavad ja 
võrdelised alternatiivsele 
investeerimisfondile kuuluvate 
finantsinstrumentide õiguste laadi ja 
ulatusega;
c) kolmandat isikut auditeeritakse 
korrapäraselt eesmärgiga tagada, et 
finantsinstrumendid ja muud 
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väärtpaberid on tema valduses;
d) kolmas isik eraldab 
finantsinstrumendid ja muud 
väärtpaberid omaenda varadest; ja
e) kolmas isik ei või kasutada 
finantsinstrumente ilma alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ja depoopanga 
eelneva kirjaliku nõusolekuta, mis pole 
tagasi võetud; edasi delegeerimise puhul 
peab nõutava eelneva kirjaliku nõusoleku 
andma depoopank.

Or. en

Selgitus

Pole põhjust keelata ühegi lõikes 1 sätestatud ülesande delegeerimist.
Kõnealune muudatus kajastab täpsemalt tingimusi, mille alusel depoopank peaks kasutama 
alam-väärtpaberihaldureid kui teenuseosutajaid selles vahendusketis. Sõnastus on võetud 
Rootsi eesistumise ajal tehtud kompromissettepanekust V3.
Lisaks ei ole kõigeks sobiv lahendus asjakohane, mistõttu on vaja viidata alternatiivse 
investeerimisfondi iseloomule ja profiilile.

Muudatusettepanek 909
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Depoopangad võivad delegeerida oma 
ülesandeid teistele depoopankadele.

4. Depoopank võib määrata kolmandaid 
isikuid täitma lõikes 1 nimetatud 
ülesandeid.

Or. en

Selgitus

Ei ole põhjust keelata sobivalt kvalifitseeritud kolmandate isikute määramist lõikes 1 
nimetatud ülesannete täitmiseks.
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Muudatusettepanek 910
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Depoopangad võivad delegeerida oma 
ülesandeid teistele depoopankadele.

4. Depoopangad võivad delegeerida oma 
ülesandeid teistele depoopankadele, 
milleks on vaja liikmesriigi pädeva 
asutuse luba.

Depoopank peab all-depoopanka valides 
ja selle tegevuse üle pidevat kontrolli 
teostades austama parimat tegevustava ja 
põhjalikke nõuetekohase hoolsuse 
standardeid.
Kooskõlas artiklitega 49 a, 49 b ja 49 c 
võib komisjon võtta vastu delegeeritud 
õigusaktid, mille suunistega täpsustatakse 
kriteeriumid, mida pädevad asutused 
peavad kasutama hindamisel, kas 
depoopangad järgivad lõikes 2 nimetatud 
nõuetekohase hoolsuse nõudeid.

Or. en

Selgitus

Depoopankadel peab olema võimalik delegeerida oma kohustused edasi, tingimusel et nad 
peavad kinni vastavatest nõuetekohase hoolsuse nõuetest.

Muudatusettepanek 911
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Depoopangad võivad delegeerida oma 
ülesandeid teistele depoopankadele.

4. Depoopangad võivad delegeerida mõned 
vähem olulised ülesanded teistele 
depoopankadele.

Kooskõlas artiklitega 49 a, 49 b ja 49 c 
võtab komisjon vastu delegeeritud 
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õigusaktid, millega täpsustatakse 
depoopanga olulisemaid ülesandeid.
Need õigusaktid, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid,
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 
290.

Or. en

Selgitus

Depoopangad ei või delegeerida kõiki oma ülesandeid, et vältida enda muutumist fiktiivseks 
äriühinguks.

Muudatusettepanek 912
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Depoopangad võivad delegeerida oma 
ülesandeid teistele depoopankadele.

4. Depoopangad võivad delegeerida oma 
ülesanded teistele depoopankadele, välja 
arvatud kontrolli ja järelevalvet all-
depoopankade üle. Depoopangad võivad 
delegeerida oma ülesandeid all-
depoopankadele, mille alaline asukoht ei 
ole Euroopa Liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 913
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Depoopangad võivad delegeerida oma 
ülesandeid teistele depoopankadele.

4. Depoopangad võivad delegeerida oma 
ülesandeid teistele depoopankadele. Kui 
ülesanne seisneb finantsinstrumentide 
hoidmises vastavalt artikli 17 lõike 1 
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punktile b, võib seda delegeerida ka 
depoopangale kolmandas riigis, mis 
vastab artikli 38 lõike 1 teises lõigus 
punktides a–c sätestatud tingimustele.

Or. en

Selgitus

Peab olema selgelt väljendatud, et depoopank võib delegeerida oma ülesandeid, eriti 
depooteenuseid, teisele depoopangale kolmandas riigis, sest väärtpabereid võib tavaliselt 
deponeerida vaid riigis, kus asub alaliselt nende väljaandja. On mõttekas selgitada seda 
direktiivis seal, kus delegeerimise teemat esmalt käsitletakse.

Muudatusettepanek 914
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Depoopangad võivad delegeerida oma 
ülesandeid teistele depoopankadele.

4. Depoopangad võivad delegeerida oma 
ülesandeid teistele depoopankadele. Kui 
ülesanne seisneb finantsinstrumentide 
hoidmises vastavalt artikli 17 lõike 1 
punktile b, võib seda delegeerida ka 
depoopangale kolmandas riigis, mis 
vastab artikli 38 lõike 1 teises lõigus 
punktides a–c sätestatud tingimustele.

Or. en

Selgitus

Peab olema selgelt väljendatud, et depoopank võib delegeerida oma ülesandeid, eriti 
depooteenuseid, teisele depoopangale kolmandas riigis, sest väärtpabereid võib tavaliselt 
deponeerida vaid riigis, kus asub alaliselt nende väljaandja. On mõttekas selgitada seda 
direktiivis seal, kus delegeerimise teemat esmalt käsitletakse.
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Muudatusettepanek 915
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Depoopangad võivad delegeerida oma 
ülesandeid teistele depoopankadele.

4. Depoopangad võivad delegeerida oma 
ülesandeid, välja arvatud valiku, kontrolli 
ja järelevalve funktsioon oma all-
depoopankade ja alam-
väärtpaberihaldurite üle. Depoopank ei 
delegeeri oma funktsioone sellisel määral, 
et ta ise muutub fiktiivseks äriühinguks.

Or. en

Muudatusettepanek 916
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Depoopangad võivad delegeerida oma 
ülesandeid teistele depoopankadele.

4. Depoopangad võivad delegeerida oma 
ülesandeid, välja arvatud kontrolli ja 
järelevalve funktsioon oma alam-
väärtpaberihaldurite üle. Depoopank ei 
delegeeri oma funktsioone sellisel määral, 
et ta ise muutub fiktiivseks äriühinguks.

Or. en

Muudatusettepanek 917
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Depoopangad võivad delegeerida oma 
ülesandeid teistele depoopankadele.

4. Depoopangad võivad delegeerida oma 
ülesandeid, välja arvatud kontrolli ja 
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järelevalve funktsioon oma alam-
väärtpaberihaldurite üle. Depoopank ei 
delegeeri oma funktsioone sellisel määral, 
et ta ise muutub fiktiivseks äriühinguks.

Or. en

Selgitus

Ei ole põhjust keelata sobivalt kvalifitseeritud kolmandate isikute määramist depoopanga mis 
tahes ülesannete täitmiseks.

Muudatusettepanek 918
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Depoopangad võivad delegeerida oma 
ülesandeid teistele depoopankadele.

4. Depoopangad võivad delegeerida oma 
ülesandeid, välja arvatud kontrolli ja 
järelevalve funktsioon oma alam-
väärtpaberihaldurite üle. Depoopank ei 
delegeeri oma funktsioone sellisel määral, 
et ta ise muutub fiktiivseks äriühinguks.

Or. en

Muudatusettepanek 919
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Depoopangad võivad delegeerida oma 
ülesandeid teistele depoopankadele.

4. Depoopangad võivad delegeerida oma 
funktsioone teistele depoopankadele 
vastavalt artiklile 18.

Or. en
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Muudatusettepanek 920
Marta Andreasen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Depoopangad võivad delegeerida oma 
ülesandeid teistele depoopankadele.

4. Depoopangad võivad delegeerida oma 
ülesandeid teistele depoopankadele, millele 
on antud tegevusluba Euroopa Liidus või 
mujal.

Or. en

Selgitus

All-depoopangad ei pruugi tingimata olla alternatiivse investeerimisfondiga samas 
jurisdiktsioonis ning pole mõistlik seda võimalust välistada, kui neil on selleks olulised ja 
mõjuvad põhjused.

Muudatusettepanek 921
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja päritoluriik ei ole alternatiivse 
investeerimisfondi päritoluriik, sõlmib 
depoopank alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejaga kirjaliku 
lepingu, mis reguleerib teabevoogu, mida 
peetakse vajalikuks, et võimaldada tal 
täita käesolevas artiklis sätestatud 
funktsioone ning muid õigus- ja 
haldusnorme, mis on alternatiivse 
investeerimisfondi päritoluriigis 
depoopankade puhul asjakohased.

Or. en

Selgitus

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja ja depoopanga vaheline teabevoog peab olema 
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tagatud, eriti juhul, kui fondivalitseja ja depoopank ei asu samas riigis.

Küsimusele tuleb läheneda sarnaselt eurofondide direktiivis (vastavalt artikli 23 lõikele 5 ja 
artikli 33 lõikele 5) valitud lähenemisviisiga.

Muudatusettepanek 922
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Kui depoopank kasutab alam-
väärtpaberihalduri teenuseid lõike 1 
punktis b sätestatud ülesande täitmiseks, 
peab ta tagama, et täidetud on 
alljärgnevad tingimused:
a) alam-väärtpaberihalduri suhtes 
kohaldatakse vastavas jurisdiktsioonis 
nõutaval tasemel järelevalvet;
b) alam-väärtpaberihalduril on olemas 
struktuurid ja asjatundlikkus, mis on 
piisavad ja võrdelised alternatiivsele 
investeerimisfondile kuuluvate 
finantsinstrumentide õiguste laadi ja 
ulatusega;
c) alam-väärtpaberihaldurit 
auditeeritakse korrapäraselt eesmärgiga 
tagada, et finantsinstrumendid ja muud 
väärtpaberid on tema valduses;
d) alam-väärtpaberihaldur eraldab 
finantsinstrumendid ja muud 
väärtpaberid omaenda varadest; ja
e) alam-väärtpaberihaldur ei või kasutada 
finantsinstrumente ilma alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja eelneva 
kirjaliku nõusolekuta, mis pole tagasi 
võetud.

Or. en
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Selgitus

Kõnealune muudatus kajastab täpsemalt tingimusi, mille alusel depoopank peaks kasutama 
alam-väärtpaberihaldureid kui teenuseosutajaid selles vahendusketis.

Teine tasand peaks hõlmama nimetatud nõuete aluseks olevaid üksikasju, eriti seda, milline 
on sobiv nõuetekohase hoolsuse määr, mida depoopank peab rakendama.

Muudatusettepanek 923
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 c. Depoopangad rakendavad 
nõuetekohaseid oskusi, hoolikust ja 
hoolsust igasuguse niisuguse kolmanda 
isiku valikul, määramisel ja korrapärasel 
järelevalvel, kellele nad on osa oma 
ülesandeid delegeerinud.

Or. en

Muudatusettepanek 924
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 d. Depoopank rakendab kõiki 
nõuetekohaseid oskusi, kogu hoolikust ja 
hoolsust igasuguse kolmanda isiku 
valikul, määramisel ja korrapärasel 
järelevalvel vastavalt lõigetes 4 ja 4 b 
viidatule.

Or. en
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Muudatusettepanek 925
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 e. Depoopank rakendab kõiki 
nõuetekohaseid oskusi, kogu hoolikust ja 
hoolsust igasuguse kolmanda isiku 
valikul, määramisel ja korrapärasel 
järelevalvel vastavalt lõikes 4 viidatule.

Or. en

Selgitus

Teine tasand peaks hõlmama nimetatud nõuete aluseks olevaid üksikasju, eriti seda, milline 
on sobiv nõuetekohase hoolsuse määr, mida depoopank peab rakendama.

Muudatusettepanek 926
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Depoopank kannab vastutust 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
ja alternatiivse investeerimisfondi 
investorite ees igasuguse neile tekkinud 
kahjumi eest, mille põhjuseks on 
depoopanga toimetulematus käesoleva 
direktiivi kohaste kohustustega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Üleliigne ülesannete määratluse tõttu. Seda küsimust peaks selgitama horisontaalse õigusliku 
ettepaneku abil.
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Muudatusettepanek 927
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Depoopank kannab vastutust 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
ja alternatiivse investeerimisfondi 
investorite ees igasuguse neile tekkinud 
kahjumi eest, mille põhjuseks on 
depoopanga toimetulematus käesoleva 
direktiivi kohaste kohustustega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 928
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Depoopank kannab vastutust 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja ja 
alternatiivse investeerimisfondi investorite 
ees igasuguse neile tekkinud kahjumi eest, 
mille põhjuseks on depoopanga 
toimetulematus käesoleva direktiivi 
kohaste kohustustega.

5. Depoopank kannab kooskõlas 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi seadustega vastutust 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja ja 
alternatiivse investeerimisfondi investorite 
ees igasuguse neile tekkinud kahjumi eest, 
mille põhjuseks on depoopanga 
toimetulematus käesoleva direktiivi 
kohaste kohustustega või nende 
mittenõuetekohane täitmine.

Or. en

Selgitus

On vaja kehtestada reeglid seoses vastutusega, tehes depoopanga süü eest vastutavaks. Lisaks 
peaks vastutuse kord olema ligilähedane eurofondide direktiivi artiklitega 24 ja 34.
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Muudatusettepanek 929
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Depoopank kannab vastutust 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja ja
alternatiivse investeerimisfondi investorite 
ees igasuguse neile tekkinud kahjumi eest, 
mille põhjuseks on depoopanga 
toimetulematus käesoleva direktiivi 
kohaste kohustustega.

5. Depoopank kannab vastutust 
alternatiivse investeerimisfondi ees 
igasuguse sellele tekkinud kahjumi eest, 
mille põhjuseks on depoopanga 
põhjendamatu toimetulematus käesoleva 
direktiivi kohaste kohustustega või nende 
mittenõuetekohane täitmine.

Or. en

Muudatusettepanek 930
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Depoopank kannab vastutust 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja ja 
alternatiivse investeerimisfondi investorite 
ees igasuguse neile tekkinud kahjumi eest, 
mille põhjuseks on depoopanga 
toimetulematus käesoleva direktiivi
kohaste kohustustega.

5. Depoopank kannab vastutust 
alternatiivse investeerimisfondi ja 
alternatiivse investeerimisfondi investorite 
ees kollektiivselt neile tekkinud kahjumi 
eest, mille põhjuseks on depoopanga 
põhjendamatu toimetulematus lõigete 1, 2, 
4 ja 4 a kohaste kohustustega või nende 
mittenõuetekohane täitmine.

Or. en

Selgitus

Kooskõla saavutamiseks eurofondide direktiiviga on oluline selgitada, et depoopanga 
kohustused kehtivad kõigi alternatiivse investeerimisfondi investorite ees kollektiivselt, mitte 
„selle alternatiivse investeerimisfondi või nende investorite” ees, sest see võiks tähendada 
lojaalsuskonflikte ja luua ohu, et tekivad konkureerivaid nõuded kahju eest. Pealegi 
määratakse õigus kahjude hüvitamiseks kohtu teel liikmesriigi seaduste kohaselt.
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Muudatusettepanek 931
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Depoopank kannab vastutust 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja
ja alternatiivse investeerimisfondi 
investorite ees igasuguse neile tekkinud 
kahjumi eest, mille põhjuseks on 
depoopanga toimetulematus käesoleva 
direktiivi kohaste kohustustega.

5. Depoopank kannab vastutust 
alternatiivse investeerimisfondi või
alternatiivse investeerimisfondi investorite 
ees kollektiivselt neile tekkinud kahjumi 
eest, mille põhjuseks on depoopanga 
põhjendamatu toimetulematus lõigete 1, 2, 
4 ja 4 a kohaste kohustustega või nende 
mittenõuetekohane täitmine.

Or. en

Selgitus

Kooskõla saavutamiseks eurofondide direktiiviga on oluline selgitada, et depoopanga 
kohustused kehtivad kõigi alternatiivse investeerimisfondi investorite ees kollektiivselt, mitte 
„selle alternatiivse investeerimisfondi või nende investorite” ees, sest see võiks tähendada 
lojaalsuskonflikte.

Muudatusettepanek 932
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Depoopank kannab vastutust 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja ja 
alternatiivse investeerimisfondi investorite 
ees igasuguse neile tekkinud kahjumi eest, 
mille põhjuseks on depoopanga 
toimetulematus käesoleva direktiivi 
kohaste kohustustega.

5. Depoopank kannab vastutust 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja ja 
alternatiivse investeerimisfondi investorite 
ees igasuguse neile tekkinud kahjumi eest, 
mille põhjuseks on depoopanga 
põhjendamatu toimetulematus käesoleva 
direktiivi kohaste kohustustega või nende 
mittenõuetekohane täitmine.

Or. en
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Selgitus

On vaja selgitada, et depoopank vastutab juhul, kui tekib kahju, mille põhjuseks on asjaolu, et 
depoopank on põhjendamatult rikkunud kohustusi, mis tal on alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja ja investorite ees. Komisjoni teksti saab aga tõlgendada nii, et depoopangale 
pannakse veelgi suuremad nõuded, mis on tõesti liigsed ja piiravalt koormavad, ning mis võib 
vähendada depoopankade arvu, mis on valmis ELis tegutsema, ja seega suurendada riskide 
kontsentreerumist ja süsteemseid riske allesjäänud depoopankades.

Muudatusettepanek 933
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Depoopank kannab vastutust 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja ja 
alternatiivse investeerimisfondi investorite 
ees igasuguse neile tekkinud kahjumi eest, 
mille põhjuseks on depoopanga 
toimetulematus käesoleva direktiivi 
kohaste kohustustega.

5. Depoopank kannab vastutust 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja ja 
alternatiivse investeerimisfondi investorite 
ees igasuguse neile tekkinud kahjumi eest, 
mille põhjuseks on depoopanga 
põhjendamatu toimetulematus käesoleva 
direktiivi kohaste kohustustega.

Or. en

Selgitus

Depoopank peaks kandma vastutust kõigi põhjendamatute kahjude eest. Kui on olemas 
lepingu vormis kokkulepe depoopanga, all-depoopanga, alternatiivse investeerimisfondi 
investorite ja alternatiivse investeerimisfondi valitseja vahel, peaks kõnealune vastutus üle 
minema kolmandale isikule, kelle suhtes rakenduvad lepingu tingimused ja 
päritoluliikmesriigis antud tegevusluba.

Muudatusettepanek 934
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Igasugune muudatus käesolevas 
direktiivis osutatud vastutuskorras 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
ja depoopanga vahelise lepingu tulemusel 
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tuleb avaldada asjaomase alternatiivse 
investeerimisfondi investoritele enne 
investeeringu tegemist ja pädevatele 
asutustele.

Or. en

Muudatusettepanek 935
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Depoopanga hoitavate 
finantsinstrumentide kaotsimineku korral 
võib depoopank vabastada end vastutusest 
ainult juhul, kui ta suudab tõestada, et 
kaotsiminekut ei oleks olnud võimalik ära 
hoida.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Üleliigne ülesannete määratluse tõttu. Seda küsimust peaks selgitama horisontaalse õigusliku 
ettepaneku abil.

Muudatusettepanek 936
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Depoopanga hoitavate 
finantsinstrumentide kaotsimineku korral 
võib depoopank vabastada end vastutusest 
ainult juhul, kui ta suudab tõestada, et 
kaotsiminekut ei oleks olnud võimalik ära 
hoida.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Kooskõla saavutamiseks eurofondide direktiiviga on oluline selgitada, et depoopanga 
kohustused kehtivad kõigi alternatiivse investeerimisfondi investorite ees kollektiivselt, mitte 
„selle alternatiivse investeerimisfondi või nende investorite” ees, sest see võiks tähendada 
lojaalsuskonflikte ja tekitada konkureerivaid nõudeid kahju eest. Pealegi määratakse õigus 
kahjude hüvitamiseks kohtu teel liikmesriigi seaduste kohaselt.

Muudatusettepanek 937
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Depoopanga hoitavate 
finantsinstrumentide kaotsimineku korral 
võib depoopank vabastada end vastutusest 
ainult juhul, kui ta suudab tõestada, et 
kaotsiminekut ei oleks olnud võimalik ära 
hoida.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kooskõla saavutamiseks eurofondide direktiiviga on oluline selgitada, et depoopanga 
kohustused kehtivad kõigi alternatiivse investeerimisfondi investorite ees kollektiivselt, mitte 
„selle alternatiivse investeerimisfondi või nende investorite” ees, sest see võiks tähendada 
lojaalsuskonflikte.

Muudatusettepanek 938
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Depoopanga hoitavate 
finantsinstrumentide kaotsimineku korral 
võib depoopank vabastada end vastutusest 
ainult juhul, kui ta suudab tõestada, et 
kaotsiminekut ei oleks olnud võimalik ära 

välja jäetud
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hoida.

Or. en

Selgitus

Igasugune tõendamiskohustuse ümbermuutmine depoopanga kahjuks ei ole kohane. Samuti 
nagu eurofondide direktiivis tuleks tõendamiskohustuse jagamine jätta liikmesriigi 
tsiviilõiguse reguleerida; vaid juhul, kui varasid hoitakse alam-väärtpaberihalduri juures, 
ilmneb vajadus kehtestatud vastutusstandarditel põhinevate ühtlustatud ELi eeskirjade järele.

Muudatusettepanek 939
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Depoopanga hoitavate 
finantsinstrumentide kaotsimineku korral 
võib depoopank vabastada end vastutusest 
ainult juhul, kui ta suudab tõestada, et 
kaotsiminekut ei oleks olnud võimalik ära 
hoida.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 940
Sari Essayah

Ettepanek võttta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Depoopanga hoitavate 
finantsinstrumentide kaotsimineku korral 
võib depoopank vabastada end vastutusest 
ainult juhul, kui ta suudab tõestada, et 
kaotsiminekut ei oleks olnud võimalik ära 
hoida.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 941
Marta Andreasen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Depoopanga hoitavate finantsinstrumentide 
kaotsimineku korral võib depoopank 
vabastada end vastutusest ainult juhul,
kui ta suudab tõestada, et kaotsiminekut 
ei oleks olnud võimalik ära hoida.

Depoopanga hoitavate finantsinstrumentide 
kaotsimineku korral saab depoopanka 
pidada vastutavaks üksnes siis, kui 
tõestatakse, et ta ei rakendanud hoitavate 
varade puhul nõuetekohast hoolsust ja 
piisavat hoolikust või ülesande mõistliku 
täitmise kohustust.

Or. en

Selgitus

Tavapärane väljakujunenud hoolikuse standard depoopanga funktsiooni täitmisel on piisava 
hoolikuse standard. Tõendamiskohustuse koorma depoopanga peale panemine pöörab ümber 
praeguse tavapärase tegevustava ja suurendab tublisti kindlustuse kulu investori kahjuks.

Muudatusettepanek 942
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Depoopanga hoitavate finantsinstrumentide 
kaotsimineku korral võib depoopank 
vabastada end vastutusest ainult juhul, kui 
ta suudab tõestada, et kaotsiminekut ei 
oleks olnud võimalik ära hoida.

Depoopanga hoitavate finantsinstrumentide 
kaotsimineku korral võib depoopank 
vabastada end vastutusest vaid juhul, kui ta 
suudab tõestada, et kaotsimineku 
põhjustas väline sündmus, mida polnud 
võimalik ette näha, ja et depoopank ei 
oleks saanud kaotsiminekut ära hoida.

Or. en

Selgitus

Depoopangad peavad järgima ranget vastutusreeglit ning neil peab olema võimalik 
vastutusest vabaneda üksnes vääramatu jõu korral.
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Muudatusettepanek 943
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti b alapunkti i kohaselt 
hoitavate finantsinstrumentide 
kaotsimineku korral või depoopanga 
põhjendamatu toimetulematuse korral 
säilitada õigused finantsinstrumentidele 
vastavalt lõike 1 punkti b alapunktile ii, 
tagastab depoopank varad või neile 
vastava summa alternatiivsele 
investeerimisfondile liigse viivituseta.
Ülesande delegeerimisel kolmandale 
isikule lõike 4 kohaselt võib depoopank 
vabastada end vastutusest, kui ta suudab 
tõestada, et ta on täitnud lõigete 4 ja 4 a 
kohased kohustused. Kuid kui depoopank 
sel moel vastutusest vabaneb, juhul kui 
alternatiivne investeerimisfond ei või seda 
kehtivate seaduste ja turutavade kohaselt 
ise teha, rakendab depoopank kolmanda 
isiku suhtes meetmeid, mis võivad 
mõistlikult vajalikud olla, et hüvitada 
alternatiivsele investeerimisfondile 
kaotatud finantsinstrumendid (nii et 
alternatiivne investeerimisfond kannab 
depoopanga tehtud põhjendatud kulud ja 
kulutused).

Or. en

Selgitus

Selle punktiga tunnustatakse depoopanga kohustust tagastada enda hoitavad varad (kas 
finantsinstrumendid või õigused neile).Viide vastutusest vabastamisele lepingu alusel on välja 
jäetud kaashuvitatuse põhjustel (ei tohi olla lepingusuhteid nendega, kes võiks nõudeid 
esitada – see on vastuolus liikmesriikide tsiviilvastutuse korraga). Sellise sätte lisamine, mis 
nõuab, et depoopank teeks jõupingutusi kahju hüvitamiseks, kehtib üksnes juhul, kui 
depoopank on oma kohustused nõuetekohaselt täitnud ja vastutusest vabastatud. 

Depoopanga vastutavaks tegemine sõltumata süüst viiks ta kindlustusandja staatusesse. 
Lisaks peaks depoopangal, kui ta võtab meetmeid alternatiivse investeerimisfondi nimel, 
olema võimalik saada hüvitist oma kulude katteks.
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Muudatusettepanek 944
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punkti b alapunkti i kohaselt 
hoitavate finantsinstrumentide 
kaotsimineku korral või depoopanga 
põhjendamatu võimetuse korral säilitada 
õigused finantsinstrumentidele vastavalt 
lõike 1 punkti b alapunktile ii, tagastab 
depoopank viivitamatult varad või neile 
vastava summa alternatiivsele 
investeerimisfondile.
Nimetatud kohustust ei mõjuta alam-
väärtpaberihalduri määramine lõike 4 
kohaselt.
Depoopank võib siiski end vastutusest 
vabastada, kui ta on täitnud lõigete 4 ja 4 
a kohased kohustused.

Or. en

Selgitus

Sellega tunnustatakse depoopanga kohustust tagastada enda hoitavad varad 
(finantsinstrumendid).

Muudatusettepanek 945
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Depoopanga hoitavate 
finantsinstrumentide kaotsimineku korral 
tagastab depoopank esmase kohustusena 
ja ilma et see piiraks riikliku õiguse 
kohaldamist varad liigse viivituseta 
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alternatiivsele investeerimisfondile. 
Nimetatud nõue kehtib, ilma et see piiraks 
kohtumenetlusi.

Or. en

Muudatusettepanek 946
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Depoopanga poolt lõike 1 punkti b 
kohaselt hoitavate finantsinstrumentide 
kaotsimineku korral tagastab depoopank 
varad liigse viivituseta alternatiivsele 
investeerimisfondile. Depoopank saab end 
vastutusest vabastada, kui ta suudab 
tõestada, et ta on täitnud oma 
nõuetekohase hoolsuse kohustused, 
millele on viidatud lõikes 4.

Or. en

Selgitus

Hüvitamiskohustus peaks piirduma väärtpaberitega, mida depoopank hoiab, ning mitte 
kehtima muude finantsinstrumentide puhul, mille kohta depoopank peab üksnes 
väärtpaberiportfelli. Lisaks ei ole kohustus tagastada varad kohe kooskõlas turu toimimisega 
ja ajaga, mis on vajalik olukorra lahendamiseks, kui varad on kaotsi läinud või 
mittekasutatavad likvideerimismenetluse korral. Selles kontekstis on mõiste „liigse 
viivituseta” kohasem kui „viivitamatult”.
Arvame ka, et depoopangal peaks olema võimalik piirata oma vastutust enda hoitavate 
väärtpaberite puhul, kui ta suudab tõestada, et varade kaotsimineku põhjuseks pole 
depoopanga põhjendamatu toimetulematus käesoleva direktiivi kohaste kohustustega.
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Muudatusettepanek 947
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Depoopanga poolt vastavalt lõike 1 
punktile b hoitavate finantsinstrumentide 
kaotsimineku korral tagastab depoopank 
varad liigse viivituseta alternatiivsele 
investeerimisfondile. Depoopank saab end 
vastutusest vabastada, kui ta suudab 
tõestada, et ta on täitnud oma 
nõuetekohase hoolsuse kohustused, 
millele on viidatud lõikes 4.

Or. en

Selgitus

Hüvitamiskohustus peaks hõlmama üksnes neid väärtpabereid, mida depoopank haldab. 
Kohustust varad kohe tagastada tuleks kuidagi kergendada, et see oleks realistlik ja kooskõlas 
turu toimimisega. Depoopangal peaks ka olema võimalik piirata oma vastutust enda 
hallatavate väärtpaberite puhul, kui ta suudab tõestada, et varade kaotsimineku põhjuseks 
pole depoopanga põhjendamatu toimetulematus oma kohustustega.

Muudatusettepanek 948
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 2 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Depoopanga poolt vastavalt lõike 1 
punktile b hoitavate finantsinstrumentide 
kaotsimineku korral tagastab depoopank 
varad liigse viivituseta alternatiivsele 
investeerimisfondile. Depoopank saab 
vastutusest vabaneda, kui ta suudab 
tõestada, et ta on täitnud oma 
nõuetekohase hoolsuse kohustused, 
millele on viidatud lõikes 4.
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Or. en

Muudatusettepanek 949
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 2 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui depoopanka takistatakse selle riigi 
õiguse kohaselt, kus alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja alternatiivse 
investeerimisfondi nimel investeerib, 
õiguslikult väärtpaberihalduri 
funktsioone täitmast, võib tema vastutus 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
ja investorite ees minna üle tegevusloaga 
kolmandale isikule, kellele on usaldatud 
panga väärtpaberihalduse ülesannete 
täitmine. Üleminek toimub depoopanga ja 
kolmanda isiku vahelise lepingu alusel.
Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
peab olema nimetatud korraldusest 
teavitatud enne selle elluviimist. 
Nimetatud teavitamiskohustus 
sätestatakse alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ja depoopanga 
vahel sõlmitud lepingus.
Investoreid tuleb enne, kui nad 
alternatiivsesse investeerimisfondi 
investeerivad, nimetatud lepingust ja 
vastutuse jagamisest asjaosaliste vahel 
teavitada.

Or. en
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Muudatusettepanek 950
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 2 g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui depoopanka takistatakse selle riigi 
õiguse kohaselt, kus alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja alternatiivse 
investeerimisfondi nimel tegutseb, 
õiguslikult väärtpaberihalduri 
funktsioone täitmast, võib tema vastutus 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
ja investorite ees minna üle tegevusloaga 
kolmandale isikule, kellele on usaldatud 
panga väärtpaberihalduse ülesannete 
täitmine. Üleminek toimub depoopanga ja 
kolmanda isiku vahelise kirjaliku 
kokkuleppe alusel.
Üldine leping alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ja depoopanga 
vahel annab alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejale õiguse saada 
teavitatud igast niisugusest kokkuleppest, 
kuid ei anna talle õigust kokkuleppele 
vastu vaielda.

Or. en

Selgitus

Igasugune ülesannete – ja seega ka vastutuse – üleminek peab olema osa kirjalikust 
kokkuleppest, et tagada investorite, alternatiivse investeerimisfondi valitseja ja depoopankade 
turvalisust. Lisaks peab alternatiivse investeerimisfondi valitseja olema teadlik sellest, et 
mõnesid varade haldamise ülesandeid täidavad kolmandad isikud. Kuna samal ajal läheb üle 
ka vastutus, peaks see olema üksnes depoopanga otsus, kas mingeid ülesandeid üle antakse.



AM\805037ET.doc 157/175 PE439.132v01-00

ET

Muudatusettepanek 951
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 2 h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kolmandas riigis asuva depoopanga 
kohta on tehtud otsused lõike 3 d 
kohaselt, ei nõuta lõike 5 lõigus 2 g 
osutatud kirjalikku kokkulepet, kuigi selle 
võib sõlmida.

Or. en

Selgitus

Igasugune ülesannete üleminek põhineb tsiviilõiguslikul kokkuleppel, mistõttu lõike 3 d 
kohaste otsuste kohaldumisel ei ole täiendav kirjalik kokkulepe vajalik. Viidatud on artikli 17 
lõikes 3 d tehtud muudatusele raporti projektis.

Muudatusettepanek 952
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 2 i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kolmanda riigi kohta on tehtud 
otsused lõike 3 d kohaselt, ei nõuta lõike 5 
lõigus 2 f osutatud lepingut, kuigi selle 
võib sõlmida.

Selgitus

Viidatud on artikli 17 lõikes 3 d tehtud muudatusele raporti projektis.

Or. en
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Muudatusettepanek 953
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 2 j (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui depoopanga ja kolmanda isiku vahel 
sõlmitud leping võimaldab varade 
ülekandmist ja uuesti kasutamist 
kooskõlas alternatiivse investeerimisfondi 
tingimustega, teavitatakse alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejat vastavast 
lepingupunktist enne selle täideviimist. 
Nimetatud teavitamiskohustus 
sätestatakse alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ja depoopanga 
vahel sõlmitud lepingus. Investoreid tuleb 
enne, kui nad alternatiivsesse 
investeerimisfondi investeerivad, 
nimetatud lepingupunktist teavitada ja 
anda neile uusim teave selle kohta, kes on 
asjakohane kolmas isik. Eelkõige peab 
investoreid teavitama igasugusest 
võimalikust vastutuse üleminekust 
kolmandale isikule, sealhulgas ka 
finantsinstrumentide kaotsimineku korral. 
Sel juhul on viivitus seoses hüvitamisega 
kooskõlas depoopanga ja kolmanda isiku 
vahel sõlmitud lepingu tingimustega.

Or. en

Muudatusettepanek 954
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 2 k (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Finantsinstrumentide kaotsimineku 
korral, mille eest depoopank vastutab 
käesoleva lõike kohaselt, ja kui on olemas 
leping, mis võimaldab varade ülekandmist 
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alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
valitud kolmandale isikule ja varade 
uuesti kasutamist selle kolmanda isiku 
poolt alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja eelneval nõusolekul, saab 
depoopank asjaomase lepingu tingimuste 
kohaselt end vastutusest vabastada. 
Investoreid tuleb lepingu olemasolust 
teavitada.
Depoopank ei vastuta ühegi väärtpaberite 
keskdepositooriumi teo või 
tegematajätmise (või maksejõuetuse) eest.

Or. en

Selgitus

Kui varade hoidmine on üle antud kolmandale isikule, kes pole mitte depoopanga, vaid 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja valitud, ei peeta depoopanka varade kaotsimineku 
korral vastutavaks. Mõnel juhul puudub depoopangal täielikult kontroll varade üle, sest tal 
pole vahendeid, et teada, kus need varad asuvad ja kuidas neid kasutatakse. Investoreid tuleks 
sellest teavitada.

Muudatusettepanek 955
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 2 k (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Finantsinstrumentide kaotsimineku 
korral, mille eest depoopank vastutab 
lõigu 2 d kohaselt, ja kui on olemas 
leping, mis võimaldab varade ülekandmist 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
valitud kolmandale isikule ja varade 
uuesti kasutamist selle kolmanda isiku 
poolt alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja eelneval nõusolekul, saab 
depoopank asjaomase lepingu tingimuste 
kohaselt end vastutusest vabastada. 
Investoreid tuleb lepingu olemasolust 
teavitada.
Depoopank ei vastuta ühegi väärtpaberite 
keskdepositooriumi teo või 



PE439.132v01-00 160/175 AM\805037ET.doc

ET

tegematajätmise (või maksejõuetuse) eest.

Or. en

Selgitus

Depoopanka ei peeta vastutavaks varade kaotsimineku korral, kui vastutus nende varade 
hoidmise eest on antud kolmandale isikule, mille on valinud alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, mitte depoopank. Investoreid tuleb niisuguse lepingu olemasolust teavitada.

Muudatusettepanek 956
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 2 i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Finantsinstrumentide kaotsimineku 
korral ja kui on olemas leping, mis 
võimaldab varade ülekandmist 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
valitud kolmandale isikule ja varade 
uuesti kasutamist selle kolmanda isiku 
poolt alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja eelneval nõusolekul, saab 
depoopank asjaomase lepingu tingimuste 
kohaselt end vastutusest vabastada. 
Investoreid tuleb lepingu olemasolust 
teavitada.

Or. en

Muudatusettepanek 957
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 2 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab kooskõlas artiklitega 49 a, 
49 b ja 49 c vastu delegeeritud õigusaktid, 
millega täpsustatakse depoopankade 
ülesandeid ja vastutust ning tingimusi, 
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mille alusel alternatiivse 
investeerimisfondi depoopank võib mõned 
oma funktsioonid kolmandale isikule 
delegeerida.
Need õigusaktid, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 
290.

Or. en

Muudatusettepanek 958
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastutust alternatiivse investeerimisfondi 
investorite ees võib nõuda kas otse või 
kaudselt alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kaudu, sõltuvalt depoopanga, 
fondivalitseja ja investorite suhete 
õiguslikust olemusest. Depoopanga 
vastutust ei mõjuta lõike 4 kohane mis 
tahes delegeerimine.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Üleliigne ülesannete määratluse tõttu. Seda küsimust peaks selgitama horisontaalse õigusliku 
ettepaneku abil.
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Muudatusettepanek 959
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastutust alternatiivse investeerimisfondi 
investorite ees võib nõuda kas otse või 
kaudselt alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kaudu, sõltuvalt depoopanga, 
fondivalitseja ja investorite suhete 
õiguslikust olemusest. Depoopanga 
vastutust ei mõjuta lõike 4 kohane mis 
tahes delegeerimine.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 960
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastutust alternatiivse investeerimisfondi 
investorite ees võib nõuda kas otse või 
kaudselt alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kaudu, sõltuvalt depoopanga, 
fondivalitseja ja investorite suhete 
õiguslikust olemusest. Depoopanga 
vastutust ei mõjuta lõike 4 kohane mis 
tahes delegeerimine.

Vastutust alternatiivse investeerimisfondi 
investorite ees võib nõuda kas otse või 
kaudselt alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kaudu, sõltuvalt depoopanga, 
fondivalitseja ja investorite suhete 
õiguslikust olemusest.

Depoopanga vastutust ei mõjuta tavaliselt
lõike 4 kohane mis tahes delegeerimine.
Vastutust võib aga üle anda tegevusloaga 
kolmandale isikule, kellele on usaldatud 
panga väärtpaberihalduse ülesannete 
täitmine. Vastutuse üleminek toimub 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja, 
depoopanga, kolmanda isiku ja investorite 
vahelise lepingu alusel. Nimetatud 
korralduseks on vaja päritoluliikmesriigi 
luba.
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Finantsinstrumentide kaotsimineku 
korral ja kui on olemas depoopanga 
leping, mis võimaldab varade ülekandmist 
ja uuesti kasutamist, toimub hüvitamisega 
viivitamine lepingutingimuste kohaselt.

Or. en

Selgitus

Depoopank peaks kandma vastutust kõigi põhjendamatute kahjude eest. Kui on olemas 
lepingu vormis kokkulepe depoopanga, all-depoopanga, alternatiivse investeerimisfondi 
investorite ja alternatiivse investeerimisfondi valitseja vahel, peaks kõnealune vastutus üle 
minema kolmandale isikule, kelle suhtes rakenduvad lepingu tingimused ja 
päritoluliikmesriigis antud tegevusluba.

Muudatusettepanek 961
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastutust alternatiivse investeerimisfondi 
investorite ees võib nõuda kas otse või 
kaudselt alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kaudu, sõltuvalt depoopanga, 
fondivalitseja ja investorite suhete 
õiguslikust olemusest. Depoopanga 
vastutust ei mõjuta lõike 4 kohane mis 
tahes delegeerimine.

Lõigu 2 a kohaselt ei mõjuta depoopanga 
vastutust lõike 4 kohane mis tahes 
delegeerimine, välja arvatud mis tahes 
lepingust tulenevad piirangud, mis tuleb 
alternatiivsele investeerimisfondile või 
selle investoritele avaldada.

Or. en

Selgitus

Kooskõla saavutamiseks eurofondide direktiiviga on oluline selgitada, et depoopanga 
kohustused kehtivad kõigi alternatiivse investeerimisfondi investorite ees kollektiivselt, mitte 
„selle alternatiivse investeerimisfondi või nende investorite” ees, sest see võiks tähendada 
lojaalsuskonflikte ja tekitada konkureerivaid nõudeid kahju eest. Pealegi määratakse õigus 
kahjude hüvitamiseks kohtu teel liikmesriigi seaduste kohaselt.
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Muudatusettepanek 962
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastutust alternatiivse investeerimisfondi 
investorite ees võib nõuda kas otse või 
kaudselt alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kaudu, sõltuvalt depoopanga, 
fondivalitseja ja investorite suhete 
õiguslikust olemusest. Depoopanga 
vastutust ei mõjuta lõike 4 kohane mis 
tahes delegeerimine.

Lõigu 2 a kohaselt ei mõjuta depoopanga 
vastutust lõike 4 kohane mis tahes alam-
väärtpaberihaldurite määramine, millele 
on viidatud lõigetes 4 ja 4 a.

Or. en

Selgitus

Kooskõla saavutamiseks eurofondide direktiiviga on oluline selgitada, et depoopanga 
kohustused kehtivad kõigi alternatiivse investeerimisfondi investorite ees kollektiivselt, mitte 
„selle alternatiivse investeerimisfondi või nende investorite” ees, sest see võiks tähendada 
lojaalsuskonflikte.

Viimane lõige tuleks välja jätta, sest selle puhul kaasneb konkureerivate kahjunõuete oht. 
Pealegi määratakse õigus kahjude hüvitamiseks kohtu teel liikmesriigi seaduste kohaselt.

Muudatusettepanek 963
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastutust alternatiivse investeerimisfondi 
investorite ees võib nõuda kas otse või 
kaudselt alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kaudu, sõltuvalt depoopanga, 
fondivalitseja ja investorite suhete 
õiguslikust olemusest. Depoopanga 
vastutust ei mõjuta lõike 4 kohane mis 
tahes delegeerimine.

Vastutust alternatiivse investeerimisfondi 
investorite ees võib nõuda kas otse või 
kaudselt alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kaudu. Depoopanga vastutust ei 
mõjuta lõike 4 kohane mis tahes 
delegeerimine.

Or. en
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Selgitus

Depoopanga toimetulematuse korral peaks investoritel olema võimalik tegutseda otse või 
kaudselt, nii nagu nende jaoks tõhusam on.

Muudatusettepanek 964
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastutust alternatiivse investeerimisfondi 
investorite ees võib nõuda kas otse või 
kaudselt alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kaudu, sõltuvalt depoopanga, 
fondivalitseja ja investorite suhete 
õiguslikust olemusest. Depoopanga 
vastutust ei mõjuta lõike 4 kohane mis 
tahes delegeerimine.

Vastutust alternatiivse investeerimisfondi 
investorite ees võib nõuda kas otse või 
kaudselt alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kaudu, sõltuvalt depoopanga, 
fondivalitseja ja investorite suhete 
õiguslikust olemusest. Depoopanga 
vastutust ei mõjuta lõike 4 kohane mis 
tahes delegeerimine. Sellistel juhtudel 
peaks depoopanga vastutus piirduma 
piisava hoolikusega asjakohase alam-
väärtpaberihalduri valikul.

Or. en

Selgitus

On vaja kehtestada reeglid seoses vastutusega, tehes depoopanga süü eest vastutavaks. Lisaks 
peaks vastutuse kord olema ligilähedane eurofondide direktiivi artiklitega 24 ja 34.

Muudatusettepanek 965
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 4 b ja käesoleva lõike kohane 
vastutus ei kehti depoopangast 
mittesõltuvate asjaolude korral, milleks on 
muu hulgas vääramatu jõud, 
turutingimused, turuinfrastruktuuri 
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organisatsioonide või turuinfrastruktuuri 
süsteemides osalejate kehtestatud 
tingimused.

Or. en

Selgitus

Väljend „turuinfrastruktuuri süsteemid” viitab rajatistele, mida finantsasutuste jaoks peavad 
ülal ja käigus sellised majandusüksused nagu arvelduskojad, arveldussüsteemid ja 
väärtpaberite keskdepositooriumid.

Muudatusettepanek 966
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 4 b ja käesoleva lõike kohane 
vastutus ei kehti depoopangast 
mittesõltuvate asjaolude korral, milleks on 
muu hulgas vääramatu jõud, 
turutingimused, turuinfrastruktuuri 
organisatsioonide või turuinfrastruktuuri 
süsteemides osalejate kehtestatud 
tingimused.

Or. en

Selgitus

Väljend „turuinfrastruktuuri süsteemid” viitab rajatistele, mida finantsasutuste jaoks peavad 
ülal ja käigus sellised majandusüksused nagu arvelduskojad, arveldussüsteemid ja 
väärtpaberite keskdepositooriumid.
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Muudatusettepanek 967
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Depoopanga vastutust alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ja investorite 
ees ei mõjuta asjaolu, et depoopank on 
otsustanud delegeerida osa oma 
ülesannetest tegevusloaga kolmandale 
isikule, nt all-depoopangale või alam-
väärtpaberihaldurile.

Or. en

Muudatusettepanek 968
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Depoopanga vastutust alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ja investorite 
ees ei mõjuta asjaolu, et ta on 
delegeerinud osa oma ülesannetest 
tegevusloaga kolmandale isikule, mille ta 
on valinud.

Or. en

Selgitus

Hüvitamiskohustus peaks piirduma väärtpaberitega, mida depoopank haldab, ning mitte 
kehtima muude finantsinstrumentide puhul, mille kohta depoopank üksnes peab 
väärtpaberiportfelli. Lisaks ei ole kohustus tagastada varad kohe kooskõlas turu toimimisega 
ja ajaga, mis on vajalik olukorra lahendamiseks, kui varad on kaotsi läinud või 
mittekasutatavad likvideerimismenetluse korral. Selles kontekstis on mõiste „liigse 
viivituseta” kohasem kui „viivitamatult”. Arvame ka, et depoopangal peaks olema võimalik 
piirata oma vastutust enda hoitavate väärtpaberite puhul, kui ta suudab tõestada, et varade 
kaotsimineku põhjuseks pole depoopanga põhjendamatu toimetulematus käesoleva direktiivi 
kohaste kohustustega.
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Muudatusettepanek 969
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Depoopanga vastutust alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ja investorite 
ees ei mõjuta asjaolu, et ta on 
delegeerinud osa oma ülesannetest 
tegevusloaga kolmandale isikule, mille ta 
on valinud.

Or. en

Selgitus

Hüvitamiskohustus peaks hõlmama vaid neid väärtpabereid, mida hallatakse. Kohustust 
varad kohe tagastada tuleks kuidagi kergendada, et see oleks realistlik ja kooskõlas turu 
toimimisega. Depoopangal peaks olema ka võimalik piirata oma vastutust enda hallatavate 
väärtpaberite puhul, kui ta suudab tõestada, et varade kaotsimineku põhjuseks pole 
depoopanga põhjendamatu toimetulematus käesoleva direktiivi kohaste kohustustega.

Muudatusettepanek 970
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Depoopanga vastutust alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ja investorite 
ees ei mõjuta asjaolu, et ta on 
delegeerinud osa oma ülesannetest 
tegevusloaga kolmandale isikule, mille ta 
on valinud.

Or. en
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Muudatusettepanek 971
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 3 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui varasid hoitakse lõike 3 kohaselt 
alam-väärtpaberihalduri juures 
kolmandas riigis, võib see piirata 
vastutust hooletu valiku eest ja hooletuse 
eest juhtnööride andmisel.

Or. en

Selgitus

Igasugune tõendamiskohustuse ümbermuutmine depoopanga kahjuks ei ole kohane. Samuti 
nagu eurofondide direktiivis tuleks tõendamiskohustuse jagamine jätta liikmesriigi 
tsiviilõiguse reguleerida; vaid juhul, kui varasid hoitakse alam-väärtpaberihalduri juures, 
ilmneb vajadus kehtestatud vastutusstandarditel põhinevate ühtlustatud ELi eeskirjade järele.

Muudatusettepanek 972
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Depoopank annab oma 
päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele 
nende soovi korral kogu teabe, mille ta on 
saanud oma kohustuste täitmisel ja mis 
võib olla pädevate asutuste jaoks vajalik 
järelevalveks alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja üle. Kui 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriik on muu kui 
depoopanga oma, jagavad depoopanga 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
saadud teavet viivitamatult alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevate asutustega.
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Or. en

Selgitus

Sõnastus on võetud Rootsi eesistumise ajal tehtud kompromissettepanekust V3.

Muudatusettepanek 973
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Depoopank annab oma 
päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele 
nende soovi korral kogu teabe, mille ta on 
saanud oma kohustuste täitmisel ja mis 
võib olla pädevate asutuste jaoks vajalik 
järelevalveks alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja üle. Kui 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriik on muu kui 
depoopanga oma, jagavad depoopanga 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
saadud teavet viivitamatult alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevate asutustega.

Or. en

Selgitus

T.

Muudatusettepanek 974
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Sisejuhitavad juriidilistest isikutest 
alternatiivsed investeerimisfondid, mis ei 
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anna oma aktsionäridele mingeid 
tagasivõtmise või tagasiostu õigusi, 
investeerivad valdavalt vabalt 
kaubeldavatesse väärtpaberitesse, ei 
kasuta üldse või kasutavad piiratud 
finantsvõimendust ning kauplevad oma 
aktsiatega Euroopa Liidu reguleeritud 
turul, võib nende päritoluliikmesriigi (kus 
on nende registrijärge asukoht) pädev 
asutus vabastada käesoleva artikli 
kohaldumisest tingimusel, et alternatiivse 
investeerimisfondi kõigi varade 
omandiõigust kontrollitakse asjakohaste 
süsteemide ja sõltumatu audiitori abil 
vähemalt kord aastas.

Or. en

Selgitus

Alternatiivsete investeerimisfondide direktiivi eelnõu on koostatud, pidades silmas ehtsaid 
alternatiivseid investeerimisfonde nagu riskifondid ja börsivälistesse ettevõtetesse 
investeerivad fondid, mis pole juriidilised isikud ja mida haldab alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja, mis valitseb korraga mitut fondi. Niisuguste tüüpiliste 
alternatiivsete investeerimisfondide puhul on mõttekas, et direktiiv nõuab üheainsa
depoopanga vahendustegevust. Selline lähenemine tundub aga mittevajalik ja koormav 
tavapäraste äriühingutena asutatud fondide või portfelli kuuluvate äriühingute jaoks, mis on 
juriidilised isikud ja iseseisvad ettevõtted, sisejuhitavad ja mille aktsiatega kaubeldakse 
reguleeritud turul ning mille suhtes seega juba kohaldatakse rangeid auditeerimis-, 
raamatupidamis- ja riskikontrolli standardeid.

Muudatusettepanek 975
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Sisejuhitavad juriidilistest isikutest 
alternatiivsed investeerimisfondid, mis ei 
anna oma aktsionäridele mingeid 
tagasivõtmise või tagasiostu õigusi, 
investeerivad valdavalt vabalt 
kaubeldavatesse väärtpaberitesse, ei 
kasuta üldse või kasutavad piiratud 
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finantsvõimendust ning kauplevad oma 
aktsiatega Euroopa Liidu reguleeritud 
turul, võib nende päritoluliikmesriigi (kus 
on nende registrijärge asukoht) pädev 
asutus vabastada käesoleva artikli 
kohaldumisest tingimusel, et alternatiivse 
investeerimisfondi kõigi varade 
omandiõigust kontrollitakse asjakohaste 
süsteemide ja sõltumatu audiitori abil 
vähemalt kord aastas.

Or. en

Selgitus

Väljapakutud direktiiv, mis on küll mõistlik riskifondide ja muude sarnaste mittekaubeldavate 
aktsiate fondide puhul, mis ei ole juriidilised isikud, tundub siiski mittevajalik ja koormav 
tavapäraste äriühingutena asutatud fondide või portfelli kuuluvate äriühingute jaoks, mis on 
juriidilised isikud ja iseseisvad ettevõtted, on sisejuhitavad ja mille aktsiatega kaubeldakse 
reguleeritud turul ning mille suhtes seega juba kohaldatakse rangeid auditeerimis-, 
raamatupidamis- ja riskikontrolli standardeid.

Muudatusettepanek 976
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 c. Käesolev artikkel ei kohaldu 
kinnistele fondidele, mille puhul 
puuduvad tagasivõtmise õigused.

Or. en

Selgitus

Depoopankadele pandud otsene vastutus investorite ees varade haldamise eest suurendaks 
tarbetult kinniste fondide kulusid.
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Muudatusettepanek 977
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 d. Käesolevat artiklit ei kohaldata 
tööstuslike valdusettevõtjate suhtes, mille 
aktsiatega kaubeldakse ELi reguleeritud 
turul, kui neile kuuluvad oma tütar- või 
sidusettevõtjate aktsiad tööstusliku 
äristrateegia elluviimise eesmärgil, 
kusjuures tütar- või sidusettevõtjad ei ole 
asutatud peamiselt investoritele tulu 
teenimiseks vara loovutamise teel 
kindlaksmääratud aja jooksul.

Or. en

Selgitus

Börsil noteeritud tööstuslike valdusettevõtjate aktsiaregistrite haldamisega tegelevad juba 
vastavad registripidajad. See funktsioon on varade haldamise funktsioonist eraldi. 
Depoopankadele pandud otsene vastutus investorite ees varade haldamise eest suurendaks 
tarbetult kulusid.

Muudatusettepanek 978
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 e. Kooskõlas artiklitega 49 a, 49 b ja 49 
c võtab komisjon vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega täpsustatakse:
a) heakskiidetud pankadesse 
deponeerimise vahendid ja meetodid;
b) varade hoidmise ja haldamise mõisted, 
sealhulgas finantsinstrumentide 
erinevatele kontodele eraldamise 
vahendid ja meetodid ning 
finantsinstrumentide kaotsimineku 
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juhtumid;
c) depoopankade järelevalvekohustused;
d) alam-väärtpaberihaldurite määramise 
tingimused, sealhulgas depoopankade 
nõuetekohase hoolsuse kohustused ja 
vajadus koostöökokkulepete järele teiste 
jurisdiktsioonidega;
e) depoopankade heakskiitmise 
tingimused, sealhulgas selle hindamine, 
kas depoopank suudab anda piisavaid 
finants- ja ametialaseid garantiisid, et 
tulemuslikult täita depoopanga 
asjaomaseid funktsioone ja nendest 
tulenevaid kohustusi.
Need õigusaktid, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 
290.

Or. en

Selgitus

Viia kooskõlla muudetud artikli 17 lõikega 1.
Viia kooskõlla muudetud artikli 17 lõike 1 punktiga b.

Muudatusettepanek 979
Astrid Lulling

Ettepanek võtta direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 f. Kooskõlas artiklitega 49 a, 49 b ja 49 
c võtab komisjon vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega täpsustatakse:
a) heakskiidetud krediidiasutustesse 
deponeerimise vahendid ja meetodid;
b) varade hoidmise ja haldamise 
funktsioonid, sealhulgas 
finantsinstrumentide erinevatele 
kontodele eraldamise vahendid ja 



AM\805037ET.doc 175/175 PE439.132v01-00

ET

meetodid ning finantsinstrumentide 
kaotsimineku juhtumid;
c) delegeerimise tingimused, sealhulgas 
depoopankade nõuetekohase hoolsuse 
kohustused ja vajadus koostöökokkulepete 
järele teiste jurisdiktsioonidega;
d) depoopankade heakskiitmise 
tingimused, sealhulgas selle hindamine, 
kas depoopank suudab anda piisavaid 
finants- ja ametialaseid garantiisid, et 
tulemuslikult täita depoopanga 
asjaomaseid funktsioone ja nendest 
tulenevaid kohustusi.
Need õigusaktid, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 
290.

Or. en


