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Tarkistus 700
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on 
kaiken aikaa hyödynnettävä riittäviä ja 
tarkoituksenmukaisia resursseja, jotka 
tarvitaan sen hoitotehtävien
asianmukaiseen hoitamiseen.

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on 
kaiken aikaa hyödynnettävä riittäviä ja 
tarkoituksenmukaisia resursseja, jotka 
tarvitaan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
asianmukaiseen hoitamiseen.

Or. en

Tarkistus 701
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on nimettävä kullekin hoitamalleen 
vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle 
mainitusta hoitajasta riippumaton 
arvonmäärittäjä määrittämään 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hankkimien varojen arvo ja mainitun 
rahaston osakkeiden tai osuuksien arvo.

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava, että kaikissa sen 
hoitamissa vaihtoehtoisissa 
sijoitusrahastoissa 

a) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hallussa tai käytössä olevien varojen 
arvonmääritystä varten hyväksytään ja 
dokumentoidaan korkeatasoiset 
menettelytavat;
b) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston varojen 
arvon laskemisen suorittaa edellä 
mainittujen menettelytapojen mukaisesti 
vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle 
mainitusta hoitajasta riippumaton 
arvonmäärittäjä tai vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja (jolloin 
arvonmääritystehtävä ja 
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varojenhoitotehtävä ovat toiminnallisesti 
riippumattomia toisistaan); 
c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston varojen 
arvo lasketaan asianmukaisin väliajoin ja 
että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston
osakkeiden tai osuuksien arvo lasketaan 
aina, kun osakkeita tai osuuksia 
lasketaan liikkeeseen tai lunastetaan tai 
sitä ennen; ja
d) näitä arvonmääritystä koskevia 
menettelytapoja tarkastellaan uudelleen ja 
tarkistetaan säännöllisesti, jotta 
varmistetaan niiden jatkuva 
asianmukaisuus. 

Or. en

Perustelu

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds. This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages. This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.

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

Tarkistus 702
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
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on nimettävä kullekin hoitamalleen
vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle 
mainitusta hoitajasta riippumaton 
arvonmäärittäjä määrittämään
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hankkimien varojen arvo ja mainitun 
rahaston osakkeiden tai osuuksien arvo.

on varmistettava, että kaikissa sen 
hoitamissa vaihtoehtoisissa 
sijoitusrahastoissa sovelletaan 
asianmukaisia ja yhdenmukaisia 
menettelyjä, jotta vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston varojen arvo voidaan 
määrittää asianmukaisesti ja mainitun 
rahaston osakkeiden ja osuuksien arvo
voidaan laskea olemassa olevien 
sovellettavien arvonmääritysvaatimusten 
ja -sääntöjen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Riippumatonta arvonmäärittäjää koskeva vaatimus on kallis ja tarpeeton, sillä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalla on useimmissa tapauksissa parhaat tiedot rahaston varoista.  
Arvonmääritystehtävän olisi kuitenkin oltava riippumaton vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien suorittamista sijoitusten hoitotehtävistä. Erityisten varojen (kuten kiinteistöjen) 
tapauksessa osa jäsenvaltioista edellyttää riippumattomien arvonmäärittäjien nimittämistä, 
joiden vastuulla on varojen arvonmääritys, ja tällaisten käytäntöjen tulisi voida jatkua 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus 703
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on nimettävä kullekin hoitamalleen 
vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle 
mainitusta hoitajasta riippumaton 
arvonmäärittäjä määrittämään
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hankkimien varojen arvo ja mainitun 
rahaston osakkeiden tai osuuksien arvo.

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava, että kaikissa sen 
hoitamissa vaihtoehtoisissa 
sijoitusrahastoissa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston varojen ja osakkeiden tai 
osuuksien asianmukaista arvonmääritystä 
varten on luotu asianmukaiset ja 
yhdenmukaiset menettelyt.

Or. en

Perustelu

Pääomasijoitusrahastojen sijoittajilla ei ole oikeutta käyttää lunastusoikeutta. Hoitajia ei 
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palkita toteutumattomien sijoitusten oikean arvon perusteella vaan heidän suorituksensa 
palkitaan osuudella toteutuneista voitoista. Sijoittajien ja hoitajien on odotettava, kunnes 
rahasto realisoi (jolloin arvo on varma). Pääomasijoitusvarat edellyttävät yksityiskohtaista 
tietoa hoidon ja tilintarkastuksen tasosta, jotta niiden arvo voidaan määrittää.  Ylimääräinen 
kustannuserä ilman, että sijoittajille koituu mitään etua.

Tarkistus 704
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on nimettävä kullekin hoitamalleen 
vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle 
mainitusta hoitajasta riippumaton 
arvonmäärittäjä määrittämään 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hankkimien varojen arvo ja mainitun 
rahaston osakkeiden tai osuuksien arvo.

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava, että kaikissa sen 
hoitamissa vaihtoehtoisissa 
sijoitusrahastoissa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston varojen asianmukainen 
arvonmääritys suoritetaan 
asianmukaisesti, oikea-aikaisesti ja 
yhdenmukaisesti, jotta sijoittajat ja muut 
osapuolet voivat helposti arvioida 
mainitun rahaston osakkeiden tai osuuksien 
arvon. 

Or. en

Perustelu

Velvollisuus tarjota osapuolille ja etenkin sijoittajille asianmukaiset arvonmääritykset on 
riittävä. Virallisen ja riippumattoman arvonmäärittäjän nimittäminen on tarpeetonta. Tämä 
edustaa periaatteisiin perustuvaa lähestymistapaa ja se on riittävän velvoittava sitoumus.

Tarkistus 705
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on nimettävä kullekin hoitamalleen 
vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle 

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on nimettävä kullekin hoitamalleen 
vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle 
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mainitusta hoitajasta riippumaton
arvonmäärittäjä määrittämään 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hankkimien 
varojen arvo ja mainitun rahaston 
osakkeiden tai osuuksien arvo. 

arvonmäärittäjä määrittämään avoimesti 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hankkimien 
varojen arvo ja mainitun rahaston 
osakkeiden tai osuuksien arvo. 

Or. en

Perustelu

Arvonmääritystä koskevia ehdotuksia olisi vaikea panna täytäntöön eivätkä ne ole aina 
välttämättömiä sijoittajien suojan parantamisen kannalta. Etenkin velvoite suorittaa kaikkien 
varojen arvonmääritys aina, kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osuuksia lasketaan 
liikkeeseen tai lunastetaan on usein vaikeasti toteutettavissa eikä se ole tarpeellista.  Osa 
rahastojen varoista (esim. kiinteistöt) ovat yleisesti hyvin vakaita, joten niiden päivittäinen 
arvonmääritys olisi täysin turhaa. Kiinteistörahastoista on mahdotonta saada päivittäisiä 
arvonmäärityksiä eivätkä ne myöskään lisäisi millään tavalla sijoittajien suojaa. 

Tarkistus 706
Marta Andreasen

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on nimettävä kullekin hoitamalleen 
vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle 
mainitusta hoitajasta riippumaton
arvonmäärittäjä määrittämään 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hankkimien 
varojen arvo ja mainitun rahaston 
osakkeiden tai osuuksien arvo.

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on nimettävä kullekin hoitamalleen 
vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle 
arvonmäärittäjä määrittämään 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hankkimien 
varojen arvo ja mainitun rahaston 
osakkeiden tai osuuksien arvo.

Or. en

Perustelu

Riippumattomat asiantuntijat vastaavat jo tarvittaessa arvonmäärityksestä, kun olosuhteet 
sitä edellyttävät. Kaikki varat eivät edellytä riippumatonta arviointia, mutta sataprosenttisesti 
riippumattoman arvioinnin vaatimus lisää rahastojen kustannuksia ja heikentää sijoittajien 
saamaa tuottoa.
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Tarkistus 707
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on nimettävä kullekin hoitamalleen
vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle 
mainitusta hoitajasta riippumaton
arvonmäärittäjä määrittämään 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hankkimien 
varojen arvo ja mainitun rahaston 
osakkeiden tai osuuksien arvo.

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on nimettävä kullekin hoitamalleen 
vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle 
arvonmäärittäjä määrittämään 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hankkimien 
varojen arvo ja mainitun rahaston 
osakkeiden tai osuuksien arvo.

Or. en

Tarkistus 708
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on nimettävä kullekin hoitamalleen 
vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle 
mainitusta hoitajasta riippumaton 
arvonmäärittäjä määrittämään 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston
hankkimien varojen arvo ja mainitun 
rahaston osakkeiden tai osuuksien arvo.

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on tarvittaessa varmistettava 
arvonmääritys- ja salkunhoitotehtävien 
toiminnallinen riippumattomuus kunkin 
hoidetun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston
luonne, laajuus ja monimutkaisuus 
huomioon ottaen.

Or. en

Perustelu

On tehtävä selväksi, että myös vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan suorittama 
arvonmääritys on mahdollinen.
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Tarkistus 709
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on nimettävä kullekin hoitamalleen 
vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle 
mainitusta hoitajasta riippumaton 
arvonmäärittäjä määrittämään
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hankkimien varojen arvo ja mainitun 
rahaston osakkeiden tai osuuksien arvo.

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on tarvittaessa varmistettava 
arvonmääritys- ja salkunhoitotehtävien 
toiminnallinen riippumattomuus kunkin
hoidetun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
luonne, laajuus ja monimutkaisuus 
huomioon ottaen.

Or. en

Perustelu

Katso myös puheenjohtajavaltion 15. joulukuuta 2009 esittämän tarkistetun 
kompromissiehdotuksen 16 artikla. 

Tarkistus 710
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on nimettävä kullekin hoitamalleen 
vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle 
mainitusta hoitajasta riippumaton 
arvonmäärittäjä määrittämään
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hankkimien varojen arvo ja mainitun 
rahaston osakkeiden tai osuuksien arvo.

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on tarvittaessa varmistettava 
arvonmääritys- ja salkunhoitotehtävien 
toiminnallinen riippumattomuus kunkin 
hoidetun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
luonne, laajuus ja monimutkaisuus 
huomioon ottaen.

Or. en

Perustelu

Riippumatonta arvonmäärittäjää koskeva vaatimus on kallis ja tarpeeton, sillä vaihtoehtoisen 



PE439.132v01-00 10/184 AM\805037FI.doc

FI

sijoitusrahaston hoitajalla on useimmissa tapauksissa parhaat tiedot rahaston varoista.  
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla on velvollisuus varmistaa, että arvonmääritys- ja 
salkunhoitotehtävät ovat toiminnallisesti riippumattomia toisistaan, jos se on 
tarkoituksenmukaista kunkin hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston luonteeseen, 
laajuuteen ja monimutkaisuuteen nähden.

Tarkistus 711
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on nimettävä kullekin hoitamalleen 
vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle 
mainitusta hoitajasta riippumaton 
arvonmäärittäjä määrittämään
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hankkimien varojen arvo ja mainitun 
rahaston osakkeiden tai osuuksien arvo.

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on tarvittaessa varmistettava 
arvonmääritys- ja salkunhoitotehtävien 
toiminnallinen riippumattomuus kunkin 
hoidetun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston
luonne, laajuus ja monimutkaisuus 
huomioon ottaen

Or. en

Perustelu

On tehtävä selväksi, että myös vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan suorittama 
arvonmääritys on mahdollinen.

Tarkistus 712
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on nimettävä kullekin hoitamalleen 
vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle 
mainitusta hoitajasta riippumaton 
arvonmäärittäjä määrittämään
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hankkimien 
varojen arvo ja mainitun rahaston 

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava, että kaikissa sen 
hoitamissa vaihtoehtoisissa 
sijoitusrahastoissa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hankkimien varojen arvoa
ja mainitun rahaston osakkeiden tai 
osuuksien arvoa arvioidaan 
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osakkeiden tai osuuksien arvo. yhdenmukaisella ja toiminnallisesti 
riippumattomalla tavalla. Tehtävään 
nimitettävän kolmannen osapuolen on 
varmistettava näiden tehtävien 
riippumattomuus.

Or. en

Perustelu

Ulkoista arvonmäärittäjää ei tarvitse nimittää, kunhan arvonmääritys on toiminnallisesti 
erotettu salkunhoidosta. Arvonmäärittäjän roolia tärkeämpää on noudatettavien menettelyjen 
asianmukaisuus, minkä vuoksi ne on julkistettava erityisesti silloin, kun varojen 
arvonmääritys on vaikeaa.

Tarkistus 713
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on nimettävä kullekin hoitamalleen 
vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle 
mainitusta hoitajasta riippumaton 
arvonmäärittäjä määrittämään 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hankkimien varojen arvo ja mainitun 
rahaston osakkeiden tai osuuksien arvo.

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on suorittaessaan arvonmääritystehtävää
hoitamalleen vaihtoehtoiselle 
sijoitusrahastolle varmistettava, että 
arvonmääritystehtävä on toiminnallisesti 
riippumaton sijoitustenhoitotehtävästä.
Arvonmääritystehtävään nimitettävän 
kolmannen osapuolen on varmistettava 
myös näiden tehtävien riippumattomuus.

Or. en

Perustelu

"Arvonmääritys" koskee sekä rahaston hallussa olevien varojen että rahaston arvoa. 
Rahaston arvonmäärityksen sääntelyjärjestelmässä on otettava huomioon arvonmäärityksen 
eri tasojen erityispiirteet. Varojen arvonmääritystä koskevat velvoitteet vaihtelevat suuresti 
kyseessä olevien varojen luonteen mukaan, sillä varat vaihtelevat erittäin helposti rahaksi 
muunnettavista varoista, joiden hinta määräytyy kulloisenkin kurssin mukaan, aina varoihin, 
jotka eivät ole rahaksi muutettavia ja jotka edellyttävät räätälöityjä hinnoitteluprosesseja. 
Tehtävän voi suorittaa joko rahastoyhtiö itse tai säilytysyhteisö.
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Tarkistus 714
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on nimettävä kullekin hoitamalleen 
vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle
mainitusta hoitajasta riippumaton 
arvonmäärittäjä määrittämään 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hankkimien 
varojen arvo ja mainitun rahaston 
osakkeiden tai osuuksien arvo.

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava, että kaikissa sen 
hoitamissa vaihtoehtoisissa 
sijoitusrahastoissa mainitusta hoitajasta 
toiminnallisesti riippumaton 
arvonmäärittäjä määrittää vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hankkimien varojen arvon 
ja mainitun rahaston osakkeiden tai 
osuuksien arvon.

Or. en

Perustelu

On epäkäytännöllistä edellyttää, että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on aina 
nimettävä riippumaton arvonmäärittäjä. Niiden on kuitenkin oltava toiminnallisesti 
riippumattomia.

Tarkistus 715
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on nimettävä kullekin hoitamalleen 
vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle 
mainitusta hoitajasta riippumaton 
arvonmäärittäjä määrittämään 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hankkimien 
varojen arvo ja mainitun rahaston 
osakkeiden tai osuuksien arvo.

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on nimettävä kullekin hoitamalleen 
vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle mainitun 
hoitajan hoitotehtävästä riippumaton 
arvonmäärittäjä määrittämään 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hankkimien 
varojen arvo ja mainitun rahaston 
osakkeiden tai osuuksien arvo Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
laatimien EU:n laajuisten 
arvonmääritysohjeiden mukaisesti.

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
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on varmistettava, että nimetään pätevä 
arvonmäärittäjä, jolla on 
arvonmäärityksen edellyttämät riittävät 
valmiudet ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
sertifiointi.

Or. en

Perustelu

 Moitteeton ja avoin arvonmääritys edellyttää EU:n laajuisia menettelyjä ja riippumattoman 
arvonmäärityksen yhdenmukaista laatua.  Hiljattain perustettu Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV) on asianmukainen elin suorittamaan 
arvonmäärittäjien sertifioinnin, laatimaan arvonmääritysohjeet ja seuraamaan niiden 
täytäntöönpanoa.

Tarkistus 716
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on nimettävä kullekin hoitamalleen 
vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle 
mainitusta hoitajasta riippumaton 
arvonmäärittäjä määrittämään 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hankkimien 
varojen arvo ja mainitun rahaston 
osakkeiden tai osuuksien arvo.

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on nimettävä kullekin hoitamalleen 
vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle mainitun 
hoitajan hoitotehtävästä riippumaton 
arvonmäärittäjä määrittämään 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hankkimien 
varojen arvo ja mainitun rahaston 
osakkeiden tai osuuksien arvo Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
laatimien EU:n laajuisten 
arvonmääritysohjeiden mukaisesti.
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava, että nimetään pätevä 
arvonmäärittäjä, jolla on 
arvonmäärityksen edellyttämät riittävät 
valmiudet ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
sertifiointi.

Or. en
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Tarkistus 717
Sirpa Pietikäinen

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

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on suorittaessaan arvonmääritystehtävää 
hoitamalleen vaihtoehtoiselle 
sijoitusrahastolle varmistettava, että 
arvonmääritystehtävä on toiminnallisesti 
riippumaton sijoitustenhoitotehtävästä. 
Arvonmääritystehtävään nimitettävän 
kolmannen osapuolen on varmistettava 
myös näiden tehtävien riippumattomuus.

Or. en

Perustelu

Riippumatonta arvonmäärittäjää koskeva vaatimus on kallis ja tarpeeton, sillä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalla on useimmissa tapauksissa parhaat tiedot rahaston varoista.  
Arvonmääritystehtävän olisi kuitenkin oltava riippumaton vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien suorittamista sijoitusten hoitotehtävistä. Erityisten varojen (kuten kiinteistöjen) 
tapauksessa osa jäsenvaltioista edellyttää riippumattomien arvonmäärittäjien nimittämistä, 
joiden vastuulla on varojen arvonmääritys, ja tällaisten käytäntöjen tulisi voida jatkua 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus 718
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvonmäärittäjän on varmistettava, että 
varojen ja osakkeiden tai osuuksien arvo 
määritetään vähintään kerran vuodessa ja 
aina, kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeita tai osuuksia lasketaan 
liikkeeseen tai lunastetaan, mikäli sitä 

Poistetaan.
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tapahtuu useammin.

Or. en

Perustelu

Velvollisuus tarjota asianomaisille osapuolille ja etenkin sijoittajille asianmukaiset 
arvonmääritykset on riittävä. Virallisen ja riippumattoman arvonmäärittäjän nimittäminen on 
tarpeetonta. Tämä edustaa periaatteisiin perustuvaa lähestymistapaa ja se on riittävän 
velvoittava sitoumus.

Tarkistus 719
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvonmäärittäjän on varmistettava, että 
varojen ja osakkeiden tai osuuksien arvo 
määritetään vähintään kerran vuodessa ja 
aina, kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeita tai osuuksia lasketaan 
liikkeeseen tai lunastetaan, mikäli sitä 
tapahtuu useammin.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds. This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages. This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.
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(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 720
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvonmäärittäjän on varmistettava, että 
varojen ja osakkeiden tai osuuksien arvo 
määritetään vähintään kerran vuodessa ja 
aina, kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeita tai osuuksia lasketaan 
liikkeeseen tai lunastetaan, mikäli sitä 
tapahtuu useammin.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Pääomasijoitusrahastojen sijoittajilla ei ole oikeutta käyttää lunastusoikeutta. Hoitajia ei 
palkita toteutumattomien sijoitusten oikean arvon perusteella vaan heidän suorituksensa 
palkitaan osuudella toteutuneista voitoista. Sijoittajien ja hoitajien on odotettava, kunnes 
rahasto realisoi (jolloin arvo on varma). Pääomasijoitusvarat edellyttävät yksityiskohtaista 
tietoa hoidon ja tilintarkastuksen tasosta, jotta niiden arvo voidaan määrittää.  Ylimääräinen 
kustannuserä ilman, että sijoittajille koituu mitään etua.

Tarkistus 721
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvonmäärittäjän on varmistettava, että 
varojen ja osakkeiden tai osuuksien arvo 
määritetään vähintään kerran vuodessa ja 
aina, kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeita tai osuuksia lasketaan 
liikkeeseen tai lunastetaan, mikäli sitä 
tapahtuu useammin.

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan
on varmistettava, että kaikissa sen 
hoitamissa vaihtoehtoisissa 
sijoitusrahastoissa sovelletaan 
asianmukaisia ja yhdenmukaisia 
menettelyjä, jotta vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston varojen arvo voidaan 
määrittää asianmukaisesti ja 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
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osakkeiden tai osuuksien arvo voidaan 
laskea ja tarvittaessa julkaista.

Or. en

Perustelu

Riippumatonta arvonmäärittäjää koskeva vaatimus on kallis ja tarpeeton, sillä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalla on useimmissa tapauksissa parhaat tiedot rahaston varoista.  
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla on velvollisuus varmistaa, että arvonmääritys- ja 
salkunhoitotehtävät ovat toiminnallisesti riippumattomia toisistaan, jos se on 
tarkoituksenmukaista kunkin hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston luonteeseen, 
laajuuteen ja monimutkaisuuteen nähden.

Tarkistus 722
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvonmäärittäjän on varmistettava, että 
varojen ja osakkeiden tai osuuksien arvo 
määritetään vähintään kerran vuodessa ja 
aina, kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeita tai osuuksia lasketaan 
liikkeeseen tai lunastetaan, mikäli sitä 
tapahtuu useammin.

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan
on varmistettava, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston varojen arvo määritetään 
asianmukaisin väliajoin suhteessa 
rahaston hallussa oleviin kohde-
etuuksiin.  Mikäli vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto on sijoittanut kiinteisiin 
varoihin, näiden varojen erityispiirteet 
voidaan ottaa huomioon. Vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan on lisäksi 
varmistettava, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeiden tai osuuksien 
arvo voidaan määrittää tarvittaessa 
lunastamisen tai liikkeeseenlaskun 
mahdollistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Arvonmääritystä koskevia ehdotuksia olisi vaikea panna täytäntöön eivätkä ne ole aina 
välttämättömiä sijoittajien suojan parantamisen kannalta. Etenkin velvoite suorittaa kaikkien 
varojen arvonmääritys aina, kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osuuksia lasketaan 
liikkeeseen tai lunastetaan on usein vaikeasti toteutettavissa eikä se ole tarpeellista.  Osa 
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rahastojen varoista (esim. kiinteistöt) ovat yleisesti hyvin vakaita, joten niiden päivittäinen 
arvonmääritys olisi täysin turhaa. Kiinteistörahastoista on mahdotonta saada päivittäisiä 
arvonmäärityksiä eivätkä ne myöskään lisäisi millään tavalla sijoittajien suojaa. 

Tarkistus 723
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvonmäärittäjän on varmistettava, että 
varojen ja osakkeiden tai osuuksien arvo 
määritetään vähintään kerran vuodessa ja 
aina, kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeita tai osuuksia lasketaan 
liikkeeseen tai lunastetaan, mikäli sitä 
tapahtuu useammin.

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan
on varmistettava, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston varojen arvo määritetään 
asianmukaisin väliajoin suhteessa 
rahaston hallussa oleviin kohde-
etuuksiin.  Mikäli vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto on sijoittanut kiinteisiin 
varoihin, näiden varojen erityispiirteet 
voidaan ottaa huomioon. Vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan on lisäksi 
varmistettava, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeiden tai osuuksien 
arvo voidaan määrittää tarvittaessa 
lunastamisen tai liikkeeseenlaskun 
mahdollistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 724
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvonmäärittäjän on varmistettava, että 
varojen ja osakkeiden tai osuuksien arvo 
määritetään vähintään kerran vuodessa ja 
aina, kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeita tai osuuksia lasketaan 
liikkeeseen tai lunastetaan, mikäli sitä 

Käytetyillä arvonmääritysmenettelyillä on 
varmistettava, että varojen ja osakkeiden 
tai osuuksien arvo määritetään vähintään 
kerran vuodessa. Mikäli vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto on avoin, edellä mainitut 
arvonmääritykset suoritetaan lisäksi 
asianmukaisin väliajoin suhteessa 
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tapahtuu useammin. rahaston hallussa olevien kohde-
etuuksien erityispiirteisiin ja rahaston 
liikkeeseenlasku- ja lunastuspolitiikkaan.

Or. en

Perustelu

Katso myös puheenjohtajavaltion 15. joulukuuta 2009 esittämän tarkistetun 
kompromissiehdotuksen 16 artikla. 

Tarkistus 725
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvonmäärittäjän on varmistettava, että 
varojen ja osakkeiden tai osuuksien arvo 
määritetään vähintään kerran vuodessa ja 
aina, kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeita tai osuuksia lasketaan 
liikkeeseen tai lunastetaan, mikäli sitä 
tapahtuu useammin.

Käytetyillä arvonmääritysmenettelyillä on 
varmistettava, että varojen ja osakkeiden 
tai osuuksien arvo määritetään vähintään 
kerran vuodessa. Mikäli vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto on avoin, edellä mainitut 
arvonmääritykset suoritetaan lisäksi 
asianmukaisin väliajoin suhteessa 
rahaston hallussa olevien kohde-
etuuksien erityispiirteisiin ja rahaston 
liikkeeseenlasku- ja lunastuspolitiikkaan.

Or. en

Perustelu

On tehtävä selväksi, että myös vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan suorittama 
arvonmääritys on mahdollinen.
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Tarkistus 726
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvonmäärittäjän on varmistettava, että 
varojen ja osakkeiden tai osuuksien arvo 
määritetään vähintään kerran vuodessa ja 
aina, kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeita tai osuuksia lasketaan 
liikkeeseen tai lunastetaan, mikäli sitä 
tapahtuu useammin.

Käytetyillä arvonmääritysmenettelyillä on 
varmistettava, että varojen ja osakkeiden 
tai osuuksien arvo määritetään vähintään 
kerran vuodessa.  Mikäli vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto on avoin, edellä mainitut 
arvonmääritykset suoritetaan lisäksi 
asianmukaisin väliajoin suhteessa 
rahaston hallussa olevien kohde-
etuuksien erityispiirteisiin ja rahaston 
liikkeeseenlasku- ja lunastuspolitiikkaan. 

Or. en

Perustelu

On tehtävä selväksi, että myös vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan suorittama 
arvonmääritys on mahdollinen.

Tarkistus 727
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvonmäärittäjän on varmistettava, että 
varojen ja osakkeiden tai osuuksien arvo 
määritetään vähintään kerran vuodessa ja 
aina, kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeita tai osuuksia lasketaan 
liikkeeseen tai lunastetaan, mikäli sitä 
tapahtuu useammin.

Käytetyillä arvonmääritysmenettelyillä on 
varmistettava, että varojen ja osakkeiden 
tai osuuksien arvo määritetään vähintään 
kerran vuodessa ja aina, kun vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia 
lasketaan liikkeeseen tai lunastetaan, 
mikäli sitä tapahtuu useammin, mutta vain 
silloin, kun osakkeita tai osuuksia 
lasketaan liikkeeseen tai lunastetaan 
hinnalla, joka on laskettu osake- tai 
osuuskohtaisen nettoarvon perusteella.
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Or. en

Perustelu

Suljetut vaihtoehtoiset sijoitusrahastot voivat silloin tällöin laskea liikkeeseen tai ostaa 
takaisin osakkeita.  Tällöin rahastot toimivat yleensä kulloisenkin markkinahinnan 
perusteella.  Tällaisissa tapauksissa ei ole tarpeen arvioida vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
varojen arvoa. Arvonmääritys olisi rajoitettava tilanteisiin, joissa osakkeita lasketaan 
liikkeeseen tai lunastetaan hinnalla, joka perustuu suoraan varojen nettoarvoon.

Tarkistus 728
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvonmäärittäjän on varmistettava, että 
varojen ja osakkeiden tai osuuksien arvo 
määritetään vähintään kerran vuodessa ja 
aina, kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeita tai osuuksia lasketaan 
liikkeeseen tai lunastetaan, mikäli sitä 
tapahtuu useammin.

Arvonmäärittäjän on varmistettava, että 
varojen ja osakkeiden tai osuuksien arvo 
määritetään vähintään kerran vuodessa ja 
aina, kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeita tai osuuksia lasketaan 
liikkeeseen tai lunastetaan tai 
hallintomaksuja maksetaan (jos nämä 
maksut perustuvat kokonaisuudessaan tai 
osittain varojen arvoon), mikäli sitä 
tapahtuu useammin.

Or. en

Perustelu

Sijoittajien suoja edellyttää, että arvonmääritys suoritetaan riittävän säännöllisin väliajoin, 
etenkin jos osakkeiden tai osuuksien liikkeeseenlasku ja lunastus ei ole säännöllistä.

Tarkistus 729
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvonmäärittäjän on varmistettava, että Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan
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varojen ja osakkeiden tai osuuksien arvo 
määritetään vähintään kerran vuodessa ja 
aina, kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeita tai osuuksia lasketaan 
liikkeeseen tai lunastetaan, mikäli sitä 
tapahtuu useammin.

on varmistettava, että sen hoitamassa 
vaihtoehtoisessa sijoitusrahastossa
varojen arvo määritetään asianmukaisin 
väliajoin ja vähintään kerran vuodessa, ja 
että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeiden tai osuuksien arvo 
määritetään aina, kun niitä voidaan 
laskea liikkeeseen tai lunastaa.

Or. en

Perustelu

Riippumatonta arvonmäärittäjää koskeva vaatimus on kallis ja tarpeeton, sillä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalla on useimmissa tapauksissa parhaat tiedot rahaston varoista.  
Arvonmääritystehtävän olisi kuitenkin oltava riippumaton vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien suorittamista sijoitusten hoitotehtävistä. Erityisten varojen (kuten kiinteistöjen) 
tapauksessa osa jäsenvaltioista edellyttää riippumattomien arvonmäärittäjien nimittämistä, 
joiden vastuulla on varojen arvonmääritys, ja tällaisten käytäntöjen tulisi voida jatkua 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus 730
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvonmäärittäjän on varmistettava, että
varojen ja osakkeiden tai osuuksien arvo 
määritetään vähintään kerran vuodessa ja 
aina, kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeita tai osuuksia lasketaan 
liikkeeseen tai lunastetaan, mikäli sitä 
tapahtuu useammin.

Varojen ja osakkeiden tai osuuksien arvo 
on määritettävä asianmukaisin väliajoin 
ja vähintään kerran vuodessa ja aina, kun
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeita 
tai osuuksia voidaan laskea liikkeeseen tai
lunastaa.

Or. en

Perustelu

Ulkoista arvonmäärittäjää ei tarvitse nimittää, kunhan arvonmääritys on toiminnallisesti 
erotettu salkunhoidosta. Arvonmäärittäjän roolia tärkeämpää on noudatettavien menettelyjen 
asianmukaisuus, minkä vuoksi ne on julkistettava erityisesti silloin, kun varojen 
arvonmääritys on vaikeaa.
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Tarkistus 731
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvonmäärittäjän on varmistettava, että 
varojen ja osakkeiden tai osuuksien arvo 
määritetään vähintään kerran vuodessa ja 
aina, kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeita tai osuuksia lasketaan 
liikkeeseen tai lunastetaan, mikäli sitä 
tapahtuu useammin.

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan on varmistettava, että sen 
hoitamassa vaihtoehtoisessa 
sijoitusrahastossa varojen arvo 
määritetään asianmukaisin väliajoin ja
vähintään kerran vuodessa, ja että
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeiden 
tai osuuksien arvo määritetään aina, kun 
niitä lasketaan liikkeeseen tai lunastetaan.

Or. en

Perustelu

"Arvonmääritys" koskee sekä rahaston hallussa olevien varojen että rahaston arvoa. 
Rahaston arvonmäärityksen sääntelyjärjestelmässä on otettava huomioon arvonmäärityksen 
eri tasojen erityispiirteet. Varojen arvonmääritystä koskevat velvoitteet vaihtelevat suuresti 
kyseessä olevien varojen luonteen mukaan, sillä varat vaihtelevat erittäin helposti rahaksi 
muunnettavista varoista, joiden hinta määräytyy kulloisenkin kurssin mukaan, aina varoihin, 
jotka eivät ole rahaksi muutettavia ja jotka edellyttävät räätälöityjä hinnoitteluprosesseja. 
Tehtävän voi suorittaa joko rahastoyhtiö itse tai säilytysyhteisö.

Tarkistus 732
Jean-Paul Gauzès

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

Komission teksti Tarkistus

Jos vaihtoehtoinen sijoitusrahasto on 
pääomarahasto, määräajoin suoritettava 
arvonmääritys on vapaaehtoista. 
Arvonmäärityksen suorittamisen 
aikavälin on noudatettava vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sääntöjä ja lisäksi 
arvonmääritys on suoritettava aina, kun 
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osakkeita tai osuuksia lasketaan 
liikkeeseen tai lunastetaan.

Or. en

Tarkistus 733
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja on vastuussa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston varojen asianmukaisesta 
arvonmäärityksestä ja nettoarvon 
laskemisesta sekä tämän nettoarvon 
julkaisemisesta. Vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan vastuuseen ei 
vaikuta se, että tämä on siirtänyt 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston varojen 
arvonmääritykseen liittyvän tehtävän 
kolmannelle osapuolelle.
Kaikki arvonmääritykset, riippumatta 
siitä, ovatko ne vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan tai ulkopuolisen 
arvonmäärittäjän suorittamia, kuuluvat 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
säilytysyhteisön valvontaan ja seurantaan.

Or. en

Tarkistus 734
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja on vastuussa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston varojen asianmukaisesta 
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arvonmäärityksestä ja nettoarvon 
laskemisesta. Vastuuseen ei vaikuta 
näiden tehtävien siirtäminen kolmannelle 
osapuolelle.
Poiketen siitä mitä 1 kohdassa säädetään, 
jäsenvaltiot voivat sallia, että 
arvonmääritystehtävät tai osa niistä sekä 
niihin liittyvä vastuu siirretään 
kolmannelle osapuolelle vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston kotijäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja on vastuussa arvonmääritystehtävästä, mikäli 
jäsenvaltiot eivät salli, että arvonmääritystehtävät tai osa niistä siirretään kolmannelle 
osapuolelle.  Tämä vastaa yhteissijoitusyrityksiä koskevaa direktiiviä ja vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja koskevia olemassa olevia käytäntöjä.

Tarkistus 735
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan ja säilytysyhteisön on 
kummankin varmistettava, että 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston varojen 
arvo määritetään asianmukaisesti ja että 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston varojen 
nettoarvo lasketaan oikein. 

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston varojen nettoarvo on ratkaisevan tärkeä tieto kaikille 
sijoittajille, vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle ja säilytysyhteisölle.  Jotta sijoittajille 
voidaan tarjota varojen oikea nettoarvo, vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan ja 
säilytysyhteisön välisen yhteistyön on oltava hyvää ja niiden keskinäisen valvonnan on oltava 
tehokasta tässä prosessissa.
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Tarkistus 736
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja on vastuussa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston varojen asianmukaisesta 
arvonmäärityksestä ja nettoarvon 
laskemisesta. Vastuuseen ei vaikuta 
näiden tehtävien siirtäminen kolmannelle 
osapuolelle.

Or. en

Tarkistus 737
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja on vastuussa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston varojen asianmukaisesta 
arvonmäärityksestä ja nettoarvon 
laskemisesta. Vastuuseen ei vaikuta 
näiden tehtävien siirtäminen kolmannelle 
osapuolelle.

Or. en
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Tarkistus 738
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan on varmistettava, että 
arvonmäärittäjä noudattaa asianmukaisia 
ja yhdenmukaisia menettelyjä 
määrittäessään vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston varojen arvon olemassa 
olevien sovellettavien 
arvonmääritysvaatimusten ja -sääntöjen 
mukaisesti, jotta määritetty arvo kuvastaa 
mainitun rahaston osakkeiden tai 
osuuksien nettoarvoa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on seurausta 1 kohtaan tehdyistä muutoksista. Riippumaton arvonmäärittäjä ei ole 
soveltuva pääomasijoitusrahastojen tapauksessa, jossa arvonmäärityksellä ei ole rahallisia 
seuraamuksia. Sijoittajien ja hoitajien on odotettava, kunnes rahasto realisoi (jolloin arvo on 
varma). Pääomasijoitusvarat edellyttävät yksityiskohtaista tietoa hoidon ja tilintarkastuksen 
tasosta, jotta niiden arvo voidaan määrittää.  Ylimääräinen kustannuserä ilman, että 
sijoittajille koituu mitään etua.

Tarkistus 739
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan on varmistettava, että 
arvonmäärittäjä noudattaa asianmukaisia 
ja yhdenmukaisia menettelyjä 
määrittäessään vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston varojen arvon olemassa 
olevien sovellettavien 
arvonmääritysvaatimusten ja -sääntöjen 

Poistetaan.
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mukaisesti, jotta määritetty arvo kuvastaa 
mainitun rahaston osakkeiden tai 
osuuksien nettoarvoa.

Or. en

Perustelu

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds. This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages. This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.

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

Tarkistus 740
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan on varmistettava, että 
arvonmäärittäjä noudattaa asianmukaisia 
ja yhdenmukaisia menettelyjä 
määrittäessään vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston varojen arvon olemassa 
olevien sovellettavien 
arvonmääritysvaatimusten ja -sääntöjen 
mukaisesti, jotta määritetty arvo kuvastaa 
mainitun rahaston osakkeiden tai 
osuuksien nettoarvoa.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Kohta poistetaan, koska se sisältyy 16 artiklan 1 a kohtaan (uusi) esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus 741
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava, että arvonmäärittäjä 
noudattaa asianmukaisia ja 
yhdenmukaisia menettelyjä 
määrittäessään vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston varojen arvon olemassa 
olevien sovellettavien
arvonmääritysvaatimusten ja -sääntöjen 
mukaisesti, jotta määritetty arvo kuvastaa
mainitun rahaston osakkeiden tai osuuksien 
nettoarvoa.

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava, että kaikki sen hoitamat 
vaihtoehtoiset sijoitusrahastot ovat 
julkaisseet arvonmääritystä koskevat 
menettelytavat tai tilinpitokäytännön, 
jotka ovat asianmukaisia suhteessa 
mainitun rahaston varoihin ja 
yhdenmukaisia olemassa olevien, yleisesti 
hyväksyttyjen tilinpäätösstandardien, 
arvonmääritysvaatimusten ja -sääntöjen
kanssa, jotta määritetty arvo vastaa 
mainitun rahaston osakkeiden tai osuuksien 
oikeaa nettoarvoa.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeille tai osuuksille tehtävää riippumatonta 
arvonmääritystä koskeva velvoite on tarpeeton, kun osakkeet tai osuudet on julkisesti 
noteerattuja, sillä niiden arvo määräytyy markkinoiden mukaan. Ulkopuolisen 
arvonmäärittäjän nimittäminen ei ole tarpeen, kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston varoja 
kaupataan julkisilla markkinoilla, eikä sen tulisi olla pakollista noteeraamattomien varojen 
tapauksessa, sillä edellytyksellä, että on olemassa suojatoimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
arvonmääritys- ja salkunhoitotehtävät ovat toiminnallisesti riippumattomia toisistaan, ja 
tarvittaessa sen varmistamiseksi, että ulkopuolinen tilintarkastaja vastaa riippumattomasta 
valvonnasta.
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Tarkistus 742
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava, että arvonmäärittäjä 
noudattaa asianmukaisia ja 
yhdenmukaisia menettelyjä 
määrittäessään vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston varojen arvon olemassa 
olevien sovellettavien 
arvonmääritysvaatimusten ja -sääntöjen 
mukaisesti, jotta määritetty arvo kuvastaa 
mainitun rahaston osakkeiden tai osuuksien 
nettoarvoa. 

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava, että käytössä on
asianmukaiset ja yhdenmukaiset 
menettelyt, joilla määritetään
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston varojen 
arvo olemassa olevien sovellettavien 
arvonmääritysvaatimusten ja -sääntöjen 
mukaisesti, jotta määritetty arvo kuvastaa 
mainitun rahaston osakkeiden tai osuuksien 
nettoarvoa. Vastuu vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston varojen 
arvonmäärityksestä ja mainitun rahaston 
varojen nettoarvon laskemisesta säilyy 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla 
eikä siihen vaikuta tällaisten tehtävien 
siirtäminen kolmannelle osapuolelle.

Or. en

Tarkistus 743
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan on varmistettava, että 
arvonmäärittäjä noudattaa asianmukaisia 
ja yhdenmukaisia menettelyjä 
määrittäessään vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston varojen arvon olemassa 
olevien sovellettavien 
arvonmääritysvaatimusten ja -sääntöjen 
mukaisesti, jotta määritetty arvo kuvastaa 
mainitun rahaston osakkeiden tai 
osuuksien nettoarvoa.

2. Käytetyillä arvonmääritysmenettelyillä 
on varmistettava, että varojen ja 
osakkeiden tai osuuksien arvo 
määritetään vähintään kerran vuodessa.
Mikäli vaihtoehtoinen sijoitusrahasto on 
avoin, edellä mainitut arvonmääritykset 
suoritetaan lisäksi asianmukaisin 
väliajoin suhteessa rahaston hallussa 
olevien kohde-etuuksien erityispiirteisiin 
ja rahaston liikkeeseenlasku- ja 
lunastuspolitiikkaan.
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Mikäli käytetään ulkopuolista 
arvonmäärittäjää, vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan on kyettävä 
osoittamaan, että kyseinen kolmas 
osapuoli on pätevä ja kykenevä 
suoriutumaan kyseisistä tehtävistä, että 
sen valinnassa on noudatettu 
asianmukaista huolellisuutta ja että 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla 
on mahdollisuus valvoa jatkuvasti ja 
tehokkaasti ulkopuolisen 
arvonmäärittäjän toimintaa. Ulkopuolisen 
arvonmäärittäjän käyttö ei saa estää 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
toimesta tapahtuvaa tehokasta valvontaa 
eikä se varsinkaan saa estää 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa 
toimimasta eikä hoitamasta vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa sijoittajien parhaan edun 
mukaisesti. Mikäli ulkopuolista 
arvonmäärittäjää ei käytetä, 
kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset voivat velvoittaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
alistamaan arvonmääritysmenettelynsä 
ja/tai arvonmäärityksensä ulkopuolisen 
arvonmäärittäjän tai tarvittaessa 
tilintarkastajan tarkistettavaksi.  
Kotijäsenvaltio voi lisäksi vaatia, että 
kaikki arvonmääritykset, riippumatta 
siitä, ovatko ne vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan tai ulkopuolisen 
arvonmäärittäjän suorittamia, kuuluvat 
säilytysyhteisön valvontaan.

Or. en

Tarkistus 744
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
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on varmistettava, että arvonmäärittäjä 
noudattaa asianmukaisia ja 
yhdenmukaisia menettelyjä 
määrittäessään vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston varojen arvon olemassa 
olevien sovellettavien 
arvonmääritysvaatimusten ja -sääntöjen 
mukaisesti, jotta määritetty arvo kuvastaa 
mainitun rahaston osakkeiden tai 
osuuksien nettoarvoa.

on varmistettava, että kaikissa sen 
hoitamissa vaihtoehtoisissa 
sijoitusrahastoissa sovelletaan 
asianmukaisia ja yhdenmukaisia 
menettelyjä, jotta vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston varojen arvo voidaan 
määrittää asianmukaisesti ja 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeiden ja osuuksien arvo voidaan 
laskea ja tarvittaessa julkaista.

Or. en

Perustelu

On tehtävä selväksi, että myös vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan suorittama 
arvonmääritys on mahdollinen.

Tarkistus 745
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava, että arvonmäärittäjä 
noudattaa asianmukaisia ja yhdenmukaisia 
menettelyjä määrittäessään vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston varojen arvon olemassa 
olevien sovellettavien
arvonmääritysvaatimusten ja -sääntöjen 
mukaisesti, jotta määritetty arvo kuvastaa
mainitun rahaston osakkeiden tai 
osuuksien nettoarvoa.

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava, että kaikissa sen 
hoitamissa vaihtoehtoisissa 
sijoitusrahastoissa sovelletaan 
asianmukaisia ja yhdenmukaisia 
menettelyjä, jotta vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston varojen arvo voidaan 
määrittää asianmukaisesti ja mainitun 
rahaston osakkeiden ja osuuksien arvo 
voidaan laskea olemassa olevien 
sovellettavien arvonmääritysvaatimusten ja 
-sääntöjen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

"Arvonmääritys" koskee sekä rahaston hallussa olevien varojen että rahaston arvoa. 
Rahaston arvonmäärityksen sääntelyjärjestelmässä on otettava huomioon arvonmäärityksen 
eri tasojen erityispiirteet. Varojen arvonmääritystä koskevat velvoitteet vaihtelevat suuresti 
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kyseessä olevien varojen luonteen mukaan, sillä varat vaihtelevat erittäin helposti rahaksi 
muunnettavista varoista, joiden hinta määräytyy kulloisenkin kurssin mukaan, aina varoihin, 
jotka eivät ole rahaksi muutettavia ja jotka edellyttävät räätälöityjä hinnoitteluprosesseja. 
Tehtävän voi suorittaa joko rahastoyhtiö itse tai säilytysyhteisö.

Tarkistus 746
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava, että arvonmäärittäjä 
noudattaa asianmukaisia ja yhdenmukaisia 
menettelyjä määrittäessään vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston varojen arvon olemassa 
olevien sovellettavien 
arvonmääritysvaatimusten ja -sääntöjen 
mukaisesti, jotta määritetty arvo kuvastaa
mainitun rahaston osakkeiden tai osuuksien 
nettoarvoa.

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava, että kaikissa sen 
hoitamissa vaihtoehtoisissa 
sijoitusrahastoissa sovelletaan 
asianmukaisia ja yhdenmukaisia 
menettelyjä, jotta vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston varojen arvo voidaan 
määrittää asianmukaisesti ja mainitun 
rahaston osakkeiden tai osuuksien arvo 
voidaan laskea ja tarvittaessa julkaista.

Or. en

Perustelu

Katso myös puheenjohtajavaltion 15. joulukuuta 2009 esittämän tarkistetun 
kompromissiehdotuksen 16 artikla. 

Tarkistus 747
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava, että arvonmäärittäjä 
noudattaa asianmukaisia ja yhdenmukaisia 
menettelyjä määrittäessään vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston varojen arvon olemassa 
olevien sovellettavien 

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on 
varmistettava, että kaikissa sen hoitamissa 
vaihtoehtoisissa sijoitusrahastoissa 
sovelletaan asianmukaisia ja 
yhdenmukaisia menettelyjä, jotta 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston varojen
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arvonmääritysvaatimusten ja -sääntöjen
mukaisesti, jotta määritetty arvo kuvastaa
mainitun rahaston osakkeiden tai osuuksien 
nettoarvoa.

arvo voidaan määrittää asianmukaisesti 
ja mainitun rahaston osakkeiden tai 
osuuksien arvo voidaan laskea ja 
tarvittaessa julkaista.

Or. en

Perustelu

On tehtävä selväksi, että myös vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan suorittama 
arvonmääritys on mahdollinen.

Tarkistus 748
Wolf Klinz

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

Komission teksti Tarkistus

Mikäli arvonmääritykseen käytetään 
kolmatta osapuolta, vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan on kyettävä 
osoittamaan, että kyseinen kolmas 
osapuoli on pätevä ja kykenevä 
suoriutumaan kyseisistä tehtävistä, että 
sen valinnassa on noudatettu 
asianmukaista huolellisuutta ja että 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla 
on mahdollisuus valvoa jatkuvasti ja 
tehokkaasti kyseisen kolmannen 
osapuolen toimintaa.

Or. en

Tarkistus 749
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä mitä 1 kohdassa säädetään, 
jäsenvaltiot voivat sallia, että 
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vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
siirtää arvonmääritystehtävän ja siihen 
liittyvän vastuun arvonmäärityksestä 
kolmannelle osapuolelle vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston kotijäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on ottaa huomioon tiettyjen jäsenvaltioiden lainsäädännön 
erityissäännökset.

Tarkistus 750
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – 1 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on julkaistava säännöllisesti menettelyt, 
joita käytetään epälikvidien varojen 
arvonmäärityksessä riippumatta siitä, 
suorittaako arvonmäärityksen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja vai 
onko tehtävä siirretty kolmannelle 
osapuolelle.

Or. en

Perustelu

Arvonmäärittäjän roolia tärkeämpää on noudatettavien menettelyjen asianmukaisuus, minkä 
vuoksi ne on julkistettava erityisesti silloin, kun varojen arvonmääritys on vaikeaa.
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Tarkistus 751
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Mikäli käytetään ulkopuolista 
arvonmäärittäjää, vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan on kyettävä 
osoittamaan, että kyseinen kolmas 
osapuoli on pätevä ja kykenevä 
suoriutumaan kyseisistä tehtävistä, että 
sen valinnassa on noudatettu 
asianmukaista huolellisuutta ja että 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla 
on mahdollisuus valvoa jatkuvasti ja 
tehokkaasti ulkopuolisen 
arvonmäärittäjän toimintaa. Ulkopuolisen 
arvonmäärittäjän käyttö ei saa estää 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
toimesta tapahtuvaa tehokasta valvontaa 
eikä se varsinkaan saa estää 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa 
toimimasta eikä hoitamasta vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa sijoittajien parhaan edun 
mukaisesti.
Mikäli ulkopuolista arvonmäärittäjää ei 
käytetä, kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset voivat velvoittaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
alistamaan arvonmääritysmenettelynsä 
ja/tai arvonmäärityksensä ulkopuolisen 
arvonmäärittäjän tai tarvittaessa 
tilintarkastajan tarkistettavaksi.  
Kotijäsenvaltio voi lisäksi vaatia, että 
kaikki arvonmääritykset, riippumatta 
siitä, ovatko ne vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan tai ulkopuolisen 
arvonmäärittäjän suorittamia, kuuluvat 
säilytysyhteisön valvontaan.

Or. en

Perustelu

On tehtävä selväksi, että myös vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan suorittama 
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arvonmääritys on mahdollinen.

Tarkistus 752
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Mikäli käytetään ulkopuolista 
arvonmäärittäjää, vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan on kyettävä 
osoittamaan, että kyseinen kolmas 
osapuoli on pätevä ja kykenevä 
suoriutumaan kyseisistä tehtävistä, että 
sen valinnassa on noudatettu 
asianmukaista huolellisuutta ja että 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla 
on mahdollisuus valvoa jatkuvasti ja 
tehokkaasti ulkopuolisen 
arvonmäärittäjän toimintaa. Ulkopuolisen 
arvonmäärittäjän käyttö ei saa estää 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
toimesta tapahtuvaa tehokasta valvontaa 
eikä se varsinkaan saa estää 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa 
toimimasta eikä hoitamasta vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa sijoittajien parhaan edun 
mukaisesti.
Mikäli ulkopuolista arvonmäärittäjää ei 
käytetä, kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset voivat velvoittaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
alistamaan arvonmääritysmenettelynsä 
ja/tai arvonmäärityksensä ulkopuolisen 
arvonmäärittäjän, tai tarvittaessa 
tilintarkastajan, tarkistettavaksi.  
Kotijäsenvaltio voi lisäksi vaatia, että 
kaikki arvonmääritykset, riippumatta 
siitä, ovatko ne vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan tai ulkopuolisen 
arvonmäärittäjän suorittamia, kuuluvat 
säilytysyhteisön valvontaan.

Or. en
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Perustelu

Katso myös puheenjohtajavaltion 15. joulukuuta 2009 esittämän tarkistetun 
kompromissiehdotuksen 16 artikla. 

Tarkistus 753
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Mikäli käytetään ulkopuolista 
arvonmäärittäjää, vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan on kyettävä 
osoittamaan, että kyseinen kolmas 
osapuoli on pätevä ja kykenevä 
suoriutumaan kyseisistä tehtävistä, että 
sen valinnassa on noudatettu 
asianmukaista huolellisuutta ja että 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla 
on mahdollisuus valvoa jatkuvasti ja 
tehokkaasti ulkopuolisen 
arvonmäärittäjän toimintaa. Ulkopuolisen 
arvonmäärittäjän käyttö ei saa estää 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
toimesta tapahtuvaa tehokasta valvontaa 
eikä se varsinkaan saa estää 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa 
toimimasta eikä hoitamasta vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa sijoittajien parhaan edun 
mukaisesti.
Mikäli ulkopuolista arvonmäärittäjää ei 
käytetä, kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset voivat velvoittaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
alistamaan arvonmääritysmenettelynsä 
ja/tai arvonmäärityksensä ulkopuolisen 
arvonmäärittäjän, tai tarvittaessa 
tilintarkastajan, tarkistettavaksi.  
Kotijäsenvaltio voi lisäksi vaatia, että 
kaikki arvonmääritykset, riippumatta 
siitä, ovatko ne vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan tai ulkopuolisen 
arvonmäärittäjän suorittamia, kuuluvat 
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säilytysyhteisön valvontaan.

Or. en

Perustelu

On tehtävä selväksi, että myös vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan suorittama 
arvonmääritys on mahdollinen.

Tarkistus 754
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja on vastuussa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston varojen asianmukaisesta 
arvonmäärityksestä ja nettoarvon 
laskemisesta. Vastuuseen ei vaikuta 
näiden tehtävien siirtäminen kolmannelle 
osapuolelle.
Poiketen siitä mitä 1 kohdassa säädetään, 
jäsenvaltiot voivat sallia, että 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
siirtää arvonmääritystehtävät tai osan 
niistä sekä niihin liittyvän vastuun 
kolmannelle osapuolelle mainitun 
rahaston kotijäsenvaltion kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

"Arvonmääritys" koskee sekä rahaston hallussa olevien varojen että rahaston arvoa. 
Rahaston arvonmäärityksen sääntelyjärjestelmässä on otettava huomioon arvonmäärityksen 
eri tasojen erityispiirteet. Varojen arvonmääritystä koskevat velvoitteet vaihtelevat suuresti 
kyseessä olevien varojen luonteen mukaan, sillä varat vaihtelevat erittäin helposti rahaksi 
muunnettavista varoista, joiden hinta määräytyy kulloisenkin kurssin mukaan, aina varoihin, 
jotka eivät ole rahaksi muutettavia ja jotka edellyttävät räätälöityjä hinnoitteluprosesseja. 
Tehtävän voi suorittaa joko rahastoyhtiö itse tai säilytysyhteisö.
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Tarkistus 755
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Säännöt, joita sovelletaan varojen 
arvon määritykseen ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osake- tai osuuskohtaisen 
nettoarvon laskemiseen, on vahvistettava 
sen maan lainsäädännössä, jossa 
mainitun rahaston kotipaikka sijaitsee, tai 
mainitun rahaston säännöissä tai 
perustamisasiakirjoissa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds. This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages. This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function. 

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 756
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Säännöt, joita sovelletaan varojen 
arvon määritykseen ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osake- tai osuuskohtaisen 
nettoarvon laskemiseen, on vahvistettava 
sen maan lainsäädännössä, jossa 
mainitun rahaston kotipaikka sijaitsee, tai 
mainitun rahaston säännöissä tai 
perustamisasiakirjoissa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on seurausta 1 kohtaan tehdyistä muutoksista. Riippumaton arvonmäärittäjä ei tuo 
lisäarvoa pääomasijoitusrahastoihin, joiden sijoittajilla ei ole oikeutta käyttää 
lunastusoikeutta. Hoitajia ei palkita toteutumattomien sijoitusten oikean arvon perusteella. 
Sijoittajien ja hoitajien on odotettava, kunnes rahasto realisoi (jolloin arvo on varma). 
Pääomasijoitusvarat edellyttävät yksityiskohtaista tietoa hoidon ja tilintarkastuksen tasosta, 
jotta niiden arvo voidaan määrittää.  Ylimääräinen kustannuserä ilman, että sijoittajille 
koituu mitään etua.

Tarkistus 757
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Säännöt, joita sovelletaan varojen arvon 
määritykseen ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osake- tai osuuskohtaisen 
nettoarvon laskemiseen, on vahvistettava 
sen maan lainsäädännössä, jossa mainitun 
rahaston kotipaikka sijaitsee, tai mainitun 
rahaston säännöissä tai 
perustamisasiakirjoissa.

3. Säännöt, joita sovelletaan varojen arvon 
määritykseen ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osake- tai osuuskohtaisen 
nettoarvon laskemiseen, noudattavat EU:n 
hyväksymiä asiaankuuluvia 
tilinpäätösstandardeja, tai mikäli näitä 
tilinpäätösstandardeja ei sovelleta 
automaattisesti, velvollisuus soveltaa 
näitä standardeja on vahvistettava sen 
jäsenvaltion lainsäädännössä, johon 
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mainittu rahasto on sijoittautunut, tai 
mainitun rahaston säännöissä tai 
perustamisasiakirjoissa."

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on varmistaa, että tilinpäätösstandardeissa kaikkialla EU:n alueella 
hyväksyttyjä asianmukaisia arvonmääritysperiaatteita sovelletaan kaikkiin vaihtoehtoisiin 
sijoitusrahastoihin kaikkina aikoina ilman, että tarvitsee odottaa kansallisen lainsäädännön 
tai vaihtoehtoisen sijoitusrahaston perustamisasiakirjojen tarkistamista, ja että ne heijastavat 
yleisesti hyväksyttyihin periaatteisiin tehtäviä muutoksia, kun muutokset tulevat voimaan.

Tarkistus 758
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Säännöt, joita sovelletaan varojen arvon 
määritykseen ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osake- tai osuuskohtaisen 
nettoarvon laskemiseen, on vahvistettava 
sen maan lainsäädännössä, jossa 
mainitun rahaston kotipaikka sijaitsee, tai 
mainitun rahaston säännöissä tai 
perustamisasiakirjoissa.

3. Säännöt, joita sovelletaan varojen arvon 
määritykseen ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osake- tai osuuskohtaisen 
nettoarvon laskemiseen, on vahvistettava 
mainitun rahaston kotijäsenvaltion
lainsäädännössä tai vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion 
olemassa olevissa sovellettavissa 
arvonmääritysvaatimuksissa, mukaan 
lukien järjestelyt, jotka ovat julkisten 
viranomaisten nimittämien elinten 
vahvistamia tai kansallisessa 
lainsäädännössä tunnustettuja, tai 
mainitun rahaston säännöissä tai 
perustamisasiakirjoissa.

Or. en
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Tarkistus 759
Carl Haglund

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Säännöt, joita sovelletaan varojen arvon 
määritykseen ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osake- tai osuuskohtaisen 
nettoarvon laskemiseen, on vahvistettava 
sen maan lainsäädännössä, jossa mainitun 
rahaston kotipaikka sijaitsee, tai mainitun 
rahaston säännöissä tai 
perustamisasiakirjoissa.

3. Säännöt, joita sovelletaan varojen arvon 
määritykseen ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osake- tai osuuskohtaisen 
nettoarvon laskemiseen, on vahvistettava 
mainitun rahaston kotijäsenvaltion 
lainsäädännössä tai vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion 
olemassa olevissa sovellettavissa 
arvonmääritysvaatimuksissa, mukaan 
lukien järjestelyt, jotka ovat julkisten 
viranomaisten nimittämien elinten 
vahvistamia tai kansallisessa 
lainsäädännössä tunnustettuja, tai 
mainitun rahaston säännöissä tai 
perustamisasiakirjoissa.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioille on tarjottava asianmukaiset edellytykset tunnistaa erilaisia vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja koskevat olemassa olevat arvonmääritysvaatimukset. Tätä joustavuutta 
korostavaa lähestymistapaa on vahvistettava direktiivissä edelleen siten, että otetaan 
huomioon hedge-, pääoma-, kiinteistö-, hyödyke- ja infrastruktuurirahastojen erityispiirteet. 

Tarkistus 760
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Säännöt, joita sovelletaan varojen arvon 
määritykseen ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osake- tai osuuskohtaisen 
nettoarvon laskemiseen, on vahvistettava
sen maan lainsäädännössä, jossa mainitun 
rahaston kotipaikka sijaitsee, tai mainitun 

3. Vaatimusten ja sääntöjen, joita 
sovelletaan varojen arvon määritykseen ja 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osake- tai 
osuuskohtaisen nettoarvon laskemiseen, on 
perustuttava yleisesti hyväksyttyihin 
arvonmääritysperiaatteisiin ja niiden on 
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rahaston säännöissä tai 
perustamisasiakirjoissa.

noudatettava vaatimuksia ja sääntöjä, 
jotka on vahvistettu mainitun rahaston 
kotijäsenvaltion lainsäädännössä ja
mainitun rahaston säännöissä tai 
perustamisasiakirjoissa."

Or. en

Tarkistus 761
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Säännöt, joita sovelletaan varojen arvon 
määritykseen ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osake- tai osuuskohtaisen 
nettoarvon laskemiseen, on vahvistettava 
sen maan lainsäädännössä, jossa mainitun 
rahaston kotipaikka sijaitsee, tai mainitun 
rahaston säännöissä tai 
perustamisasiakirjoissa.

3. Säännöt, joita sovelletaan varojen arvon 
määritykseen ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osake- tai osuuskohtaisen 
nettoarvon laskemiseen, on vahvistettava 
sen jäsenvaltion lainsäädännössä, johon 
mainittu rahasto on sijoittautunut, ja/tai 
mainitun rahaston säännöissä tai 
perustamisasiakirjoissa.

Or. en

Perustelu

On tehtävä selväksi, että myös vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan suorittama 
arvonmääritys on mahdollinen.

Tarkistus 762
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Säännöt, joita sovelletaan varojen arvon 
määritykseen ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osake- tai osuuskohtaisen 
nettoarvon laskemiseen, on vahvistettava 
sen maan lainsäädännössä, jossa mainitun 

3. Säännöt, joita sovelletaan varojen arvon 
määritykseen ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osake- tai osuuskohtaisen 
nettoarvon laskemiseen, on vahvistettava 
sen jäsenvaltion lainsäädännössä, johon 
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rahaston kotipaikka sijaitsee, tai mainitun 
rahaston säännöissä tai 
perustamisasiakirjoissa.

mainittu rahasto on sijoittautunut, ja/tai 
mainitun rahaston säännöissä tai 
perustamisasiakirjoissa.

Or. en

Perustelu

Katso myös puheenjohtajavaltion 15. joulukuuta 2009 esittämän tarkistetun 
kompromissiehdotuksen 16 artikla. 

Tarkistus 763
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Säännöt, joita sovelletaan varojen arvon 
määritykseen ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osake- tai osuuskohtaisen 
nettoarvon laskemiseen, on vahvistettava 
sen maan lainsäädännössä, jossa mainitun 
rahaston kotipaikka sijaitsee, tai mainitun 
rahaston säännöissä tai 
perustamisasiakirjoissa.

3. Säännöt, joita sovelletaan varojen arvon 
määritykseen ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osake- tai osuuskohtaisen 
nettoarvon laskemiseen, on vahvistettava 
sen jäsenvaltion lainsäädännössä, johon 
mainittu rahasto on sijoittautunut, ja/tai 
mainitun rahaston säännöissä tai 
perustamisasiakirjoissa.

Or. en

Perustelu

On tehtävä selväksi, että myös vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan suorittama 
arvonmääritys on mahdollinen.

Tarkistus 764
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kun kyseessä on sisäisesti hoidettu 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto, jonka 
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osakkeita otetaan kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla 
Euroopan unionissa, varojen arvon 
määritykseen, tilinpäätöksen laatimiseen 
ja yleensä kaikkiin muihin avoimuutta 
koskeviin vaatimuksiin sovelletaan 
samoja sääntöjä kuin yrityksiin, joiden 
arvopapereita otetaan kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla. 

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen 16 artiklan 3 kohdassa todetaan, että varojen arvon määritykseen 
sovellettavat säännöt "on vahvistettava sen maan lainsäädännössä, jossa mainitun rahaston 
kotipaikka sijaitsee". Täten jätetään huomioimatta, että sellaisiin sisäisesti hoidettuihin 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin, jotka on listattu ja kaupankohteena säännellyillä 
markkinoilla Euroopan unionissa, sovelletaan kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja 
asetuksen (EY) 1606/2002 mukaisesti. Niihin sovelletaan myös avoimuusdirektiiviä 
2004/109/EY ja kaikkia sen täytäntöönpanotoimenpiteitä.

Tarkistus 765
Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Varojen arvonmääritys voidaan 
suorittaa myös muulla avoimella, 
asiantuntevalla ja oikeasuhteisella 
tavalla, mikäli vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston toimijat ovat sopineet 
asiasta ja mainittu rahasto täyttää kaikki 
seuraavat perusteet: 
a) rahaston varat eivät ylitä 100 
miljoonan euron rajaa;
b) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
hoitaa vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta 
koostuvaa salkkua, jonka varat eivät ylitä 
1 miljardin euron rajaa; 
c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan salkku koostuu vaihtoehtoisesta 
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sijoitusrahastosta, johon ei sisälly 
vivutusta; 
d) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan salkku koostuu vaihtoehtoisesta 
sijoitusrahastosta, jossa lunastusoikeutta 
ei voi käyttää viiteen vuoteen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
perustamisesta;
e) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
tekee kestäviä riski- tai 
kasvupääomasijoituksia pk-yrityksiin tai 
innovatiivisiin ympäristö- tai 
teknologiahankkeisiin.

Or. en

Perustelu

Siirtyminen aikaisempaa vihreämpään, osaamispohjaiseen talouteen edellyttää yksityisiä 
investointeja. Liiallinen hallinnollinen rasitus voi tehdä näistä sijoituksista vähemmän 
kiinnostavia tai jopa vaarantaa ne. 

Tarkistus 766
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Riippumaton arvonmääritys ei ole 
pakollinen suljettujen vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen tapauksessa. 

Or. en

Perustelu

Arvonmääritys ei ole tärkeä tekijä suljettujen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen tapauksessa, 
sillä arvo lasketaan rahaston realisoidessa.



PE439.132v01-00 48/184 AM\805037FI.doc

FI

Tarkistus 767
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja on vastuussa siitä, että mainitun 
rahaston osakkeiden ja osuuksien arvo on 
määritetty tarkasti.

Or. en

Perustelu

Sijoittajilla on sopimus vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kanssa ja niinpä tämän on 
oltava vastuussa arvonmäärityksen laadusta.

Tarkistus 768
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään perusteet, joiden täyttyessä 
arvonmäärittäjän voidaan katsoa olevan 1 
kohdassa tarkoitetulla tavalla 
riippumaton.

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
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Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds. This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages. This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function. 

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

Tarkistus 769
Marta Andreasen

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään perusteet, joiden täyttyessä 
arvonmäärittäjän voidaan katsoa olevan 1 
kohdassa tarkoitetulla tavalla 
riippumaton.

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

Riippumattomat asiantuntijat vastaavat jo tarvittaessa arvonmäärityksestä, kun olosuhteet 
sitä edellyttävät. Kaikki varat eivät edellytä riippumatonta arviointia, mutta sataprosenttisesti 
riippumattoman arvioinnin vaatimus lisää rahastojen kustannuksia ja heikentää sijoittajien 
saamaa tuottoa.
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Tarkistus 770
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään perusteet, joiden täyttyessä 
arvonmäärittäjän voidaan katsoa olevan 1 
kohdassa tarkoitetulla tavalla 
riippumaton.

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

Tarkistus on seurausta 1 kohtaan tehdyistä muutoksista. Riippumaton arvonmäärittäjä ei tuo 
lisäarvoa pääomasijoitusrahastoihin, joiden sijoittajilla ei ole oikeutta käyttää 
lunastusoikeutta. Hoitajia ei palkita toteutumattomien sijoitusten oikean arvon perusteella. 
Sijoittajien ja hoitajien on odotettava, kunnes rahasto realisoi (jolloin arvo on varma). 
Pääomasijoitusvarat edellyttävät yksityiskohtaista tietoa hoidon ja tilintarkastuksen tasosta, 
jotta niiden arvo voidaan määrittää.  Ylimääräinen kustannuserä ilman, että sijoittajille 
koituu mitään etua.

Tarkistus 771
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään perusteet, joiden täyttyessä 

Poistetaan.
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arvonmäärittäjän voidaan katsoa olevan 1 
kohdassa tarkoitetulla tavalla 
riippumaton.
Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

"Arvonmääritys" koskee sekä rahaston hallussa olevien varojen että rahaston arvoa. 
Rahaston arvonmäärityksen sääntelyjärjestelmässä on otettava huomioon arvonmäärityksen 
eri tasojen erityispiirteet. Varojen arvonmääritystä koskevat velvoitteet vaihtelevat suuresti 
kyseessä olevien varojen luonteen mukaan, sillä varat vaihtelevat erittäin helposti rahaksi 
muunnettavista varoista, joiden hinta määräytyy kulloisenkin kurssin mukaan, aina varoihin, 
jotka eivät ole rahaksi muutettavia ja jotka edellyttävät räätälöityjä hinnoitteluprosesseja. 
Tehtävän voi suorittaa joko rahastoyhtiö itse tai säilytysyhteisö.

Tarkistus 772
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään perusteet, joiden täyttyessä 
arvonmäärittäjän voidaan katsoa olevan 1 
kohdassa tarkoitetulla tavalla 
riippumaton.

4. Komissio yksilöi 49 a, 49 b ja 
49 c artiklan mukaisesti delegoiduissa 
säädöksissä perusteet, jotka koskevat 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston varojen ja 
osakkeiden tai osuuksien nettoarvon 
asianmukaista määritystä koskevia 
menettelyjä. Näissä säädöksissä 
yksilöidään myös asianmukaiset aikavälit 
avointen rahastojen arvonmäärityksen 
suorittamiselle suhteessa rahaston 
hallussa oleviin varoihin ja sen 
liikkeeseenlasku- ja lunastuspolitiikkaan. 
Komissio hyväksyy 49 a, 49 b ja 
49 c artiklan mukaisesti myös delegoituja 
säädöksiä, joissa yksilöidään ulkoista 
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tarkastusta edellyttävät perusteet.
Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 773
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään perusteet, joiden täyttyessä 
arvonmäärittäjän voidaan katsoa olevan 1 
kohdassa tarkoitetulla tavalla 
riippumaton.

4. Komissio yksilöi 49 a, 49 b ja 
49 c artiklan mukaisesti delegoiduissa 
säädöksissä perusteet, jotka koskevat 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston varojen ja 
osakkeiden tai osuuksien nettoarvon 
asianmukaista määritystä koskevia 
menettelyjä sekä arvonmääritystehtävän 
toiminnallisen riippumattomuuden 
asianmukaisen tason. Näissä säädöksissä 
yksilöidään myös asianmukaiset aikavälit 
avointen rahastojen arvonmäärityksen 
suorittamiselle suhteessa rahaston 
hallussa oleviin varoihin ja sen 
liikkeeseenlasku- ja lunastuspolitiikkaan. 
Komissio hyväksyy 49 a, 49 b ja 
49 c artiklan mukaisesti myös delegoituja 
säädöksiä, joissa yksilöidään 2 kohdassa 
tarkoitettua ulkoista tarkastusta 
edellyttävät perusteet.

Or. en
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Tarkistus 774
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään perusteet, joiden täyttyessä 
arvonmäärittäjän voidaan katsoa olevan 1 
kohdassa tarkoitetulla tavalla 
riippumaton.

4. Komissio yksilöi 49 a, 49 b ja 
49 c artiklan mukaisesti delegoiduissa 
säädöksissä perusteet, jotka koskevat 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston varojen ja 
osakkeiden tai osuuksien nettoarvon 
asianmukaista määritystä koskevia 
menettelyjä sekä arvonmääritystehtävän 
toiminnallisen riippumattomuuden 
asianmukaisen tason. Näissä säädöksissä 
yksilöidään myös asianmukaiset aikavälit 
avointen rahastojen arvonmäärityksen 
suorittamiselle suhteessa rahaston 
hallussa oleviin varoihin ja sen 
liikkeeseenlasku- ja lunastuspolitiikkaan. 
Komissio hyväksyy 49 a, 49 b ja 
49 c artiklan mukaisesti myös delegoituja 
säädöksiä, joissa yksilöidään 2 a kohdassa 
tarkoitettua ulkoista tarkastusta 
edellyttävät perusteet.

Or. en

Perustelu

On tehtävä selväksi, että myös vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan suorittama 
arvonmääritys on mahdollinen.

Tarkistus 775
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään perusteet, joiden täyttyessä 
arvonmäärittäjän voidaan katsoa olevan 1 

4. Komissio yksilöi 49 a, 49 b ja 
49 c artiklan mukaisesti delegoiduissa 
säädöksissä perusteet, jotka koskevat 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston varojen ja 



PE439.132v01-00 54/184 AM\805037FI.doc

FI

kohdassa tarkoitetulla tavalla 
riippumaton.

osakkeiden tai osuuksien nettoarvon 
asianmukaista määritystä koskevia 
menettelyjä sekä arvonmääritystehtävän 
toiminnallisen riippumattomuuden 
asianmukaisen tason. Näissä säädöksissä 
yksilöidään myös asianmukaiset aikavälit 
avointen rahastojen arvonmäärityksen 
suorittamiselle suhteessa rahaston 
hallussa oleviin varoihin ja sen 
liikkeeseenlasku- ja lunastuspolitiikkaan. 
Komissio hyväksyy 49 a, 49 b ja 
49 c artiklan mukaisesti myös delegoituja 
säädöksiä, joissa yksilöidään 2 a kohdassa 
tarkoitettua ulkoista tarkastusta 
edellyttävät perusteet.

Or. en

Perustelu

Katso myös puheenjohtajavaltion 15. joulukuuta 2009 esittämän tarkistetun 
kompromissiehdotuksen 16 artikla. 

Tarkistus 776
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään perusteet, joiden täyttyessä 
arvonmäärittäjän voidaan katsoa olevan 1 
kohdassa tarkoitetulla tavalla 
riippumaton.

4. Komissio yksilöi 49 a, 49 b ja 
49 c artiklan mukaisesti delegoiduissa 
säädöksissä perusteet, jotka koskevat 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston varojen ja 
osakkeiden tai osuuksien nettoarvon 
asianmukaista määritystä koskevia 
menettelyjä sekä arvonmääritystehtävän 
toiminnallisen riippumattomuuden 
asianmukaisen tason. Näissä säädöksissä 
yksilöidään myös asianmukaiset aikavälit 
avointen rahastojen arvonmäärityksen 
suorittamiselle suhteessa rahaston 
hallussa oleviin varoihin ja sen 
liikkeeseenlasku- ja lunastuspolitiikkaan. 
Komissio hyväksyy 49 a, 49 b ja 
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49 c artiklan mukaisesti myös delegoituja 
säädöksiä, joissa yksilöidään 2 a kohdassa 
tarkoitettua ulkoista tarkastusta 
edellyttävät perusteet.

Or. en

Perustelu

On tehtävä selväksi, että myös vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan suorittama 
arvonmääritys on mahdollinen.

Tarkistus 777
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään perusteet, joiden täyttyessä 
arvonmäärittäjän voidaan katsoa olevan 1 
kohdassa tarkoitetulla tavalla riippumaton.

4. Komissio hyväksyy 49 a, 49 b ja 49 c 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä,
joissa yksilöidään perusteet, joiden 
täyttyessä arvonmääritysprosessin voidaan 
katsoa olevan 1 kohdassa tarkoitetulla 
tavalla riippumaton, ja yksilöidään, mitä 
toiminnan järjestämistä koskevia 
vaatimuksia on täytettävä mahdollisten 
eturistiriitojen torjumiseksi.

Or. en

Tarkistus 778
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään perusteet, joiden täyttyessä 
arvonmäärittäjän voidaan katsoa olevan 1 

4. Komissio hyväksyy 49 a, 49 b ja 49 c 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa yksilöidään perusteet, joiden 
täyttyessä arvonmäärittäjän voidaan katsoa 
olevan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla 
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kohdassa tarkoitetulla tavalla riippumaton. riippumaton, ja yksilöidään, mitä yleisesti 
hyväksyttyjä arvonmääritysperiaatteita on 
sovellettava 3 kohdan mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

Sijoittajien suoja edellyttää, että arvonmääritys suoritetaan sellaisten periaatteiden 
perusteella, jotka ovat vähintäänkin vertailukelpoisia. Komission olisi laadittava sääntöjä, 
jotka muodostavat yhteisen perustan kaikille arvonmäärityskäytännöille kuitenkin ilman, että 
vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt. 

Tarkistus 779
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään perusteet, joiden täyttyessä 
arvonmäärittäjän voidaan katsoa olevan 1 
kohdassa tarkoitetulla tavalla riippumaton.

4. Komissio hyväksyy 49 a, 49 b ja 49 c 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä,
joissa yksilöidään perusteet, joiden 
täyttyessä arvonmäärittäjän voidaan katsoa 
olevan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla
riippumaton ja saavan 
arvonmäärityssertifioinnin.

Or. en

Perustelu

 Moitteeton ja avoin arvonmääritys edellyttää EU:n laajuisia menettelyjä ja riippumattoman 
arvonmäärityksen yhdenmukaista laatua.  Hiljattain perustettu Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV) on asianmukainen elin suorittamaan 
arvonmäärittäjien sertifioinnin, laatimaan arvonmääritysohjeet ja seuraamaan niiden 
täytäntöönpanoa.
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Tarkistus 780
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään perusteet, joiden täyttyessä 
arvonmäärittäjän voidaan katsoa olevan 1 
kohdassa tarkoitetulla tavalla riippumaton.

4. Komissio hyväksyy 49 a, 49 b ja 49 c 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä,
joissa yksilöidään perusteet, joiden 
täyttyessä arvonmäärittäjän voidaan katsoa 
olevan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla 
riippumaton ja saavan 
arvonmäärityssertifioinnin.  

Or. en

Perustelu

Moitteeton ja avoin arvonmääritys edellyttää EU:n laajuisia menettelyjä ja riippumattoman 
arvonmäärityksen yhdenmukaista laatua.  Hiljattain perustettu Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV) on asianmukainen elin suorittamaan 
arvonmäärittäjien sertifioinnin, laatimaan arvonmääritysohjeet ja seuraamaan niiden 
täytäntöönpanoa.

Tarkistus 781
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään perusteet, joiden täyttyessä 
arvonmäärittäjän voidaan katsoa olevan 1 
kohdassa tarkoitetulla tavalla riippumaton.

4. Komissio hyväksyy 49 a, 49 b ja 49 c 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä,
joissa yksilöidään perusteet, joiden 
täyttyessä arvonmäärittäjän voidaan katsoa 
olevan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla
riippumaton. Komissio hyväksyy 49 a, 
49 b ja 49 c artiklan mukaisesti myös 
delegoituja säädöksiä, joissa yksilöidään, 
mitkä valvotut yhteisöt voivat toimia 
arvonmäärittäjinä. 

Or. en
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Perustelu

Arvonmäärittäjät on alistettava lupamenettelyyn ja valvontaan.

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

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

Komission teksti Tarkistus

Kun kyseessä on sisäisesti hoidettu 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto, jonka 
osakkeita otetaan kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla 
Euroopan unionissa, varojen arvon 
määritykseen, tilinpäätöksen laatimiseen 
ja yleensä kaikkiin muihin avoimuutta 
koskeviin vaatimuksiin sovelletaan 
samoja sääntöjä kuin yrityksiin, joiden 
arvopapereita otetaan kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla. 

Or. en

Perustelu

Article 16.3 of the Commission’s proposal, by declaring that the rules on valuation of assets 
of AIF “shall be laid down in the law of the country where the AIF is domiciled”, overlooks 
that those internally managed AIF which are listed and traded on a regulated market in the 
European Union are subject, in keeping with Regulation (EC) 1606/2002, to International 
Accounting and Financial Reporting Standards. They are also subject to the Transparency 
Directive 2004/109/EC and all its implementing measures. Private Equity Funds have no 
redemption rights and performance is rewarded by a share in profits which are actually 
realised in excess of a stipulated minimum or “hurdle” rate of return for investors. Moreover, 
it is normally the case that even standard management fees are calculated by reference to 
commitments made to the Private Equity Fund and not to fluctuating values. Private Equity 
Funds already have arrangements where there is an audit at both the portfolio company level 
and the AIF level. Their assets are of a nature which require detailed management and audit 
level knowledge in order to produce a valuation. Employing an external valuer would be very 
unlikely to add value to the exercise but would be a considerable extra expense to be borne by 
investors.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 783
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa
yksilöidään perusteet, joiden täyttyessä 
arvonmäärittäjän voidaan katsoa olevan 
1 kohdassa tarkoitetulla tavalla 
riippumaton.

4. Komissio voi hyväksyä 49 a, 49 b ja 
49 c artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa yksilöidään perusteet, 
joiden täyttyessä arvonmäärittäjän voidaan 
katsoa olevan 1 kohdassa tarkoitetulla 
tavalla toiminnallisesti riippumaton.

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 784
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Edellä olevia 1–4 kohtaa ei sovelleta 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajiin,
jotka hoitavat ainoastaan seuraavat 
vaatimukset täyttäviä vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja:
a) niihin ei sisälly vivutusta;
b) niissä ei voi käyttää lunastusoikeutta 
viiteen vuoteen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston perustamisesta; ja
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c) niiden sijoitusstrategian ja tavoitteiden 
mukaisesti niissä tehdään sijoituksia ja 
irtautumisia harvoin.
Tämän kohdan vaatimukset täyttävän 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava, että kaikissa sen 
hoitamissa vaihtoehtoisissa 
sijoitusrahastoissa sovelletaan 
asianmukaisia ja yhdenmukaisia 
menettelyjä, jotta vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston varojen arvo voidaan 
määrittää asianmukaisesti ja 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeiden ja osuuksien arvo voidaan 
laskea ja tarvittaessa julkaista.
Nämä arviointimenettelyt, jotka on 
toteutettava vuosittain, on vahvistettava 
alan toimintakäytäntöjen mukaisesti ja/tai 
niistä on sovittava muilla 
sopimusjärjestelyillä sijoittajien kanssa.

Or. en

Perustelu

Pääomasijoitusrahastoilla on jo järjestelyjä, joissa tilintarkastus tehdään sekä 
sijoituskohteena olevan yhtiön että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tasolla.

Tarkistus 785
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Teollisten holding-yhtiöiden osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteina, joten markkinat 
määrittävät niiden arvon taukoamatta.  Ulkopuolista arvonmäärittäjää ei siis tarvita, ja 
ehdotetut arvonmäärittämistä koskevat vaatimukset ovat turhia. Listattujen teollisten holding-
yhtiöiden arvonmäärityksestä säädetään jo nykyisessä EU-lainsäädännössä kirjanpidosta ja 
tilinpäätösraportoinnista annetussa asetuksessa. Tämän säännöksen noudattaminen tulisi 
kalliiksi listattujen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille ja sijoitusyhtiöille, eikä siitä 
olisi lisäarvoa sijoittajille eikä rahoitusmarkkinoiden vakaudelle. 

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

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tätä artiklaa ei sovelleta 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin, jotka 
ovat pääomarahastoja.

Or. en

Perustelu

Article 16.3 of the Commission’s proposal, by declaring that the rules on valuation of assets 
of AIF “shall be laid down in the law of the country where the AIF is domiciled”, overlooks 
that those internally managed AIF which are listed and traded on a regulated market in the 
European Union are subject, in keeping with Regulation (EC) 1606/2002, to International 
Accounting and Financial Reporting Standards. They are also subject to the Transparency 
Directive 2004/109/EC and all its implementing measures. Private Equity Funds have no 
redemption rights and performance is rewarded by a share in profits which are actually 
realised in excess of a stipulated minimum or “hurdle” rate of return for investors. Moreover, 
it is normally the case that even standard management fees are calculated by reference to 
commitments made to the Private Equity Fund and not to fluctuating values. Private Equity 
Funds already have arrangements where there is an audit at both the portfolio company level 
and the AIF level. Their assets are of a nature which require detailed management and audit 
level knowledge in order to produce a valuation. Employing an external valuer would be very 
unlikely to add value to the exercise but would be a considerable extra expense to be borne by 
investors.
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(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 787
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tätä artiklaa ei sovelleta 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin, jotka 
ovat pääomarahastoja.

Or. en

Perustelu

Private Equity Funds have no redemption rights and performance is rewarded by a share in 
profits which are actually realised in excess of a stipulated minimum or “hurdle” rate of 
return for investors. Moreover, it is normally the case that even standard management fees 
are calculated by reference to commitments made to the Private Equity Fund and not to 
fluctuating values. Private Equity Funds already have arrangements where there is an audit 
at both the portfolio company level and the AIF level. Their assets are of a nature which 
require detailed management and audit level knowledge in order to produce a valuation. 
Employing an external valuator would be very unlikely to add value to the exercise but would 
be a considerable extra expense to be borne by investors.

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

Tarkistus 788
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

17 artikla 17 artikla

Säilytysyhteisö Säilytystehtävät

Or. en
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Perustelu

Sen sijaan, että säilytysyhteisön malli istutettaisiin väkisin rakenteeltaan erilaisiin 
rahastoihin, säilytysyhteisön toiminnot ja tehtävät on määriteltävä selvästi, ja ne voidaan 
antaa säilytysyhteisölle tai jollekin toiselle laitokselle, joka takaa riippumattoman toteutuksen 
sijoittajien etujen mukaisesti. 

Tarkistus 789
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava kunkin hoitamansa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osalta, että 
sille nimetään säilytysyhteisö, joka hoitaa 
soveltuvin osin seuraavia tehtäviä:

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava kunkin hoitamansa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osalta 
(paitsi suljettujen vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen osalta, joilla on 
sellainen sijoituspolitiikka, että ne 
sijoittavat pääasiassa rahoitusvälineisiin 
tai muihin varoihin, joita pidetään pitkän 
aikavälin sijoituksina eikä 
kaupankäyntitarkoituksessa), että sille 
nimetään säilytysyhteisö, joka hoitaa 
soveltuvin osin seuraavia tehtäviä:

Or. en

Perustelu

Pääomasijoitusalan rahasto-osuusrahastot (ja myös pääomarahastot) ovat suljettuja 
rahastoja ja tekevät pitkän aikavälin sijoituksia eivätkä yleensä käy kauppaa sijoituksilla. 
Useimmat tällaiset rahastot tekevät suhteellisen vähän sellaisia sijoituksia, jotka eivät ole 
rahaksi muutettavia. Se, että yksityiset pääomasijoitukset eivät ole rahaksi muutettavia ja ne 
tehdään pitkäksi ajaksi, merkitsee sitä, että erityisiä säilytyspalveluja ei tarvita. 
Pääomasijoitusalan rahasto-osuusrahastojen antamat vastuusitoumukset aiheuttavat sen, että 
ne eivät sovellu säilytysyhteisön pidettäviksi.
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Tarkistus 790
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava kunkin hoitamansa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osalta, että 
sille nimetään säilytysyhteisö, joka hoitaa 
soveltuvin osin seuraavia tehtäviä:

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava kunkin hoitamansa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osalta, että 
säilytystehtävät hoidetaan itsenäisesti ja 
pelkästään vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoittajien etujen 
mukaisesti. Säilytystehtävät ovat 
seuraavat:

Or. en

Perustelu

Sen sijaan, että säilytysyhteisön malli istutettaisiin väkisin rakenteeltaan erilaisiin 
rahastoihin, säilytysyhteisön toiminnot ja tehtävät on määriteltävä selvästi, ja ne voidaan 
antaa säilytysyhteisölle tai jollekin toiselle laitokselle, joka takaa riippumattoman toteutuksen 
sijoittajien etujen mukaisesti. 

Tarkistus 791
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava kunkin hoitamansa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osalta, että 
sille nimetään säilytysyhteisö, joka hoitaa 
soveltuvin osin seuraavia tehtäviä:

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava kunkin hoitamansa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osalta, että 
sille nimetään yksi säilytysyhteisö, joka 
hoitaa soveltuvin osin seuraavia 
säilytystehtäviä:

Or. en

Perustelu

Seuraavilla 1 kohtaan tehtävillä muutoksilla on tarkoitus ryhmitellä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston varat loogisesti:  a) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston käteisvarat, b) 
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omaisuudenhoitajalle toimitetut vaihtoehtoisen sijoitusrahaston rahoitusvälineet ja tietyt 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston oikeudet, ja c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston muut varat.

Tarkistus 792
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava kunkin hoitamansa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osalta, että 
sille nimetään säilytysyhteisö, joka hoitaa 
soveltuvin osin seuraavia tehtäviä:

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava kunkin hoitamansa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osalta, että 
sille nimetään yksi säilytysyhteisö, joka 
hoitaa soveltuvin osin seuraavia 
toimintoja:

Or. en

Tarkistus 793
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava kunkin hoitamansa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osalta, että 
sille nimetään säilytysyhteisö, joka hoitaa 
soveltuvin osin seuraavia tehtäviä:

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava kunkin hoitamansa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osalta, että 
sille nimetään yksi säilytysyhteisö, joka 
hoitaa soveltuvin osin seuraavia 
toimintoja:

Or. en

Perustelu

Vaatimus on olennaisen tärkeä sen varmistamiseksi, että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
kaikki varat uskotaan yhdelle ja samalle säilytysyhteisölle, jolla on kattava yleiskuva 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston varoista ja jolla on näin asianmukaiset edellytykset toimia 
valvontatehtävässään.  Kyseinen ehto ei estä säilytysyhteisöä käyttämästä kolmansia 
osapuolia, joille se voi siirtää osan tehtävistään.  
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Tarkistus 794
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava kunkin hoitamansa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osalta, että 
sille nimetään säilytysyhteisö, joka hoitaa 
soveltuvin osin seuraavia tehtäviä:

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava kunkin hoitamansa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osalta, että 
sille nimetään yksi säilytysyhteisö, joka 
hoitaa soveltuvin osin seuraavia 
toimintoja:

Or. en

Tarkistus 795
Derk Jan Eppink

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava kunkin hoitamansa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osalta, että 
sille nimetään säilytysyhteisö, joka hoitaa
soveltuvin osin seuraavia tehtäviä:

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava kunkin hoitamansa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osalta, että 
sille nimetään yksi tai useampia 
säilytysyhteisöjä, jotka hoitavat soveltuvin 
osin seuraavia tehtäviä:

Or. en

Perustelu

Hoitajien valinta olisi voitava laajentaa sellaisten palveluntarjoajien joukkoon 
(hallintohenkilöt, arvonmäärittäjät sekä säilytysyhtiöt/omaisuudenhoitajat), joilla on 
sääntömääräinen kotipaikka EU:ssa, mutta joiden pääkonttori sijaitsee ehkä EU:n 
ulkopuolella.
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Tarkistus 796
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava kunkin hoitamansa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osalta, että 
sille nimetään säilytysyhteisö, joka hoitaa 
soveltuvin osin seuraavia tehtäviä:

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava kunkin hoitamansa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osalta, että 
sille nimetään säilytysyhteisö, joka hoitaa 
soveltuvin osin seuraavia toimintoja:

Or. en

Perustelu

Seuraavilla 1 kohtaan tehtävillä muutoksilla on tarkoitus ryhmitellä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston varat loogisesti:  a) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston käteisvarat, b) 
omaisuudenhoitajalle toimitetut vaihtoehtoisen sijoitusrahaston rahoitusvälineet ja tietyt 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston oikeudet ja c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston muut varat.

Tarkistus 797
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vastaanottaa kaikki maksut, joita 
sijoittajat suorittavat merkitessään 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
hoitaman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeita tai osuuksia, ja kirjaa ne 
mainitun hoitajan lukuun erilliselle tilille; 

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Mietintöluonnoksen tarkistuksilla 68–72 (17 artiklan 1 kohta) tuodut lisätehtävät ovat asioita, 
jotka kuuluvat EU:n yhtiöoikeuden mukaisesti perustetun yhtiön hallintoelimen 
vastuualueeseen. Jos vaihtoehtoinen sijoitusrahasto toimii vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajana, ja siihen sovelletaan EU:n lainsäädäntöä, ei pitäisi olla mitään estettä sille, että 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja vastaa näistä säilytysyhteisön tehtävistä.
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Tarkistus 798
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vastaanottaa kaikki maksut, joita 
sijoittajat suorittavat merkitessään 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
hoitaman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeita tai osuuksia, ja kirjaa ne 
mainitun hoitajan lukuun erilliselle tilille; 

a) varmistaa, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston käteisvarat on talletettu 
yhteen tai useampaan valtuutettuun 
pankkiin, mukaan lukien säilytysyhteisö, 
jos se on valtuutettu pankki;

Or. en

Perustelu

Jotta voitaisiin varmistaa johdonmukaisuus (edellä) 1 kohdan kanssa, a alakohdassa olisi 
säädettävä ainoastaan käteisvaroista, jotka ovat vaihtoehtoisen sijoitusrahaston varoja, mutta 
ei sellaisista käteisvaroista, jotka eivät ole vaihtoehtoisen sijoitusrahaston varoja. 
Käteisvaroista, jotka kirjataan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston ulkopuolelle osuuksien 
merkinnän ja lunastamisen yhteydessä, säädetään riittävästi jäljempänä 1 a kohdan a ja c 
alakohdassa. Suositellaan, että rahaston käteisvarojen tallettamiseen olisi sovellettava 
samanlaista järjestelyä kuin rahoitusmarkkinadirektiivin mukaisesti asiakkaiden rahoihin. 
Yksityiskohtaisempia vaatimuksia voidaan asettaa (tarvittaessa) 2-tasolla.

Tarkistus 799
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vastaanottaa kaikki maksut, joita 
sijoittajat suorittavat merkitessään 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
hoitaman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeita tai osuuksia, ja kirjaa ne 
mainitun hoitajan lukuun erilliselle tilille; 

a) varmistaa, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston käteisvarat on talletettu 
yhteen tai useampaan hyväksyttyyn 
luottolaitokseen, mukaan lukien 
säilytysyhteisö, jos se on hyväksytty 
luottolaitos;

Or. en
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Perustelu

Jotta voitaisiin varmistaa johdonmukaisuus 1 kohdan kanssa, a alakohdassa olisi säädettävä 
ainoastaan käteisvaroista, jotka ovat vaihtoehtoisen sijoitusrahaston varoja, mutta ei 
sellaisista käteisvaroista, jotka eivät ole vaihtoehtoisen sijoitusrahaston varoja. Suositellaan, 
että rahaston käteisvarojen tallettamiseen olisi sovellettava samanlaista järjestelyä kuin 
rahoitusmarkkinadirektiivin mukaisesti asiakkaiden rahoihin. Yksityiskohtaisempia 
vaatimuksia voidaan asettaa (tarvittaessa) 2-tasolla.

Tarkistus 800
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vastaanottaa kaikki maksut, joita 
sijoittajat suorittavat merkitessään 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
hoitaman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeita tai osuuksia, ja kirjaa ne 
mainitun hoitajan lukuun erilliselle tilille;

a) pitää hallussa säilytysyhteisön 
kirjanpidossa avattuja käteistilejä; 

Or. en

Perustelu

Säilytysyhteisön on varmistettava muun muassa, että käteisvaran liikkeet kirjataan käteistilille 
ja että toimeksiannoissa noudatetaan sovellettavia sääntöjä.

Tarkistus 801
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vastaanottaa kaikki maksut, joita a) pitää hallussa säilytysyhteisön 
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sijoittajat suorittavat merkitessään 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
hoitaman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeita tai osuuksia, ja kirjaa ne 
mainitun hoitajan lukuun erilliselle tilille;

kirjanpidossa avattuja käteistilejä; 

Or. en

Perustelu

Säilytysyhteisön rooli merkintöjen ja lunastusten yhteydessä on kuvattu c a kohdassa. 
Säilytysyhteisö varmistaa, että toimeksiannoissa noudatetaan sovellettavia sääntöjä, myös 
sen, että näihin toimeksiantoihin liittyvät käteisvaran liikkeet kirjataan asianmukaisesti 
käteistilille. 

Tarkistus 802
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vastaanottaa kaikki maksut, joita 
sijoittajat suorittavat merkitessään 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
hoitaman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeita tai osuuksia, ja kirjaa ne 
mainitun hoitajan lukuun erilliselle tilille;

a) pitää hallussa säilytysyhteisön 
kirjanpidossa avattuja käteistilejä;

Or. en

Tarkistus 803
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) säilyttää mainitulle rahastolle kuuluvia 
rahoitusvälineitä;

b) säilyttää mainitulle rahastolle kuuluvia 
rahoitusvälineitä, nimittäin

i) pitää hallussa kaikkia rahoitusvälineitä, 
jotka voidaan kirjata arvo-osuustileille.
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Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
nimeämän säilytysyhteisön on tätä varten 
varmistettava varojen eriyttäminen 
avaamalla erillisiä tilejä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston nimissä. Tästä 
periaatteesta huolimatta jäsenvaltiot 
voivat sallia eriyttämisen kirjaustileillä, 
edellyttäen että kunkin rahaston varat 
voidaan koska tahansa tunnistaa selkeästi
kuuluviksi tietylle vaihtoehtoiselle 
sijoitusrahastolle;
ii) pitää vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan toimittamien tietojen perusteella 
kirjaa, jotta voidaan varmistaa sellaisten 
rahoitusvälineiden omistusoikeus, joita ei 
voi pitää hallussa, mukaan lukien ulkoiset 
todisteet siitä, että suoritus on todella 
tapahtunut;

Or. en

Perustelu

Omistusoikeus on erittäin monimutkainen käsite, eikä sitä voida käsitellä tässä direktiivissä. 
Komissio työskentelee parhaillaan aiheen parissa suunnitellun arvopaperiomistusten 
oikeusvarmuutta koskevan lainsäädännön yhteydessä.  Tästä syystä sellaiset 
säilytysyhteisöjen toiminnot, jotka liittyvät rahaston varojen säilyttämiseen, olisi määriteltävä 
erikseen kunkin sellaisen varaluokan osalta, joita vaihtoehtoisen sijoitusrahaston salkkuun 
voi sisältyä, vaikka tämä olisikin hankalaa. Myös komission tuli tähän lopputulokseen 
yhteissijoitusyrityksen omaisuudenhoitajasta järjestämässään kuulemisessa.

Tarkistus 804
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) säilyttää mainitulle rahastolle kuuluvia 
rahoitusvälineitä;

b) säilyttää mainitulle rahastolle kuuluvia 
rahoitusvälineitä, nimittäin

i) pitää hallussa kaikkia rahoitusvälineitä, 
jotka voidaan kirjata arvo-osuustileille.
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
nimeämän säilytysyhteisön on tätä varten 
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varmistettava varojen eriyttäminen 
avaamalla erillisiä tilejä rahaston 
nimissä. Tästä periaatteesta huolimatta 
jäsenvaltiot voivat sallia eriyttämisen 
kirjaustileillä, edellyttäen että kunkin 
rahaston varat voidaan koska tahansa 
tunnistaa selkeästi kuuluviksi tietylle 
vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle;
ii) pitää vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan toimittamien tietojen perusteella 
kirjaa, jotta voidaan varmistaa sellaisten 
rahoitusvälineiden omistusoikeus, joita ei 
voi pitää hallussa, mukaan lukien ulkoiset 
todisteet siitä, että suoritus on todella 
tapahtunut;

Or. en

Perustelu

Säilytysyhteisöjen toiminnot, jotka liittyvät rahaston varojen säilyttämiseen, olisi määriteltävä 
erikseen kunkin varaluokan osalta. Tämä vastaa komission yhteissijoitusyrityksen 
omaisuudenhoitajasta järjestämää kuulemista. Omistusoikeutta ei voida käsitellä tässä 
direktiivissä, sillä se on liian monimutkainen käsite, ja komissio käsittelee samaa asiaa 
toisessa yhteydessä. 

Tarkistus 805
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) säilyttää mainitulle rahastolle kuuluvia 
rahoitusvälineitä;

b) säilyttää mainitulle rahastolle kuuluvia 
rahoitusvälineitä, nimittäin
i) pitää hallussa kaikkia rahoitusvälineitä, 
jotka voidaan kirjata arvo-osuustileille.
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
nimeämän säilytysyhteisön on tätä varten 
varmistettava varojen eriyttäminen 
avaamalla erillisiä tilejä kunkin rahaston 
nimissä.
ii) pitää vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan toimittamien tietojen perusteella 
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kirjaa, jotta voidaan varmistaa sellaisten 
rahoitusvälineiden omistusoikeus, joita ei 
voi pitää hallussa, mukaan lukien ulkoiset 
todisteet siitä, että suoritus on todella 
tapahtunut;

Or. en

Tarkistus 806
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) säilyttää mainitulle rahastolle kuuluvia 
rahoitusvälineitä;

b) säilyttää mainitulle rahastolle kuuluvia 
rahoitusvälineitä, nimittäin
i) pitää hallussa kaikkia sellaisia 
rahoitusvälineitä, joita voidaan säilyttää 
arvopaperikeskuksessa ja säilytysyhteisön 
kirjanpidossa. Säilytysyhteisön on tätä 
varten varmistettava vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston varojen eriyttäminen sen 
omista varoista ja mahdollisen 
säilytysyhteisön alaisuudessa toimivan 
omaisuudenhoitajan varoista ja sen on 
avattava erillisiä tilejä kunkin 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston nimissä;
ii) pitää luetteloa rahoitusvälineistä, joita 
ei voi pitää hallussa; 

Or. en

Perustelu



PE439.132v01-00 74/184 AM\805037FI.doc

FI

Tarkistus 807
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) säilyttää mainitulle rahastolle kuuluvia 
rahoitusvälineitä;

b) säilyttää mainitulle rahastolle kuuluvia 
rahoitusvälineitä, nimittäin

i) pitää hallussa kaikkia rahoitusvälineitä, 
jotka on tuotu fyysisesti säilytysyhteisöön; 
ja
ii) säilyttää kaikkia rahoitusvälineitä 
koskevia oikeuksia, jotka vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto on saanut vakiintuneen 
rekisteröintijärjestelmän tai välillisen 
omistuksen kautta.
Kaikki kyseiset rahoitusvälineet on 
erotettava säilytysyhteisön varoista tai 
4 kohdan mukaisesti nimetyn mahdollisen 
kolmannen osapuolen varoista, ja ne on 
tunnistettava selvästi säilytysyhteisön tai 
kolmannen osapuolen kirjanpidossa 
vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle 
kuuluviksi.

Or. en

Perustelu

Muutoksilla saatetaan säännös vastaamaan sovellettavia oikeudellisia järjestelmiä, joissa 
omaisuudenhoitajan säilytysvelvoitteita sovelletaan fyysisesti hallussa pidettäviin 
rahoitusvälineisiin sekä rahoitusvälineitä koskeviin oikeuksiin, kuten arvopapereihin, joita 
pidetään hallussa arvo-osuuksina suoraan tai välillisesti arvopaperikeskuksen kautta.

Tarkistus 808
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) säilyttää mainitulle rahastolle kuuluvia b) säilyttää mainitulle rahastolle kuuluvia 
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rahoitusvälineitä; rahoitusvälineitä, nimittäin
i) pitää hallussa kaikkia rahoitusvälineitä, 
jotka on tuotu sille fyysisesti; ja
ii) säilyttää kaikkia rahoitusvälineitä 
koskevia oikeuksia, jotka vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto on saanut vakiintuneen 
rekisteröintijärjestelmän tai välillisen 
omistuksen kautta.
Kaikki kyseiset rahoitusvälineet on 
erotettava säilytysyhteisön tai mahdollisen 
omaisuudenhoitajan varoista, ja ne on 
tunnistettava selvästi säilytysyhteisön 
kirjanpidossa vaihtoehtoiselle 
sijoitusrahastolle kuuluviksi.

Or. en

Perustelu

Muutoksilla säännös saatetaan vastaamaan sovellettavia oikeudellisia järjestelmiä, joissa 
omaisuudenhoitajan säilytysvelvoitteita sovelletaan fyysisesti hallussa pidettäviin 
rahoitusvälineisiin sekä rahoitusvälineitä koskeviin oikeuksiin, kuten arvopapereihin, joita 
pidetään hallussa arvo-osuuksina suoraan tai välillisesti esimerkiksi arvopaperikeskuksen
kautta tai liikkeeseenlaskijoiden rekisterinpitäjien kirjanpidossa. Tästä on säädettävä lisää 2-
tasolla.
Erottamista koskevia vaatimuksia olisi käsiteltävä 2-tasolla.

Tarkistus 809
Syed Kamall

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

Komission teksti Tarkistus

b a) varmistaa, että b alakohdassa 
tarkoitettuja rahoitusvälineitä ei voi 
käyttää uudestaan ilman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan ennakkoon 
antamaa suostumusta ja että kyseistä 
suostumusta ei ole peruttu;

Or. en
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Perustelu

Kattaa sekä aineellisen omaisuuden että arvo-osuuksina pidettävät varat.

Tarkistus 810
Astrid Lulling

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

Komission teksti Tarkistus

b a) varmistaa, että b alakohdassa 
tarkoitettuja rahoitusvälineitä ei voi 
käyttää uudestaan ilman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan ennakkoon 
antamaa suostumusta ja että kyseistä 
suostumusta ei ole peruttu;

Or. en

Perustelu

Kattaa sekä aineellisen omaisuuden että arvo-osuuksina pidettävät varat.

Tarkistus 811
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tarkastaa, että mainittu rahasto tai sen 
lukuun toimiva hoitaja on hankkinut 
omistusoikeuden kaikkiin muihin
varoihin, joihin mainittu rahasto sijoittaa.

c) pitää kirjaa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston omistusoikeudesta 
muihin kuin a ja b alakohdassa 
tarkoitettuihin varoihin.

Or. en

Perustelu

Muutos tehty, koska säilytysyhteisö ei kuulu tällaisten varojen omistusoikeuksien ketjuun. 
Säilytysyhteisö pitää kirjaa tiedoista, jotka ovat näytön kannalta hyödyllisiä, mutta sen ei 
voida odottaa vahvistavan omistusoikeuden pätevyyttä. Hankittavan näytön luonteesta olisi 
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säädettävä 2-tasolla.

Tarkistus 812
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tarkastaa, että mainittu rahasto tai sen 
lukuun toimiva hoitaja on hankkinut 
omistusoikeuden kaikkiin muihin 
varoihin, joihin mainittu rahasto sijoittaa.

c) pitää vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan toimittamien tietojen tai muutoin 
toimitettujen tietojen perusteella kirjaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
omistusoikeudesta muihin varoihin.

Or. en

Tarkistus 813
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tarkastaa, että mainittu rahasto tai sen 
lukuun toimiva hoitaja on hankkinut 
omistusoikeuden kaikkiin muihin 
varoihin, joihin mainittu rahasto sijoittaa.

c) pitää vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan toimittamien tietojen tai muutoin 
toimitettujen tietojen perusteella kirjaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
omistusoikeudesta muihin varoihin.

Or. en

Perustelu

Säilyttämistä sovelletaan ainoastaan rahoitusvälineisiin. On syytä määritellä muita varoja 
kuin rahoitusvälineitä tai rahaa koskevat säilytysyhteisön velvollisuudet, jotta rahaston kaikki 
varat voidaan kattaa. Uudessa tarkistuksessa ehdotetussa määritelmässä edellytetään tämän 
suhteen, että velvollisuuden täyttäminen merkitsee asianmukaisten ulkoisten tietojen 
hankkimista. 
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Tarkistus 814
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tarkastaa, että mainittu rahasto tai sen 
lukuun toimiva hoitaja on hankkinut 
omistusoikeuden kaikkiin muihin 
varoihin, joihin mainittu rahasto sijoittaa.

c) pitää vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan toimittamien tietojen tai muutoin 
toimitettujen tietojen perusteella kirjaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
omistusoikeudesta muihin varoihin.

Or. en

Perustelu

On syytä määritellä myös ne sijoitusyhtiön tehtävät, jotka koskevat muita varoja kuin rahaa 
tai rahoitusvälineitä. Tämän velvollisuuden hoitaminen edellyttää ulkoisia tietoja.

Tarkistus 815
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tarkastaa, että mainittu rahasto tai sen 
lukuun toimiva hoitaja on hankkinut
omistusoikeuden kaikkiin muihin 
varoihin, joihin mainittu rahasto sijoittaa.

c) tarkastaa, että pidetään kirjaa tiedoista, 
jotka osoittavat vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston omistusoikeuden 
luonteen ja tavan sekä muiden kuin a ja b 
alakohdassa tarkoitettujen varojen 
sijainnin.

Or. en

Perustelu

Muutos tehty, koska säilytysyhteisö ei kuulu tällaisten varojen omistusoikeuksien ketjuun. 
Säilytysyhteisö pitää kirjaa tiedoista, jotka ovat näytön kannalta hyödyllisiä, mutta 
säilytysyhteisön ei voida odottaa vahvistavan omistusoikeuden pätevyyttä eikä sen voida 
olettaa itsensä pitävän kirjaa omistusoikeuden vahvistavista tiedoista, kun on luotettava 
kolmansiin osapuoliin, joille tehtäviä ei oletettavasti siirretä tai joille niitä ei voi siirtää. 
Hankittavan näytön todentamisen luonne ja tiedot, joista kirjaa pidetään, olisi eriteltävä 2-
tasolla.
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Tarkistus 816
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 a kohta – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Säilytysyhteisön on 1 kohdan a ja b 
alakohdassa tarkoitettujen tehtävien 
lisäksi tarvittaessa varmistettava 
jälkikäteen, että: 

Or. en

Perustelu

Säilyttämistä sovelletaan ainoastaan rahoitusvälineisiin. On syytä määritellä muita varoja 
kuin rahoitusvälineitä tai rahaa koskevat säilytysyhteisön velvollisuudet, jotta rahaston kaikki 
varat voidaan kattaa. Uudessa tarkistuksessa ehdotetussa määritelmässä edellytetään tämän 
suhteen, että velvollisuuden täyttäminen merkitsee asianmukaisten ulkoisten tietojen 
hankkimista. 

Tarkistus 817
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 a kohta – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Säilytysyhteisön on 1 kohdan a ja b 
alakohdassa tarkoitettujen tehtävien 
lisäksi tarvittaessa varmistettava 
jälkikäteen, että: 

Or. en

Perustelu

On syytä määritellä myös ne säilytysyhteisön tehtävät, jotka koskevat muita varoja kuin rahaa 
tai rahoitusvälineitä. Tämän velvollisuuden hoitaminen edellyttää ulkoisia tietoja.
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Tarkistus 818
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 a artikla – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Säilytysyhteisön on 1 kohdan a ja b 
alakohdassa tarkoitettujen tehtävien 
lisäksi varmistettava jälkikäteen, että: 

Or. en

Tarkistus 819
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 a kohta – johdantokappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Säilytysyhteisön on 1 kohdassa 
tarkoitettujen tehtävien lisäksi 
varmistettava, että:

Or. en

Perustelu

Tarkistus heijastaa säilytysyhteisön valvontatehtäviä (seuranta ja kirjanpito). Vaikka 
säilytysyhteisö on vastuussa näiden tehtävien noudattamisen valvonnasta, tällaisten tehtävien 
suorittaminen (esimerkiksi arvonmääritys) ei kuulu säilytysyhteisön velvoitteisiin.  
Todentamistoimet olisi eriteltävä 2-tasolla. Nyt olisi harkittava huolellisesti tapaa, jolla alalla 
tuetaan vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja, ja sitä, onko tämän perusteella asianmukaista 
soveltaa oletusarvoisesti kaikkia näitä vastuualoja.
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Tarkistus 820
Syed Kamall

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

Komission teksti Tarkistus

a) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeiden tai osuuksien myynneissä, 
liikkeeseenlaskuissa, takaisinostoissa, 
lunastuksissa ja peruutuksissa 
noudatetaan sovellettavaa kansallista 
lainsäädäntöä sekä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sääntöjä tai 
perustamisasiakirjoja;

Or. en

Perustelu

A alakohtaan tehtävällä muutoksella tunnustetaan sijoitusten noudattamista koskevat 
säilytysyhteisön valvontavelvollisuudet, joita asetetaan kansallisessa lainsäädännössä jne.
Koska säännökset perustuvat yhteissijoitusyrityksiä koskevaan direktiiviin, jäsenvaltioiden 
olisi voitava pidättyä soveltamasta tällaista vaatimusta muihin kuin vähittäisiin 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin.

Tarkistus 821
Olle Schmidt

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

Komission teksti Tarkistus

a) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
puolesta suoritettavissa osakkeiden tai 
osuuksien myynneissä, 
liikkeeseenlaskuissa, takaisinostoissa, 
lunastuksissa ja peruutuksissa 
noudatetaan sovellettavaa kansallista 
lainsäädäntöä sekä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sääntöjä;

Or. en
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Perustelu

Säilytysyhteisön harjoittaman valvonnan ei pitäisi olla päällekkäistä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan harjoittaman valvonnan kanssa. Säilytysyhteisön harjoittama 
valvonta koostuu lähinnä eräistä jälkikäteen tehtävistä tarkastuksista, joilla todennetaan, että 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja on soveltanut asianmukaisesti sisäisiä menettelyjä ja 
valvontatehtäviä, jotta kaikki vaihtoehtoista sijoitusrahastoa koskevat toiminnot on voitu 
hoitaa oikein. Viittaus sovellettavaan kansalliseen lainsäädäntöön ei sovi yhteen tavoitteena 
olevan jäsenvaltioiden välisen yhdenmukaistamisen kanssa.

Tarkistus 822
Gunnar Hökmark

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

Komission teksti Tarkistus

a) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
puolesta suoritettavissa osakkeiden tai 
osuuksien myynneissä, 
liikkeeseenlaskuissa, takaisinostoissa, 
lunastuksissa ja peruutuksissa 
noudatetaan sovellettavaa kansallista 
lainsäädäntöä sekä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sääntöjä;

Or. en

Perustelu

On tärkeää erottaa toisistaan säilytysyhteisön tehtävät ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan tehtävät. Säilytysyhteisö voi jälkikäteen todentaa, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja on soveltanut asianmukaisia menettelyjä ja harjoittanut asiamukaista 
valvontaa. Viittaus sovellettavaan kansalliseen lainsäädäntöön ei sovi yhteen tavoitteena 
olevan jäsenvaltioiden välisen yhdenmukaistamisen kanssa.
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Tarkistus 823
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

a) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
puolesta suoritettavissa osakkeiden tai 
osuuksien myynneissä, 
liikkeeseenlaskuissa, takaisinostoissa, 
lunastuksissa ja peruutuksissa 
noudatetaan sovellettavaa kansallista 
lainsäädäntöä sekä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sääntöjä;

Or. en

Tarkistus 824
Syed Kamall

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

Komission teksti Tarkistus

b) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeiden tai osuuksien arvoa 
koskevissa laskelmissa noudatetaan 
sovellettavaa kansallista lainsäädäntöä 
sekä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
sääntöjä tai perustamisasiakirjoja; 

Or. en

Perustelu

B alakohtaan tehtävällä muutoksella tunnustetaan sijoitusten noudattamista koskevat 
säilytysyhteisön valvontavelvollisuudet, joita asetetaan kansallisessa lainsäädännössä jne.
Koska säännökset perustuvat yhteissijoitusyrityksiä koskevaan direktiiviin, jäsenvaltioiden 
olisi voitava pidättyä soveltamasta tällaista vaatimusta muihin kuin vähittäisiin 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin.
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Tarkistus 825
Olle Schmidt

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

Komission teksti Tarkistus

b) osuuksien arvoa koskevissa laskelmissa 
noudatetaan sovellettavaa kansallista 
lainsäädäntöä sekä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sääntöjä;

Or. en

Perustelu

Säilytysyhteisön harjoittaman valvonnan ei pitäisi olla päällekkäistä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan harjoittaman valvonnan kanssa. Säilytysyhteisön harjoittama 
valvonta koostuu lähinnä eräistä jälkikäteen tehtävistä tarkastuksista, joilla todennetaan, että 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja on soveltanut asianmukaisesti sisäisiä menettelyjä ja 
valvontatehtäviä, jotta kaikki vaihtoehtoista sijoitusrahastoa koskevat toiminnot on voitu 
hoitaa oikein. Viittaus sovellettavaan kansalliseen lainsäädäntöön ei sovi yhteen tavoitteena 
olevan jäsenvaltioiden välisen yhdenmukaistamisen kanssa.

Tarkistus 826
Gunnar Hökmark

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

Komission teksti Tarkistus

b) osuuksien arvoa koskevissa laskelmissa 
noudatetaan sovellettavaa kansallista 
lainsäädäntöä sekä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sääntöjä;

Or. en

Perustelu

On tärkeää erottaa toisistaan säilytysyhteisön tehtävät ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan tehtävät. Säilytysyhteisö voi jälkikäteen todentaa, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja on soveltanut asianmukaisia menettelyjä ja harjoittanut asiamukaista 
valvontaa. Viittaus sovellettavaan kansalliseen lainsäädäntöön ei sovi yhteen tavoitteena 
olevan jäsenvaltioiden välisen yhdenmukaistamisen kanssa.
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Tarkistus 827
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

b) osuuksien arvoa koskevissa laskelmissa 
noudatetaan sovellettavaa kansallista 
lainsäädäntöä sekä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sääntöjä;

Or. en

Tarkistus 828
Syed Kamall

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

Komission teksti Tarkistus

c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan ohjeet eivät ole olleet ristiriidassa 
sovellettavan kansallisen lainsäädännön 
taikka vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
sääntöjen tai perustamisasiakirjojen 
kanssa;

Or. en

Perustelu

D alakohtaan tehtävällä muutoksella tunnustetaan sijoitusten noudattamista koskevat 
säilytysyhteisön valvontavelvollisuudet, joita asetetaan kansallisessa lainsäädännössä jne.
Koska säännökset perustuvat yhteissijoitusyrityksiä koskevaan direktiiviin, jäsenvaltioiden 
olisi voitava pidättyä soveltamasta tällaista vaatimusta muihin kuin vähittäisiin 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin.
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Tarkistus 829
Olle Schmidt

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

Komission teksti Tarkistus

c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan antamia ohjeita noudatetaan, 
jolleivät ne ole ristiriidassa sovellettavan 
kansallisen lainsäädännön tai 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sääntöjen 
kanssa;

Or. en

Perustelu

Säilytysyhteisön harjoittaman valvonnan ei pitäisi olla päällekkäistä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan harjoittaman valvonnan kanssa. Säilytysyhteisön harjoittama 
valvonta koostuu lähinnä eräistä jälkikäteen tehtävistä tarkastuksista, joilla todennetaan, että 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja on soveltanut asianmukaisesti sisäisiä menettelyjä ja 
valvontatehtäviä, jotta kaikki vaihtoehtoista sijoitusrahastoa koskevat toiminnot on voitu 
hoitaa oikein. Viittaus sovellettavaan kansalliseen lainsäädäntöön ei sovi yhteen tavoitteena 
olevan jäsenvaltioiden välisen yhdenmukaistamisen kanssa.

Tarkistus 830
Gunnar Hökmark

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

Komission teksti Tarkistus

c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan antamia ohjeita noudatetaan, 
jolleivät ne ole ristiriidassa sovellettavan 
kansallisen lainsäädännön tai 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sääntöjen 
kanssa;

Or. en

Perustelu

On tärkeää erottaa toisistaan säilytysyhteisön tehtävät ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
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hoitajan tehtävät. Säilytysyhteisö voi jälkikäteen todentaa, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja on soveltanut asianmukaisia menettelyjä ja harjoittanut asiamukaista 
valvontaa. Viittaus sovellettavaan kansalliseen lainsäädäntöön ei sovi yhteen tavoitteena 
olevan jäsenvaltioiden välisen yhdenmukaistamisen kanssa.

Tarkistus 831
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan antamia ohjeita noudatetaan, 
jolleivät ne ole ristiriidassa sovellettavan 
kansallisen lainsäädännön tai 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sääntöjen 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 832
Syed Kamall

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

Komission teksti Tarkistus

d) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston varoja 
koskeviin toimiin liittyvät maksut 
suoritetaan yleensä käytössä olevissa 
määräajoissa;

Or. en

Perustelu

D alakohtaan tehtävällä muutoksella tunnustetaan sijoitusten noudattamista koskevat 
säilytysyhteisön valvontavelvollisuudet, joita asetetaan kansallisessa lainsäädännössä jne.
Koska säännökset perustuvat yhteissijoitusyrityksiä koskevaan direktiiviin, jäsenvaltioiden 
olisi voitava pidättyä soveltamasta tällaista vaatimusta muihin kuin vähittäisiin 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin.
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Tarkistus 833
Olle Schmidt

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

Komission teksti Tarkistus

d) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston varoja 
koskeviin toimiin liittyvät maksut 
suoritetaan yleensä käytössä olevissa 
määräajoissa;

Or. en

Perustelu

Säilytysyhteisön harjoittaman valvonnan ei pitäisi olla päällekkäistä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan harjoittaman valvonnan kanssa. Säilytysyhteisön harjoittama 
valvonta koostuu lähinnä eräistä jälkikäteen tehtävistä tarkastuksista, joilla todennetaan, että 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja on soveltanut asianmukaisesti sisäisiä menettelyjä ja 
valvontatehtäviä, jotta kaikki vaihtoehtoista sijoitusrahastoa koskevat toiminnot on voitu 
hoitaa oikein. Viittaus sovellettavaan kansalliseen lainsäädäntöön ei sovi yhteen tavoitteena 
olevan jäsenvaltioiden välisen yhdenmukaistamisen kanssa.

Tarkistus 834
Gunnar Hökmark

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

Komission teksti Tarkistus

d) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston varoja 
koskeviin toimiin liittyvät maksut 
suoritetaan yleensä käytössä olevissa 
määräajoissa;

Or. en

Perustelu

On tärkeää erottaa toisistaan säilytysyhteisön tehtävät ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan tehtävät. Säilytysyhteisö voi jälkikäteen todentaa, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja on soveltanut asianmukaisia menettelyjä ja harjoittanut asiamukaista 
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valvontaa. Viittaus sovellettavaan kansalliseen lainsäädäntöön ei sovi yhteen tavoitteena 
olevan jäsenvaltioiden välisen yhdenmukaistamisen kanssa.

Tarkistus 835
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

d) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston varoja 
koskeviin toimiin liittyvät maksut 
suoritetaan yleensä käytössä olevissa 
määräajoissa;

Or. en

Tarkistus 836
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 a kohta – e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tulot 
käytetään sovellettavan kansallisen 
lainsäädännön ja rahaston sääntöjen 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Säilytysyhteisön harjoittaman valvonnan ei pitäisi olla päällekkäistä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan harjoittaman valvonnan kanssa. Säilytysyhteisön harjoittama 
valvonta koostuu lähinnä eräistä jälkikäteen tehtävistä tarkastuksista, joilla todennetaan, että 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja on soveltanut asianmukaisesti sisäisiä menettelyjä ja 
valvontatehtäviä, jotta kaikki vaihtoehtoista sijoitusrahastoa koskevat toiminnot on voitu 
hoitaa oikein. Viittaus sovellettavaan kansalliseen lainsäädäntöön ei sovi yhteen tavoitteena 
olevan jäsenvaltioiden välisen yhdenmukaistamisen kanssa.
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Tarkistus 837
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 a kohta – e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tulot 
käytetään sovellettavan kansallisen 
lainsäädännön ja rahaston sääntöjen 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

On tärkeää erottaa toisistaan säilytysyhteisön tehtävät ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan tehtävät. Säilytysyhteisö voi jälkikäteen todentaa, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja on soveltanut asianmukaisia menettelyjä ja harjoittanut asiamukaista 
valvontaa. Viittaus sovellettavaan kansalliseen lainsäädäntöön ei sovi yhteen tavoitteena 
olevan jäsenvaltioiden välisen yhdenmukaistamisen kanssa.

Tarkistus 838
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 a kohta – e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tulot 
käytetään sovellettavan kansallisen 
lainsäädännön ja rahaston sääntöjen 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 839
Syed Kamall

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

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset voivat tästä poiketen 
määrätä, että jotakin a–d alakohdasta ei 
sovelleta, jos vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa markkinoidaan 
ainoastaan ammattimaisille sijoittajille. 

Or. en

Perustelu

D alakohtaan tehtävällä muutoksella tunnustetaan sijoitusten noudattamista koskevat 
säilytysyhteisön valvontavelvollisuudet, joita asetetaan kansallisessa lainsäädännössä jne.
Koska säännökset perustuvat yhteissijoitusyrityksiä koskevaan direktiiviin, jäsenvaltioiden 
olisi voitava pidättyä soveltamasta tällaista vaatimusta muihin kuin vähittäisiin 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin.

Tarkistus 840
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajat 
tallettavat saamansa vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen varat viipymättä yhdelle 
tai useammalle tilille, joka on avattu 
jossakin seuraavista:
a) keskuspankissa;
b) direktiivin 2006/48/EY mukaisesti 
toimiluvan saaneessa luottolaitoksessa;
c) kolmannessa maassa toimiluvan 
saaneessa pankissa;
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d) hyväksytyssä rahamarkkinarahastossa.
Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta 
direktiivin 2006/48/EY mukaisesti 
toimiluvan saaneisiin luottolaitoksiin 
niiden hallussa olevien kyseisessä 
direktiivissä tarkoitettujen talletusten 
osalta.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa olisi vaadittava kantamaan ensisijainen vastuu ja 
noudattamaan samoja vaatimuksia kuin rahoitusmarkkinadirektiivin yhtiöt, ja vaatimukset 
olisi vahvistettava tarkistetussa tekstissä siten, että asiakasviittaukset muutetaan viittauksiksi 
vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon ja sijoitusyhtiöitä koskevat viittaukset viittauksiksi 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaan. 

Tarkistus 841
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Edellä olevan 1 b kohdan 
ensimmäisen alakohdan d alakohdassa ja 
17 artiklan 1 kohdan e alakohdassa 
"hyväksyttävällä 
rahamarkkinarahastolla" tarkoitetaan 
yhteissijoitusyritystä, joka on saanut 
toimiluvan direktiivin 2009/65/ETY 
nojalla tai joka on valvonnan kohteena ja 
on tarvittaessa saanut toimiluvan 
viranomaiselta jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti ja joka täyttää 
seuraavat edellytykset:
a) sen ensisijaisena sijoitustavoitteena on 
oltava yrityksen nettoarvon säilyttäminen 
joko jatkuvasti nimellisarvon suuruisena 
(ilman tuottoa) tai sijoittajien 
alkupääoman ja siihen lisätyn tuoton 
suuruisena;
b) saavuttaakseen tämän ensisijaisen 
sijoitustavoitteensa sen on sijoitettava 
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yksinomaan korkealuokkaisiin 
rahamarkkinavälineisiin, joiden 
juoksuaika tai jäljellä oleva juoksuaika on 
enintään 397 vuorokautta tai joiden 
säännölliset tuoton tarkistukset vastaavat 
tällaista juoksuaikaa ja joiden painotettu 
keskimääräinen juoksuaika on 60 
vuorokautta; se voi saavuttaa tämän 
tavoitteen myös sijoittamalla toissijaisesti 
talletuksiin luottolaitoksissa;
c) sen on tarjottava likviditeettiä samana 
tai seuraavana päivänä tapahtuvan 
suorituksen kautta.
Rahamarkkinavälineen katsotaan olevan 
ensimmäisen alakohdan b alakohdan 
mukaisesti korkealuokkainen, jos 
jokainen kyseisen välineen luokitellut 
asiantunteva luottoluokituslaitos on 
myöntänyt sille korkeimman käytössä 
olevan luottoluokituksen. Jos mikään 
asiantunteva luottoluokituslaitos ei ole 
luokittanut rahamarkkinavälinettä, sitä ei 
voida pitää korkealuokkaisena.
Luottoluokituslaitos on toisessa 
alakohdassa tarkoitettu asiantunteva 
luottoluokituslaitos, jos se laatii 
säännöllisesti ja ammattimaisesti 
luottoluokituksia 
rahamarkkinarahastoista ja jos se on 
direktiivin 2006/48/EY 81 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettu luottoluokituslaitos.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa olisi vaadittava kantamaan ensisijainen vastuu ja 
noudattamaan samoja vaatimuksia kuin rahoitusmarkkinadirektiivin yhtiöt, ja vaatimukset 
olisi vahvistettava tarkistetussa tekstissä siten, että asiakasviittaukset muutetaan viittauksiksi 
vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon ja sijoitusyhtiöitä koskevat viittaukset viittauksiksi 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaan. 
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Tarkistus 842
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 d. Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajat eivät säilytä asiakkaan varoja 
keskuspankissa, jäsenvaltioiden on 
edellytettävä, että hoitajat noudattavat 
asianmukaista ammattitaitoa, 
huolellisuutta ja varovaisuutta kun ne 
valitsevat, nimeävät ja säännöllisesti 
tarkistavat luottolaitoksia, pankkeja tai 
rahamarkkinarahastoja, jossa varoja 
säilytetään, ja kyseisten varojen 
hallussapitämiseen liittyviä järjestelyjä.
Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
ottavat asiakkaan oikeuksien 
turvaamiseksi erityisesti huomioon 
tällaisten laitosten tai 
rahamarkkinarahastojen 
asiantuntemuksen ja maineen 
markkinoilla sekä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen varojen 
hallussapitämistä koskevaan 
lainsäädäntöön tai säännöksiin liittyvät 
vaatimukset tai markkinakäytänteet, jotka 
voisivat vaikuttaa kielteisesti 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
oikeuksiin. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston varojen sijoittaminen 
hyväksyttävään rahamarkkinarahastoon 
on sallittua ainoastaan, jos siitä on 
määrätty vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
sijoittajille ilmoitetussa sijoituspolitiikassa 
ja -strategiassa.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa olisi vaadittava kantamaan ensisijainen vastuu ja 
noudattamaan samoja vaatimuksia kuin rahoitusmarkkinadirektiivin yhtiöt, ja vaatimukset 
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olisi vahvistettava tarkistetussa tekstissä siten, että asiakasviittaukset muutetaan viittauksiksi 
vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon ja sijoitusyhtiöitä koskevat viittaukset viittauksiksi 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaan. 

Tarkistus 843
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 e. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
suojatakseen vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen oikeudet niille 
kuuluviin rahoitusvälineisiin ja varoihin 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
täyttävät seuraavat vaatimukset:
a) niiden on säilytettävä tietoja ja 
ylläpidettävä tilejä, joiden perusteella ne 
voivat milloin tahansa viipymättä erottaa 
hallussaan olevat asiakkaiden varat 
toisistaan ja asiakkaiden varat omista 
varoistaan;
b) niiden on säilytettävä tietoja ja 
ylläpidettävä tilejä tavalla, joka varmistaa 
niiden oikeellisuuden ja varsinkin sen, 
että ne vastaavat vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen lukuun hallussa 
pidettyjä rahoitusvälineitä ja varoja;
c) niiden on tarkistettava säännöllisesti, 
että niiden sisäiset tilit ja tiedot vastaavat 
kyseessä olevia varoja säilyttävien 
kolmansien osapuolten tilejä ja tietoja;
d) niiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet varmistaakseen, että 
17 b artiklan mukaisesti kolmannen 
osapuolen hallussa säilytetyt asiakkaan 
rahoitusvälineet voidaan erottaa 
sijoitusrahaston hoitajille kuuluvista 
rahoitusvälineistä ja kyseiselle 
kolmannelle osapuolelle kuuluvista 
rahoitusvälineistä siten, että ne on kirjattu 
kolmannen osapuolen kirjanpidossa eri 
tileille, tai muilla vastaavilla 
toimenpiteillä, joilla saavutetaan 
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samantasoinen suoja;
e) niiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet varmistaakseen, että 17 
artiklan mukaisesti keskuspankissa, 
luottolaitoksessa tai kolmannessa maassa 
toimiluvan saaneessa pankissa tai 
hyväksytyssä rahamarkkinarahastossa 
säilytetyt asiakkaiden varat säilytetään 
yhdellä tai useammalla sellaisista tileistä 
erillisellä tilillä, joita käytetään 
sijoituspalveluyritykselle kuuluvien 
varojen säilyttämiseen;
f) niiden on otettava käyttöön riittävät 
toimintajärjestelyt minimoidakseen riskin 
siitä, että asiakkaan varat tai kyseisiin 
varoihin liittyvät oikeudet häviävät tai 
vähenevät varojen väärinkäytön, niihin 
liittyvän petoksen, huonon hallinnon, 
tietojen riittämättömän kirjaamisen ja 
säilyttämisen tai huolimattomuuden 
vuoksi.

Or. en

Perustelu

Keskeinen vaatimus esitetään rahoitusmarkkinadirektiivissä: säilytysjärjestelyjen avulla on 
turvattava asiakkaiden omistusoikeus erityisesti sijoituspalveluyrityksen 
maksukyvyttömyystilanteen varalta. Yleensä tämä tarkoittaa sitä, että hoitajien ja asiakkaiden 
omaisuus on pidettävä tarkkaan erossa toisistaan, mikä voidaan toteuttaa eri 
lainkäyttöalueilla eri tavoin. Rahoitusmarkkinadirektiivin täytäntöönpanodirektiivissä 
annetaan tätä varten varsin yksityiskohtaiset ohjeet. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajiin olisi voitava soveltaa samankaltaisia määräyksiä.

Tarkistus 844
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 f kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 f. Jos sovellettavasta laista ja erityisesti 
omaisuus- tai 
maksukyvyttömyyssäännöksistä seuraa, 
että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan 1 e kohdan nojalla toteuttamat 
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järjestelyt vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
oikeuksien suojaamiseksi eivät riitä 
täyttämään vaatimuksia siitä, että
a) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan, jolla on hallussaan 
vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle 
kuuluvia rahoitusvälineitä, on riittävin 
järjestelyin turvattava vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston omistusoikeus etenkin 
silloin, kun vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja on maksukyvytön, 
ja estettävä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston välineiden käyttö omaan 
lukuun, paitsi jos vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston säännöt tai 
perustamisasiakirjat sen sallivat; ja
b) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan, jolla on hallussaan 
vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle 
kuuluvia varoja, on riittävin järjestelyin 
turvattava vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
oikeudet ja, luottolaitoksia lukuun 
ottamatta, estettävä asiakkaiden varojen 
käyttö yrityksen omaan lukuun,
jäsenvaltioiden on säädettävä toimista, 
joita vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan on toteutettava näiden 
vaatimusten täyttämiseksi.

Or. en

Perustelu

Keskeinen vaatimus esitetään rahoitusmarkkinadirektiivissä: säilytysjärjestelyjen avulla on 
turvattava asiakkaiden omistusoikeus erityisesti sijoituspalveluyrityksen 
maksukyvyttömyystilanteen varalta. Yleensä tämä tarkoittaa sitä, että hoitajien ja asiakkaiden 
omaisuus on pidettävä tarkkaan erossa toisistaan, mikä voidaan toteuttaa eri 
lainkäyttöalueilla eri tavoin. Rahoitusmarkkinadirektiivin täytäntöönpanodirektiivissä 
annetaan tätä varten varsin yksityiskohtaiset ohjeet. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajiin olisi voitava soveltaa samankaltaisia määräyksiä.
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Tarkistus 845
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 g kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 g. Jos lainkäyttöalueella, jolla 
asiakkaan varoja tai rahoitusvälineitä 
säilytetään, sovellettava lainsäädäntö 
estää vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajaa noudattamasta 1 e kohdan d tai e 
alakohdan säännöksiä, jäsenvaltioiden on 
säädettävä vaatimukset, joilla on 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
oikeuksien suojaamisen kannalta 
vastaavat vaikutukset.

Or. en

Perustelu

Keskeinen vaatimus esitetään rahoitusmarkkinadirektiivissä: säilytysjärjestelyjen avulla on 
turvattava asiakkaiden omistusoikeus erityisesti sijoituspalveluyrityksen 
maksukyvyttömyystilanteen varalta. Yleensä tämä tarkoittaa sitä, että hoitajien ja asiakkaiden 
omaisuus on pidettävä tarkkaan erossa toisistaan, mikä voidaan toteuttaa eri 
lainkäyttöalueilla eri tavoin. Rahoitusmarkkinadirektiivin täytäntöönpanodirektiivissä 
annetaan tätä varten varsin yksityiskohtaiset ohjeet. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajiin olisi voitava soveltaa samankaltaisia määräyksiä.

Tarkistus 846
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajaa ei velvoiteta nimeämään 
säilytysyhteisöä sellaiselle vaihtoehtoiselle 
sijoitusrahastolle, jossa lunastusoikeutta 
ei voida käyttää viiteen vuoteen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
perustamisesta ja joka sijoitusstrategiansa 
ja -tavoitteidensa mukaisesti tekee 
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sijoituksia ja myy omaisuuttaan vain 
satunnaisesti, edellyttäen, että seuraavat 
edellytykset täyttyvät.
Nämä edellytykset ovat seuraavat:
a) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
noudattaa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2004/39/EY 
täytäntöönpanosta sijoituspalveluyritysten 
toiminnan järjestämistä koskevien 
vaatimusten, toiminnan harjoittamisen 
edellytysten ja kyseisessä direktiivissä 
määriteltyjen käsitteiden osalta annetun 
komission direktiiviin 2006/73/EY¹ 16–18 
artiklan määräyksiä suojatakseen 
hoidossaan olevan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston oikeudet ja tarvittaessa 
kyseisten sijoittajien oikeudet heille 
kuuluviin rahoitusvälineisiin ja varoihin 
edellyttäen, että kaikkia rahoitusvälineitä, 
joita voidaan pitää hallussa arvo-
osuuksina tai muulla tavoin ja jotka 
otetaan kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyllä markkinalla sellaisena kuin 
se on määritelty direktiivin 2004/39/EY 4 
artiklan 1 kohdan 14 alakohdassa tai 
muilla säännellyillä markkinoilla 
unionissa tai kolmannessa maassa taikka 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, säilyttää 
yhteisö, joka tämän direktiivin mukaisesti 
määritellään säilytysyhteisöksi; ja
b) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
riippumattomat tilintarkastajat 
raportoivat kotijäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille vuosittain, 
i) onko sijoittajien osakkeita tai osuuksia 
merkitessään suorittamat maksut kirjattu 
oikein;
ii) onko vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja ylläpitänyt asianmukaisia 
järjestelmiä, jotka antavat sille 
mahdollisuuden noudattaa 10 artiklan 
säännöksiä koko jaksolla edellisestä 
raportista lähtien, ja noudattiko se 
kyseisiä määräyksiä raportointihetkellä;
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iii) pystyykö vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja osoittamaan, että 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto pitää 
hallussaan niitä rahoitusvälineitä, joita se 
sijoittajille antamassaan raportissa 
ilmoittaa säilyttävänsä tai joita se 
ilmoittaa pidettävän hallussa sen puolesta. 
____________
1 EUVL L 241, 2.9.2006, s. 26.

Or. en

Perustelu

The assets of Private Equity Funds, even when they are financial instruments, are often
inappropriate to be held by an EU credit institution as depositary. Their illiquid and long 
term nature means that there is no need for specialist depositary services provided that the 
assets are appropriately segregated. Moreover before making an investment the PE manager 
engages legal counsel to proceed with thorough due diligence to make sure that the fund 
obtains ownership of its interests in the portfolio company in a frequently heavily negotiated 
transaction. An additional exercise by a depositary would substantially increase the costs, 
and delay investment transactions for no investor benefit.

Most Private Equity Funds make no more than 10-15 investments in the whole 5 year 
investment period and they are relatively simple long term investments which are easily 
checked in the annual audit.

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

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

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajaa ei velvoiteta nimeämään 
säilytysyhteisöä sellaiselle vaihtoehtoiselle 
sijoitusrahastolle, jossa lunastusoikeutta 
ei voida käyttää viiteen vuoteen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
perustamisesta ja joka sijoitusstrategiansa 
ja -tavoitteidensa mukaisesti tekee 
sijoituksia ja myy omaisuuttaan vain 
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satunnaisesti, edellyttäen, että seuraavat 
edellytykset täyttyvät.
Nämä edellytykset ovat seuraavat:
a) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
noudattaa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2004/39/EY 
täytäntöönpanosta sijoituspalveluyritysten 
toiminnan järjestämistä koskevien 
vaatimusten, toiminnan harjoittamisen 
edellytysten ja kyseisessä direktiivissä 
määriteltyjen käsitteiden osalta 
10 päivänä elokuuta 2006 annetun 
komission direktiivin 2006/73/EY¹ 16–18 
artiklan määräyksiä turvatakseen 
hoidossaan olevien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen sekä tarvittaessa niihin 
kuuluvia rahoitusvälineitä ja rahastoja 
omistavien sijoittajien oikeudet; ja
b) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
riippumattomat tilintarkastajat 
raportoivat kotijäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille vuosittain,
i) onko sijoittajien osakkeita tai osuuksia 
merkitessään suorittamat maksut kirjattu 
oikein;
ii) onko vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja ylläpitänyt asianmukaisia 
järjestelmiä, jotka antavat sille 
mahdollisuuden noudattaa 10 artiklan 
säännöksiä koko jaksolla edellisestä 
raportista lähtien, ja noudattaako se 
kyseisiä määräyksiä raportointihetkellä;
iii) pystyykö vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja osoittamaan, että 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto pitää 
hallussaan niitä rahoitusvälineitä, joita se 
sijoittajille antamassaan raportissa 
ilmoittaa säilyttävänsä tai joita se 
ilmoittaa pidettävän hallussa sen puolesta. 
____________
1 EUVL L 241, 2.9.2006, s. 26.

Or. en
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Perustelu

Yleensä ei ole tarkoituksenmukaista, että Euroopan unionin luottolaitos pitää 
säilytysyhteisönä hallussaan pääomarahastojen varoja, vaikka kyse olisikin 
rahoitusvälineistä. Koska sijoitukset ovat epälikvidejä ja ne tehdään pitkäksi ajaksi, 
erikoistuneisiin säilytysjärjestelyihin ei ole tarvetta edellyttäen, että varat on asianmukaisesti 
eritelty. Säilytysyhteisö lisäisi huomattavasti kustannuksia ja viivästyttäisi sijoitustoimia 
vastoin sijoittajien etua. Useimmat pääomarahastot tekevät koko viiden vuoden 
sijoituskaudella korkeintaan 10–15 sijoitusta, jotka ovat suhteellisen yksinkertaisia ja 
pitkäkestoisia ja jotka voidaan helposti tarkastaa vuositilintarkastuksessa.

Tarkistus 848
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajaa ei velvoiteta nimeämään 
säilytysyhteisöä sellaiselle vaihtoehtoiselle 
sijoitusrahastolle, jossa lunastusoikeutta 
ei voida käyttää viiteen vuoteen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
perustamisesta ja joka sijoitusstrategiansa 
ja -tavoitteidensa mukaisesti tekee 
sijoituksia ja myy omaisuuttaan vain 
satunnaisesti, edellyttäen, että seuraavat 
edellytykset täyttyvät.
Nämä edellytykset ovat seuraavat:
a) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
noudattaa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2004/39/EY 
täytäntöönpanosta sijoituspalveluyritysten 
toiminnan järjestämistä koskevien 
vaatimusten, toiminnan harjoittamisen 
edellytysten ja kyseisessä direktiivissä 
määriteltyjen käsitteiden osalta annetun 
komission direktiiviin 2006/73/EY¹ 16–18 
artiklan määräyksiä suojatakseen 
hoidossaan olevan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston oikeudet ja tarvittaessa 
kyseisten sijoittajien oikeudet heille 
kuuluviin rahoitusvälineisiin ja varoihin 
edellyttäen, että kaikkia rahoitusvälineitä, 
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joita voidaan pitää hallussa arvo-
osuuksina tai muulla tavoin ja jotka 
otetaan kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyllä markkinalla sellaisena kuin 
se on määritelty direktiivin 2004/39/EY 4 
artiklan 1 kohdan 14 alakohdassa tai 
muilla säännellyillä markkinoilla 
unionissa tai kolmannessa maassa taikka 
monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, säilyttää 
yhteisö, joka tämän direktiivin mukaisesti 
määritellään säilytysyhteisöksi; ja
b) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
riippumattomat tilintarkastajat 
raportoivat kotijäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille vuosittain, 
i) onko sijoittajien osakkeita tai osuuksia 
merkitessään suorittamat maksut kirjattu 
oikein;
ii) onko vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja ylläpitänyt asianmukaisia 
järjestelmiä, jotka antavat sille 
mahdollisuuden noudattaa 10 artiklan 
säännöksiä koko jaksolla edellisestä 
raportista lähtien, ja noudattaako se 
kyseisiä määräyksiä raportointihetkellä;
iii) pystyykö vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja osoittamaan, että 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto pitää 
hallussaan niitä rahoitusvälineitä, joita se 
sijoittajille antamassaan raportissa 
ilmoittaa säilyttävänsä tai joita se 
ilmoittaa pidettävän hallussa sen puolesta. 
____________
1 EUVL L 241, 2.9.2006, s. 26.

Or. en
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Tarkistus 849
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos suljettu vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto saa luvan toimia sellaisen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajana, 
joka on jäsenvaltioon sijoittautunut yhtiö, 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
ei edellytetä nimeävän 1 kohdan ca, cb, cd 
ja ce alakohdassa tarkoitettuihin tehtäviin 
säilytysyhteisöä;

Or. en

Perustelu

Mietintöluonnoksen tarkistuksilla 68–72 (17 artiklan 1 kohdan ca, cb, cd ja ce alakohta) 
esitetyt lisätehtävät kuuluvat EU:n yhtiöoikeuden mukaisesti perustetun yhtiön hallintoelimen 
vastuualueeseen. Jos vaihtoehtoinen sijoitusrahasto toimii vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajana ja siihen sovelletaan EU:n lainsäädäntöä, ei pitäisi olla mitään estettä sille, että 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja vastaa näistä säilytysyhteisön tehtävistä.

Tarkistus 850
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
ei saa toimia säilytysyhteisönä. 

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Sen sijaan, että säilytysyhteisön malli istutettaisiin väkisin rakenteeltaan erilaisiin 
rahastoihin, säilytysyhteisön toiminnot ja tehtävät on määriteltävä selvästi, ja ne voidaan 
antaa säilytysyhteisölle tai jollekin toiselle laitokselle, joka takaa tehtävien riippumattoman 
toteutuksen sijoittajien etujen mukaisesti.
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Tarkistus 851
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
ei saa toimia säilytysyhteisönä. 

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
ei saa toimia omassa hoidossaan olevan 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
säilytysyhteisönä.

Or. en

Perustelu

Ei ole mitään syytä evätä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalta mahdollisuutta toimia 
sellaisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston säilytysyhteisönä, jonka hoitaja se ei ole. Rajoituksia 
olisi asetettava vain konfliktien välttämiseksi.

Tarkistus 852
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
ei saa toimia säilytysyhteisönä. 

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
ei saa toimia omassa hoidossaan olevan 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
säilytysyhteisönä.

Or. en

Perustelu

Rajoituksia olisi asetettava vain konfliktien välttämiseksi, sillä ei ole mitään syytä evätä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalta mahdollisuutta toimia sellaisen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston säilytysyhteisönä, jonka hoitaja se ei ole (direktiivin merkityksessä), jos se 
muuten on oikeutettu toimimaan säilytysyhteisönä.
On tärkeä selventää, että säilytysyhteisöt ovat vastuussa kaikille vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoittajille yhdessä, eivät "vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle tai sijoittajille", 
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ettei syntyisi luotettavuusongelmaa. Erityisen tärkeää tämä on niiden vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen kohdalla, jotka eivät ole oikeudellisesti riippumattomassa muodossa.

Tarkistus 853
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
ei saa toimia säilytysyhteisönä. 

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
ei saa toimia omassa hoidossaan olevan 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
säilytysyhteisönä.

Or. en

Perustelu

Rajoituksia olisi asetettava vain konfliktien välttämiseksi, sillä ei ole mitään syytä evätä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalta mahdollisuutta toimia sellaisen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston säilytysyhteisönä, jonka hoitaja se ei ole, jos se muuten on oikeutettu 
toimimaan säilytysyhteisönä.

Tarkistus 854
Peter Skinner

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
ei saa toimia säilytysyhteisönä.

2. Mikään yhtiö ei saa toimia sekä
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajana 
että sen säilytysyhteisönä.

Or. en

Perustelu

Madoff-tapaus osoitti, että EU:ssa on vahvistettava säilytysyhteisöjen riippumattomuutta 
rahastojen hoitajista ja päinvastoin. Asianmukaisten valvontarakenteiden ylläpitämiseksi ja 
eturistiriitojen minimoimiseksi rahastonhoitajien ja säilytysyhteisöjen on oltava toisistaan 
riippumattomia. Riippumattomuusvaatimus olisi ulotettava koko arvoketjuun, myös edelleen 
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siirrettyihin säilytys- tai hallinnointivelvoitteisiin.

Tarkistus 855
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Säilytysyhteisön on toimittava 
riippumattomasti ja yksinomaan 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoittajien 
edun mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Sen sijaan, että säilytysyhteisön malli istutettaisiin väkisin rakenteeltaan erilaisiin 
rahastoihin, säilytysyhteisön toiminnot ja tehtävät on määriteltävä selvästi, ja ne voidaan 
antaa säilytysyhteisölle tai jollekin toiselle laitokselle, joka takaa tehtävien riippumattoman 
toteutuksen sijoittajien etujen mukaisesti.

Tarkistus 856
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Säilytysyhteisön on toimittava 
riippumattomasti ja yksinomaan 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoittajien 
edun mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ei ole mitään syytä evätä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalta mahdollisuutta toimia 
sellaisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston säilytysyhteisönä, jonka hoitaja se ei ole. Rajoituksia 
olisi asetettava vain konfliktien välttämiseksi.
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Tarkistus 857
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Säilytysyhteisön on toimittava
riippumattomasti ja yksinomaan
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoittajien 
edun mukaisesti.

Sekä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan että säilytysyhteisön on
hoidettava omat tehtävänsä rehellisesti, 
oikeudenmukaisesti, ammattitaitoisesti,
riippumattomasti ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston tai vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoittajien yhteisen edun 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Rajoituksia olisi asetettava vain konfliktien välttämiseksi, sillä ei ole mitään syytä evätä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalta mahdollisuutta toimia sellaisen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston säilytysyhteisönä, jonka hoitaja se ei ole (direktiivin merkityksessä), jos se 
muuten on oikeutettu toimimaan säilytysyhteisönä.
On tärkeä selventää, että säilytysyhteisöt ovat vastuussa kaikille vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoittajille yhdessä, eivät "vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle tai sijoittajille", 
ettei syntyisi luotettavuusongelmaa. Erityisen tärkeää tämä on niiden vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen kohdalla, jotka eivät ole oikeudellisesti riippumattomassa muodossa.

Tarkistus 858
Peter Skinner

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Säilytysyhteisön on toimittava 
riippumattomasti ja yksinomaan 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoittajien 
edun mukaisesti.

Säilytysyhteisön on toimittava 
riippumattomasti ja yksinomaan 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoittajien 
edun mukaisesti. Vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan ja 
säilytysyhteisön on oltava toisistaan 
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riippumattomia. Riippumattomuudella 
tarkoitetaan sitä, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja ja säilytysyhteisö 
eivät ole sidoksissa yhteisen 
liikkeenjohdon tai määräysvallan taikka 
merkittävän suoran tai välillisen 
omistuksen kautta. Tähän ei vaikuta 4 
kohdassa tarkoitettu tehtävien siirto.

Or. en

Perustelu

Madoff-tapaus osoitti, että EU:ssa on vahvistettava säilytysyhteisöjen riippumattomuutta 
rahastojen hoitajista ja päinvastoin. Asianmukaisten valvontarakenteiden ylläpitämiseksi ja 
eturistiriitojen minimoimiseksi rahastonhoitajien ja säilytysyhteisöjen on oltava toisistaan 
riippumattomia. Riippumattomuusvaatimus olisi ulotettava koko arvoketjuun, myös edelleen 
siirrettyihin säilytys- tai hallinnointivelvoitteisiin.

Tarkistus 859
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Säilytysyhteisön on toimittava 
riippumattomasti ja yksinomaan
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoittajien 
edun mukaisesti.

Säilytysyhteisön on toimittava 
riippumattomasti ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoittajien edun 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Säilytysyhteisön on kyettävä hallitsemaan omia riskejään suojatakseen osakkaidensa ja 
asiakkaidensa etuja. Direktiivin pitäisi kuitenkin antaa säilytysyhteisölle mahdollisuus omaan 
riskienhallintaan ottaen huomioon sopimuspuolten väliset luontaiset eturistiriidat.
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Tarkistus 860
Syed Kamall

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

Komission teksti Tarkistus

Sekä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan että säilytysyhteisön on 
hoidettava omat tehtävänsä rehellisesti, 
oikeudenmukaisesti, ammattitaitoisesti, 
riippumattomasti ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoittajien yhteisen edun 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

On tärkeä selventää, että säilytysyhteisöt ovat vastuussa kaikille vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoittajille yhdessä, eivät "vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle tai sijoittajille", 
ettei syntyisi luotettavuusongelmaa.

Tarkistus 861
Jean-Paul Gauzès

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

Komission teksti Tarkistus

Kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja nimeää säilytysyhteisön, tästä 
tehdään sopimus.

Or. en
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Tarkistus 862
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta – -1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tehtävät voi 
suorittaa säilytysyhteisö.

Or. en

Perustelu

Sen sijaan, että säilytysyhteisön malli istutettaisiin väkisin rakenteeltaan erilaisiin 
rahastoihin, säilytysyhteisön toiminnot ja tehtävät on määriteltävä selvästi, ja ne voidaan 
antaa säilytysyhteisölle tai jollekin toiselle laitokselle, joka takaa tehtävien riippumattoman 
toteutuksen sijoittajien etujen mukaisesti.

Tarkistus 863
Olle Schmidt, Carl Haglund

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Säilytysyhteisön on oltava luottolaitos, 
jonka sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee 
yhteisössä ja jolla on luottolaitosten 
liiketoiminnan aloittamisesta ja 
harjoittamisesta 14 päivänä kesäkuuta 
2006 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2006/48/EY
(uudelleenlaadittu toisinto) mukainen 
toimilupa.

3. Säilytysyhteisön on oltava joko 

a) luottolaitos, jonka sääntömääräinen 
kotipaikka sijaitsee yhteisössä ja jolla on 
direktiivin 2006/48/EY mukainen 
toimilupa;

Or. en
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Perustelu

Säilytysyhteisöiksi hyväksyttävien yhteisöjen rajoittaminen EU:n luottolaitoksiin ei ole 
tarkoituksenmukaista. Koska direktiivi kattaa huomattavan joukon erilaisia vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja, nämä laitokset eivät aina ole pätevimpiä tahoja säilyttämään erityyppisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoidossa olevia erityisiä varoja.  Lisäksi tällainen rajoitus 
voisi johtaa luottolaitoksissa sellaisiin riskikeskittymiin, joita ei voida hyväksyä, ja aiheuttaa 
perusteettomia kustannuksia sekä rajoittaa pahasti mahdollisuuksia sijoittaa omaisuuteen 
kolmansissa maissa.

Tarkistus 864
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Säilytysyhteisön on oltava luottolaitos, 
jonka sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee 
yhteisössä ja jolla on luottolaitosten 
liiketoiminnan aloittamisesta ja 
harjoittamisesta 14 päivänä kesäkuuta 
2006 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2006/48/EY 
(uudelleenlaadittu toisinto) mukainen 
toimilupa.

3. Säilytysyhteisön on oltava joko

a) luottolaitos, jonka sääntömääräinen 
kotipaikka sijaitsee yhteisössä ja jolla on 
direktiivin 2006/48/EY mukainen 
toimilupa;

Or. en

Perustelu

Jos säilytysyhteisö voisi olla ainoastaan EU:n luottolaitos, syntyisi vakava riskikeskittymien 
uhka. Kilpailun turvaamiseksi myös muuntyyppisten rahoituslaitosten olisi voitava toimia 
säilytysyhteisöinä. Hyväksyttäviksi yhteisöiksi ei saisi rajata ainoastaan luottolaitoksia tai 
sijoituspalveluyrityksiä. Muille laitoksille pitäisi antaa mahdollisuus erikoistua 
säilytysyhteisöpalvelujen tarjontaan, koska tällä voidaan edistää kilpailua ja parantaa 
palvelujen laatua. Näitä laitoksia on asianmukaisesti valvottava.
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Tarkistus 865
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Säilytysyhteisön on oltava luottolaitos, 
jonka sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee 
yhteisössä ja jolla on luottolaitosten 
liiketoiminnan aloittamisesta ja 
harjoittamisesta 14 päivänä kesäkuuta 
2006 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2006/48/EY 
(uudelleenlaadittu toisinto) mukainen 
toimilupa.

3. Säilytysyhteisön on oltava joko

a) luottolaitos, jonka sääntömääräinen 
kotipaikka sijaitsee yhteisössä ja jolla on 
direktiivin 2006/48/EY mukainen 
toimilupa;

Or. en

Perustelu

Säilytysyhtiöiksi olisi syytä hyväksyä rahoitusmarkkinadirektiivin mukaisesti rekisteröidyt 
yritykset, ja suljettujen rahastojen olisi voitava käyttää säilytystehtävien hoitamiseen 
kirjanpitäjien ja lakimiesten kaltaisia yksiköitä.

Tarkistus 866
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Säilytysyhteisön on oltava luottolaitos, 
jonka sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee 
yhteisössä ja jolla on luottolaitosten 
liiketoiminnan aloittamisesta ja 
harjoittamisesta 14 päivänä kesäkuuta 
2006 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2006/48/EY 
(uudelleenlaadittu toisinto) mukainen 

3. Säilytysyhteisön on oltava joko
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toimilupa.
a) luottolaitos, jonka sääntömääräinen 
kotipaikka sijaitsee yhteisössä ja jolla on 
direktiivin 2006/48/EY mukainen 
toimilupa;

Or. en

Tarkistus 867
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Säilytysyhteisön on oltava luottolaitos, 
jonka sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee 
yhteisössä ja jolla on luottolaitosten 
liiketoiminnan aloittamisesta ja 
harjoittamisesta 14 päivänä kesäkuuta 
2006 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2006/48/EY 
(uudelleenlaadittu toisinto) mukainen 
toimilupa.

3. Säilytysyhteisön on oltava joko

a) luottolaitos, jonka sääntömääräinen 
kotipaikka sijaitsee yhteisössä ja jolla on 
direktiivin 2006/48/EY mukainen 
toimilupa;

Or. en

Perustelu

Jos rajoitetaan yhteisöjä, jotka voivat toimia säilytysyhteisönä, säilytysyhteisöjen määrä 
vähenee ja riskikeskittymien uhka ja järjestelmäriskien mahdollisuus puolestaan kasvaa. 
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Tarkistus 868
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Säilytysyhteisön on oltava luottolaitos, 
jonka sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee 
yhteisössä ja jolla on luottolaitosten 
liiketoiminnan aloittamisesta ja 
harjoittamisesta 14 päivänä kesäkuuta 
2006 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2006/48/EY 
(uudelleenlaadittu toisinto) mukainen 
toimilupa.

3. Säilytysyhteisön on oltava 

a) luottolaitos, jonka sääntömääräinen 
kotipaikka sijaitsee yhteisössä ja jolla on 
direktiivin 2006/48/EY mukainen 
toimilupa;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella halutaan laajentaa niiden yhteisöjen valikoimaa, jotka voivat toimia 
säilytysyhteisöinä. Rajoittuminen komission ehdotuksen mukaisesti vain luottolaitoksiin 
vaikuttaa kohtuuttomalta, varsinkin kun otetaan huomioon yhteissijoitusyrityksiä koskevaan 
direktiiviin (UCITS) sisältyvät vaihtoehdot säilytysyhteisöiksi.

Tarkistus 869
Gay Mitchell

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Säilytysyhteisön on oltava luottolaitos, 
jonka sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee 
yhteisössä ja jolla on luottolaitosten 
liiketoiminnan aloittamisesta ja 
harjoittamisesta 14 päivänä kesäkuuta 
2006 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2006/48/EY 

3. Säilytysyhteisön on oltava 
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(uudelleenlaadittu toisinto) mukainen 
toimilupa.

a) luottolaitos, jonka sääntömääräinen 
kotipaikka sijaitsee yhteisössä ja jolla on 
direktiivin 2006/48/EY mukainen 
toimilupa;

Or. en

Perustelu

Tarkistus ilmentää Gauzèsin mietinnön ja puheenjohtajavaltio Ruotsin 
kompromissiehdotuksen yleistä pyrkimystä.  
Huomioon olisi otettava tämä kolmas säilytysyhteisöksi käypä vaihtoehto. Myös viittaus 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kotijäsenvaltioon on tärkeä, sillä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajia koskevassa direktiivissä ehdotetaan, että rahaston hoitajat voivat 
hoitaa vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja toisessa jäsenvaltiossa ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston kotijäsenvaltio hyväksyy kyseisen rahaston säilytysyhteisön.

Tarkistus 870
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Säilytysyhteisön on oltava luottolaitos, 
jonka sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee 
yhteisössä ja jolla on luottolaitosten 
liiketoiminnan aloittamisesta ja 
harjoittamisesta 14 päivänä kesäkuuta 
2006 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2006/48/EY 
(uudelleenlaadittu toisinto) mukainen 
toimilupa.

3. Säilytysyhteisön on oltava 

a) luottolaitos, jonka sääntömääräinen 
kotipaikka sijaitsee yhteisössä ja jolla on 
direktiivin 2006/48/EY mukainen 
toimilupa;

Or. en
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Tarkistus 871
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Säilytysyhteisön on oltava luottolaitos, 
jonka sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee 
yhteisössä ja jolla on luottolaitosten 
liiketoiminnan aloittamisesta ja 
harjoittamisesta 14 päivänä kesäkuuta 
2006 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2006/48/EY 
(uudelleenlaadittu toisinto) mukainen 
toimilupa.

3. Säilytysyhteisön on oltava joko

a) luottolaitos, jonka sääntömääräinen 
kotipaikka sijaitsee yhteisössä ja jolla on 
direktiivin 2006/48/EY mukainen 
toimilupa;

Or. en

Tarkistus 872
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) sijoituspalveluyritys, jonka direktiivin 
2004/39/EY mukainen toimilupa kattaa 
myös kyseisen direktiivin liitteessä I 
olevan B osan 1 kohdassa tarkoitetun 
oheispalvelun eli rahoitusvälineiden 
säilyttämisen ja hoidon asiakkaiden 
lukuun ja jonka sääntömääräinen 
kotipaikka sijaitsee unionissa;

Or. en

Perustelu

Jos rajoitetaan yhteisöjä, jotka voivat toimia säilytysyhteisönä, säilytysyhteisöjen määrä 
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vähenee ja riskikeskittymien uhka ja järjestelmäriskien mahdollisuus puolestaan kasvaa. 

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

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) sijoituspalveluyritys, jonka direktiivin 
2004/39/EY mukainen toimilupa kattaa 
myös kyseisen direktiivin liitteessä I 
olevan B osan 1 kohdassa tarkoitetun 
oheispalvelun eli rahoitusvälineiden 
säilyttämisen ja hoidon asiakkaiden 
lukuun ja jonka sääntömääräinen 
kotipaikka sijaitsee unionissa;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella halutaan laajentaa niiden yhteisöjen valikoimaa, jotka voivat toimia 
säilytysyhteisöinä. Rajoittuminen komission ehdotuksen mukaisesti vain luottolaitoksiin 
vaikuttaa kohtuuttomalta, varsinkin kun otetaan huomioon yhteissijoitusyrityksiä koskevaan 
direktiiviin (UCITS) sisältyvät vaihtoehdot säilytysyhteisöiksi.

Tarkistus 874
Olle Schmidt, Carl Haglund

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) sijoituspalveluyritys, jonka direktiivin 
2004/39/EY mukainen toimilupa kattaa 
myös kyseisen direktiivin liitteessä I 
olevan B osan 1 kohdassa tarkoitetun 
oheispalvelun eli rahoitusvälineiden 
säilyttämisen ja hoidon asiakkaiden 
lukuun ja jonka sääntömääräinen 
kotipaikka sijaitsee unionissa;
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Or. en

Perustelu

Säilytysyhteisöiksi hyväksyttävien yhteisöjen rajoittaminen EU:n luottolaitoksiin ei ole 
tarkoituksenmukaista. Koska direktiivi kattaa huomattavan joukon erilaisia vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja, nämä laitokset eivät aina ole pätevimpiä tahoja säilyttämään erityyppisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoidossa olevia erityisiä varoja.  Lisäksi tällainen rajoitus 
voisi johtaa luottolaitoksissa sellaisiin riskikeskittymiin, joita ei voida hyväksyä, ja aiheuttaa 
perusteettomia kustannuksia sekä rajoittaa pahasti mahdollisuuksia sijoittaa omaisuuteen 
kolmansissa maissa.

Tarkistus 875
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) sijoituspalveluyritys, jonka direktiivin 
2004/39/EY mukainen toimilupa kattaa 
myös kyseisen direktiivin liitteessä I 
olevan B osan 1 kohdassa tarkoitetun 
oheispalvelun eli rahoitusvälineiden 
säilyttämisen ja hoidon asiakkaiden 
lukuun ja jonka sääntömääräinen 
kotipaikka sijaitsee unionissa;

Or. en

Perustelu

Jos säilytysyhteisö voisi olla ainoastaan EU:n luottolaitos, syntyisi vakava riskikeskittymien 
uhka. Kilpailun turvaamiseksi myös muuntyyppisten rahoituslaitosten olisi voitava toimia 
säilytysyhteisöinä. Hyväksyttäviksi yhteisöiksi ei saisi rajata ainoastaan luottolaitoksia tai 
sijoituspalveluyrityksiä. Muille laitoksille pitäisi antaa mahdollisuus erikoistua 
säilytysyhteisöpalvelujen tarjontaan, koska tällä voidaan edistää kilpailua ja parantaa 
palvelujen laatua. Näitä laitoksia on asianmukaisesti valvottava.
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Tarkistus 876
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) sijoituspalveluyritys, jonka direktiivin 
2004/39/EY mukainen toimilupa kattaa 
kyseisen direktiivin liitteessä I olevan B 
osan 1 kohdassa tarkoitetun 
oheispalvelun ja jonka sääntömääräinen 
kotipaikka sijaitsee unionissa;

Or. en

Tarkistus 877
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a c) sijoituspalveluyritys, jonka 
sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee 
unionissa ja jolla on direktiivin 
2004/39/EY mukainen toimilupa;

Or. en

Tarkistus 878
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta – a d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a d) sijoituspalveluyritys, jolla on 
direktiivin 2004/39/EY mukainen 
toimilupa;
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Or. en

Perustelu

Säilytysyhtiöiksi olisi syytä hyväksyä rahoitusmarkkinadirektiivin mukaisesti rekisteröidyt 
yritykset, ja suljettujen rahastojen olisi voitava käyttää säilytystehtävien hoitamiseen 
kirjanpitäjien ja lakimiesten kaltaisia yksiköitä.

Tarkistus 879
Gay Mitchell

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta – a d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a d) sijoituspalveluyritys, jolla on 
direktiivin 2004/39/EY mukainen 
toimilupa;

Or. en

Perustelu

Tarkistus ilmentää Gauzèsin mietinnön ja puheenjohtajavaltio Ruotsin 
kompromissiehdotuksen yleistä pyrkimystä.  
Huomioon olisi otettava tämä kolmas säilytysyhteisöksi käypä vaihtoehto. Myös viittaus 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kotijäsenvaltioon on tärkeä, sillä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajia koskevassa direktiivissä ehdotetaan, että rahaston hoitajat voivat 
hoitaa vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja toisessa jäsenvaltiossa ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston kotijäsenvaltio hyväksyy kyseisen rahaston säilytysyhteisön.

Tarkistus 880
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta – a d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a d) sijoituspalveluyritys, jolla on 
direktiivin 2004/39/EY mukainen 
toimilupa;

Or. en
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Tarkistus 881
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta – a e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a e) oikeushenkilö, jolla on vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten antama 
toimilupa toimia vakauden valvonnan 
sääntelyn ja jatkuvan valvonnan alaisena 
säilytysyhteisönä ja joka voi antaa 
riittävät taloudelliset ja ammatilliset 
takeet siitä, että se kykenee hoitamaan 
kyseisiä säilytystehtäviä tehokkaasti ja 
vastaamaan niihin liittyvistä 
sitoumuksista, tai

Or. en

Perustelu

Jos rajoitetaan yhteisöjä, jotka voivat toimia säilytysyhteisönä, säilytysyhteisöjen määrä 
vähenee ja riskikeskittymien uhka ja järjestelmäriskien mahdollisuus puolestaan kasvaa. 

Tarkistus 882
Olle Schmidt, Carl Haglund

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta – a e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a e) oikeushenkilö, jolla on vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten antama 
toimilupa toimia vakauden valvonnan 
sääntelyn ja jatkuvan valvonnan alaisena 
säilytysyhteisönä ja joka voi antaa 
riittävät taloudelliset ja ammatilliset 
takeet siitä, että se kykenee hoitamaan 
kyseisiä säilytystehtäviä tehokkaasti ja 
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vastaamaan niihin liittyvistä 
sitoumuksista, tai

Or. en

Perustelu

Säilytysyhteisöiksi hyväksyttävien yhteisöjen rajoittaminen EU:n luottolaitoksiin ei ole 
tarkoituksenmukaista. Koska direktiivi kattaa huomattavan joukon erilaisia vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja, nämä laitokset eivät aina ole pätevimpiä tahoja säilyttämään erityyppisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoidossa olevia erityisiä varoja.  Lisäksi tällainen rajoitus 
voisi johtaa luottolaitoksissa sellaisiin riskikeskittymiin, joita ei voida hyväksyä, ja aiheuttaa 
perusteettomia kustannuksia sekä rajoittaa pahasti mahdollisuuksia sijoittaa omaisuuteen 
kolmansissa maissa.

Tarkistus 883
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta – a e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a e) oikeushenkilö, jolla on vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten antama 
toimilupa toimia vakauden valvonnan 
sääntelyn ja jatkuvan valvonnan alaisena 
säilytysyhteisönä ja joka voi antaa 
riittävät taloudelliset ja ammatilliset 
takeet siitä, että se kykenee hoitamaan 
kyseisiä säilytystehtäviä tehokkaasti ja 
vastaamaan niihin liittyvistä 
sitoumuksista. 

Or. en

Perustelu

Jos säilytysyhteisö voisi olla ainoastaan EU:n luottolaitos, syntyisi vakava riskikeskittymien 
uhka. Kilpailun turvaamiseksi myös muuntyyppisten rahoituslaitosten olisi voitava toimia 
säilytysyhteisöinä. Hyväksyttäviksi yhteisöiksi ei saisi rajata ainoastaan luottolaitoksia tai 
sijoituspalveluyrityksiä. Muille laitoksille pitäisi antaa mahdollisuus erikoistua 
säilytysyhteisöpalvelujen tarjontaan, koska tällä voidaan edistää kilpailua ja parantaa 
palvelujen laatua. Näitä laitoksia on asianmukaisesti valvottava.
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Tarkistus 884
Gay Mitchell

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta – a e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a e) oikeushenkilö, jolla on vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston kotijäsenvaltion
toimivaltaisten viranomaisten antama 
toimilupa toimia vakauden valvonnan 
sääntelyn ja jatkuvan valvonnan alaisena 
säilytysyhteisönä ja joka voi antaa 
riittävät taloudelliset ja ammatilliset 
takeet siitä, että se kykenee hoitamaan 
kyseisiä säilytystehtäviä tehokkaasti ja 
vastaamaan niihin liittyvistä 
sitoumuksista.

Or. en

Perustelu

Tarkistus ilmentää Gauzèsin mietinnön ja puheenjohtajavaltio Ruotsin 
kompromissiehdotuksen yleistä pyrkimystä.  
Huomioon olisi otettava tämä kolmas säilytysyhteisöksi käypä vaihtoehto. Myös viittaus 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kotijäsenvaltioon on tärkeä, sillä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajia koskevassa direktiivissä ehdotetaan, että rahaston hoitajat voivat 
hoitaa vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja toisessa jäsenvaltiossa ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston kotijäsenvaltio hyväksyy kyseisen rahaston säilytysyhteisön.

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

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta – a f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a f) oikeushenkilö, joka hoitaa 
säilytystehtäviä osana ammatti- tai 
liiketoimintaa vakauden valvonnan 
sääntelyn ja jatkuvan valvonnan alaisena 
ja joka voi antaa riittävät taloudelliset ja 
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ammatilliset takeet siitä, että se kykenee 
hoitamaan kyseisiä säilytystehtäviä 
tehokkaasti ja vastaamaan niihin 
liittyvistä sitoumuksista.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella halutaan laajentaa niiden yhteisöjen valikoimaa, jotka voivat toimia 
säilytysyhteisöinä. Rajoittuminen komission ehdotuksen mukaisesti vain luottolaitoksiin 
vaikuttaa kohtuuttomalta, varsinkin kun otetaan huomioon yhteissijoitusyrityksiä koskevaan 
direktiiviin (UCITS) sisältyvät vaihtoehdot säilytysyhteisöiksi.

Tarkistus 886
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta – a g alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a g) laitos, joka kuuluu vakauden 
valvonnan sääntelyn ja jatkuvan 
valvonnan alaisuuteen ja joka voi antaa 
riittävät taloudelliset ja ammatilliset 
takeet siitä, että se kykenee hoitamaan 
kyseisiä säilytystehtäviä tehokkaasti ja 
vastaamaan niihin liittyvistä 
sitoumuksista;

Or. en

Perustelu

Näin jäsenvaltioiden lainsäädännön nojalla asianmukaisesti säännellyt yritykset saavat 
mahdollisuuden toimia säilytysyhteisönä. Näitä ovat esimerkiksi omaisuudenhoitoyritykset, 
joilla ei ole mitään syytä panostaa sijoitustoimintaan ja pyrkiä siten 
rahoitusmarkkinadirektiivin alaisiksi sijoituspalveluyrityksiksi.
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Tarkistus 887
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta – a g alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a g) laitos, joka kuuluu vakauden 
valvonnan sääntelyn ja jatkuvan 
valvonnan alaisuuteen ja joka voi antaa 
riittävät taloudelliset ja ammatilliset 
takeet siitä, että se kykenee hoitamaan 
kyseisiä säilytystehtäviä tehokkaasti ja 
vastaamaan niihin liittyvistä 
sitoumuksista.

Or. en

Tarkistus 888
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta – a h alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a h) laitos, joka on säilytyspalvelujen 
muille tarjoamista koskevan erityisen 
sääntelyn ja valvonnan kohteena siinä 
maassa, jossa se on perustettu.

Or. en
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Tarkistus 889
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta – a i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a i) suljettujen rahastojen kohdalla 
oikeushenkilö, joka kuuluu vakauden 
valvonnan sääntelyn ja jatkuvan 
valvonnan alaisuuteen ja joka voi antaa 
riittävät taloudelliset ja ammatilliset 
takeet siitä, että se kykenee hoitamaan 
kyseisiä säilytystehtäviä tehokkaasti ja 
vastaamaan niihin liittyvistä 
sitoumuksista.

Or. en

Perustelu

Säilytysyhtiöiksi olisi syytä hyväksyä rahoitusmarkkinadirektiivin mukaisesti rekisteröidyt 
yritykset, ja suljettujen rahastojen olisi voitava käyttää säilytystehtävien hoitamiseen 
kirjanpitäjien ja lakimiesten kaltaisia yksiköitä.

Tarkistus 890
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta – a j alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a j) edellä 1 kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitettujen määräysten lisäksi 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston, jolla ei 
ole 1 kohdan b i alakohdan mukaisesti 
säilytettäviä varoja tai jonka 
rahoitusvälineet ovat johdannaisia, 
säilytysyhteisö voi olla yhteisö, joka hoitaa 
säilytystehtäviä osana ammatti- tai 
liiketoimintaa, jonka suhteen siihen 
sovelletaan pakollista lainsäädännössä 
tunnustettua ammatillista 
rekisteröitymistä tai lakeja tai asetuksia 
tai ammatillista toimintaa koskevia 
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sääntöjä, ja joka voi antaa riittävät 
taloudelliset ja ammatilliset takeet siitä, 
että se kykenee hoitamaan kyseisiä 
säilytystehtäviä tehokkaasti ja vastaamaan 
niihin liittyvistä sitoumuksista.

Or. en

Perustelu

Jos rajoitetaan yhteisöjä, jotka voivat toimia säilytysyhteisönä, säilytysyhteisöjen määrä 
vähenee ja riskikeskittymien uhka ja järjestelmäriskien mahdollisuus puolestaan kasvaa. 

Tarkistus 891
Olle Schmidt, Carl Haglund

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta – a k alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a k) yhteisö, joka hoitaa säilytystehtäviä 
osana ammatti- tai liiketoimintaa, jonka 
suhteen siihen sovelletaan pakollista 
lainsäädännössä tunnustettua 
ammatillista rekisteröitymistä tai lakeja 
tai asetuksia tai ammatillista toimintaa 
koskevia sääntöjä, ja joka voi antaa 
riittävät taloudelliset ja ammatilliset 
takeet siitä, että se kykenee hoitamaan 
kyseisiä säilytystehtäviä tehokkaasti ja 
vastaamaan niihin liittyvistä 
sitoumuksista.

Or. en

Perustelu

Säilytysyhteisöiksi hyväksyttävien yhteisöjen rajoittaminen EU:n luottolaitoksiin ei ole 
tarkoituksenmukaista. Koska direktiivi kattaa huomattavan joukon erilaisia vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja, nämä laitokset eivät aina ole pätevimpiä tahoja säilyttämään erityyppisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoidossa olevia erityisiä varoja.  Lisäksi tällainen rajoitus 
voisi johtaa luottolaitoksissa sellaisiin riskikeskittymiin, joita ei voida hyväksyä, ja aiheuttaa 
perusteettomia kustannuksia sekä rajoittaa pahasti mahdollisuuksia sijoittaa omaisuuteen 
kolmansissa maissa.
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Tarkistus 892
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Säilytysyhteisön on oltava luottolaitos, 
jonka sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee 
yhteisössä ja jolla on luottolaitosten 
liiketoiminnan aloittamisesta ja 
harjoittamisesta 14 päivänä kesäkuuta 
2006 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2006/48/EY 
(uudelleenlaadittu toisinto) mukainen 
toimilupa.

3. Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja on sijoittautunut unioniin 
toimiluvan saaneen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston kotijäsenvaltioon,
säilytysyhteisön on oltava luottolaitos, 
jonka sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee 
unionissa ja jolla on direktiivin 
2006/48/EY mukainen toimilupa.

Kolmanteen maahan sijoittautuneen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
kohdalla säilytysyhteisön on oltava 
kyseisessä kolmannessa maassa säännelty 
luottolaitos.

Or. en

Tarkistus 893
Marta Andreasen

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Säilytysyhteisön on oltava luottolaitos, 
jonka sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee 
yhteisössä ja jolla on luottolaitosten 
liiketoiminnan aloittamisesta ja 
harjoittamisesta 14 päivänä kesäkuuta 
2006 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2006/48/EY 
(uudelleenlaadittu toisinto) mukainen 
toimilupa.

3. Säilytysyhteisön on oltava luottolaitos, 
jonka sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee 
unionissa ja jolla on direktiivin 
2006/48/EY mukainen toimilupa, tai
vastaavasti säännelty luottolaitos, jonka 
sääntömääräinen kotipaikka on jollain 
muulla lainkäyttöalueella.

Or. en
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Perustelu

Säilytysyhteisöjen rajoittaminen EU:ssa toimiviin laitoksiin on ensinnäkin protektionistista ja 
rajoittaa lisäksi säilytysyhteisöjen määrää ja kasvattaa sijoittajien kuluja.

Tarkistus 894
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä 3 kohdan a, a b ja a g 
alakohdassa tarkoitettujen määräysten 
lisäksi niiden vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen, joissa lunastusoikeutta 
ei voida käyttää viiteen vuoteen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
perustamisesta ja jotka 
sijoitusstrategiansa ja -tavoitteidensa 
mukaisesti tekevät sijoituksia ja myyvät 
omaisuuttaan vain satunnaisesti, 
säilytysyhteisönä voi toimia joko
a) oikeushenkilö, joka kuuluu vakauden 
valvonnan sääntelyn ja jatkuvan 
valvonnan alaisuuteen ja joka voi antaa 
riittävät taloudelliset ja ammatilliset 
takeet siitä, että se kykenee hoitamaan 
kyseisiä säilytystehtäviä tehokkaasti ja 
vastaamaan niihin liittyvistä 
sitoumuksista, tai
b) oikeushenkilö, joka hoitaa 
säilytystehtäviä osana ammatti- tai 
liiketoimintaa, jonka suhteen siihen 
sovelletaan pakollista lainsäädännössä 
tunnustettua ammatillista 
rekisteröitymistä tai lakeja tai asetuksia 
tai ammatillista toimintaa koskevia 
sääntöjä, ja joka voi antaa riittävät 
taloudelliset ja ammatilliset takeet siitä, 
että se kykenee hoitamaan kyseisiä 
säilytystehtäviä tehokkaasti ja vastaamaan 
niihin liittyvistä sitoumuksista.
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Or. en

Perustelu

Muutos selventää sitä, että kyse on uudesta säilytysyhteisövaihtoehdosta, ja vastaa lisäksi 
edellä olevaa c kohtaa.

Tarkistus 895
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Säilytysyhteisön nimeämisen 
edellytyksenä on vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä. 
Toimivaltainen viranomainen voi antaa 
luvan useamman kuin yhden 
säilytysyhteisön nimeämiseen, jos se 
vakuuttuu siitä, että säilytysyhteisö pystyy 
tästä huolimatta hoitamaan kaikki tämän 
direktiivin mukaiset tehtävät 
asianmukaisesti.

Or. en

Perustelu

Yhden säilytysyhteisön vaatimus on tarpeettoman rajoittava ja keskittää riskejä. Toiminnot 
keskittyvät ei-kaupallisesti yhteen, vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on vaikeampi 
neuvotella kilpailukykyisistä hinnoista palvelun tarjonnassa ja kuluttajille aiheutuu vahinkoa. 
Kun säilytysyhteisön nimeämisen edellytyksenä on toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä, 
varmistetaan asianmukaisten sääntöjen noudattaminen. Se varmistaa direktiivin mukaisen 
suhteellisuuden toteutumisen, kun palvelut voidaan jäsennellä mahdollisimman 
kustannustehokkaasti, ja hyödyttää näin erityisesti pienempiä vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja.
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Tarkistus 896
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. Jos vaihtoehtoinen sijoitusrahasto on 
sijoittautunut unioniin, sille nimetyn 
säilytysyhteisön on oltava sijoittautunut 
rahaston kotijäsenvaltioon. 
Säilytysyhteisön nimeämisen 
edellytyksenä on vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston kotijäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten hyväksyntä. 
Ensimmäisestä alakohdasta poiketen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset voivat hyväksyä sen, että 
säilytysyhteisöksi nimetään 3 kohdan 
vaatimukset täyttävä, toiseen 
jäsenvaltioon sijoittautunut laitos.

Or. en

Tarkistus 897
Peter Skinner

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 d. Jos toimiluvan saaneen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
hoitama rahasto pitää kotipaikkaansa 
unionissa, säilytysyhteisöllä voi olla 
sääntömääräinen kotipaikka missä 
tahansa jäsenvaltiossa.

Or. en
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Perustelu

Vaatimus siitä, että säilytysyhteisön kotipaikan olisi oltava vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
kotijäsenvaltiossa, on vastoin rahoituspalvelujen yhtenäismarkkinoiden luomistavoitetta. 
Pienemmille jäsenvaltioille se on myös järjestelmäriski, koska niissä toimii vain hyvin vähän 
säilytysyhteisöiksi sopivia laitoksia vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen määrään verrattuna, 
joten rahastotilejä on monta yhtä säilytysyhteisöä kohden.

Tarkistus 898
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 e. Jos toimiluvan saaneen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
hoitama rahasto pitää kotipaikkaansa 
kolmannessa maassa, säilytysyhteisöllä on 
oltava sääntömääräinen kotipaikka 
unionissa, paitsi jos seuraavat edellytykset 
täyttyvät:
a) toimiluvan saaneen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion 
ja sen kolmannen maan toimivaltaiset 
viranomaiset, jossa rahaston kotipaikka 
sijaitsee, ovat allekirjoittaneet yhteistyö- ja 
tietojenvaihtosopimuksia;
b) kolmannen maan, jossa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston kotipaikka sijaitsee, asiaa 
koskeva lainsäädäntö vastaa 
kansainvälisten järjestöjen asettamia 
vaatimuksia;
c) kolmannesta maasta, jossa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kotipaikka 
sijaitsee, on tehty 3 d kohdan nojalla 
päätös, jossa todetaan, että kolmannessa 
maassa sovellettavat vaatimukset 
rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen 
ehkäisemiseksi vastaavat EU:n 
lainsäädännön säännöksiä;
d) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan kotijäsenvaltio on allekirjoittanut 
sen kolmannen maan kanssa, jossa 
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rahaston kotipaikka sijaitsee, sopimuksen, 
joka vastaa täysin OECD:n 
malliverosopimuksen 26 artiklassa 
vahvistettuja vaatimuksia ja varmistaa 
tehokkaan tietojenvaihdon veroasioissa.

Or. en

Perustelu

Kolmannessa maassa toimivalla vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla pitäisi olla tietyin 
edellytyksin mahdollisuus käyttää kolmannessa maassa toimivaa säilytysyhteisöä. 
Kolmannessa maassa olisi noudatettava kansainvälisten elinten – kuten Kansainvälisen 
arvopaperimarkkinavalvojien järjestön (IOSCO) – vaatimuksia riittävän tason takaamiseksi. 
Tarkistuksen c kohdassa viitataan mietintöluonnoksen 17 artiklan 3 d kohtaa koskevaan 
tarkistukseen.

Tarkistus 899
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 f kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 f. Jäsenvaltioiden on sallittava, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
säilyttävät hoidossaan olevan 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lukuun 
hallussapitämänsä rahoitusvälineet 
yhdellä tai useammalla kolmannessa 
osapuolessa avatulla tilillä edellyttäen, 
että yritykset toimivat asianmukaisen 
pätevästi, varovasti ja huolellisesti 
kolmannen osapuolen ja kyseisten 
rahoitusvälineiden hallussapitoon ja 
säilyttämiseen liittyvien järjestelyjen 
valinnassa, nimeämisessä ja 
säännöllisessä arvioinnissa.
Jäsenvaltioiden on erityisesti 
varmistettava, että vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat ottavat 
huomioon kolmannen osapuolen 
asiantuntemuksen ja maineen 
markkinoilla sekä kyseisten 
rahoitusvälineiden hallussapitoa 
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koskevaan lainsäädäntöön liittyvät 
vaatimukset tai markkinakäytänteet, jotka 
voisivat vaikuttaa kielteisesti 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
oikeuksiin.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa olisi vaadittava kantamaan ensisijainen vastuu ja 
noudattamaan samoja vaatimuksia kuin rahoitusmarkkinadirektiivin yhtiöt, ja vaatimukset 
olisi vahvistettava tarkistetussa tekstissä siten, että asiakasviittaukset muutetaan viittauksiksi 
vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon ja sijoituspalveluyrityksiä koskevat viittaukset viittauksiksi 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaan. 

Tarkistus 900
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 g kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 g. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
jos rahoitusvälineiden säilyttäminen 
toisen henkilön lukuun on erityisen 
sääntelyn ja valvonnan kohteena sillä 
lainkäyttöalueella, jolle 
sijoituspalveluyritys ehdottaa antavansa 
asiakkaan rahoitusvälineet kolmannen 
osapuolen säilytettäväksi, 
sijoituspalveluyritys ei saa antaa 
rahoitusvälineitä tällaisella 
lainkäyttöalueella sellaisen kolmannen 
osapuolen säilytettäväksi, joka ei ole 
tällaisen sääntelyn ja valvonnan 
kohteena.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa olisi vaadittava kantamaan ensisijainen vastuu ja 
noudattamaan samoja vaatimuksia kuin rahoitusmarkkinadirektiivin yhtiöt, ja vaatimukset 
olisi vahvistettava tarkistetussa tekstissä siten, että asiakasviittaukset muutetaan viittauksiksi 
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vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon ja sijoituspalveluyrityksiä koskevat viittaukset viittauksiksi 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaan. 

Tarkistus 901
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 h kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 h. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
eivät säilytä rahoitusvälineitä 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen lukuun 
kolmannen osapuolen hallussa sellaisessa 
kolmannessa maassa, joka ei sääntele 
rahoitusvälineiden hallussapitämistä ja 
säilyttämistä toisen henkilön lukuun, ellei 
jokin seuraavista edellytyksistä täyty:
a) rahoitusvälineiden tai niihin liittyvien 
sijoituspalvelujen luonne edellyttää, että 
ne on säilytettävä kolmannen osapuolen 
hallussa kyseisessä kolmannessa maassa;
b) kun rahoitusvälineet pidetään hallussa 
ammattimaisen asiakkaan lukuun, 
kyseinen asiakas vaatii kirjallisesti 
yritystä säilyttämään rahoitusvälineet 
kolmannen osapuolen hallussa kyseisessä 
kolmannessa maassa.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa olisi vaadittava kantamaan ensisijainen vastuu ja 
noudattamaan samoja vaatimuksia kuin rahoitusmarkkinadirektiivin yhtiöt, ja vaatimukset 
olisi vahvistettava tarkistetussa tekstissä siten, että asiakasviittaukset muutetaan viittauksiksi 
vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon ja sijoituspalveluyrityksiä koskevat viittaukset viittauksiksi 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaan. 
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Tarkistus 902
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 i kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 i. Komissio antaa 49 a, 49 b ja 49 c 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa yksilöidään säilytysyhteisöiksi 
hyväksyttäviltä laitoksilta vaaditut 
edellytykset. 
Kyseiset säädökset, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, 
annetaan Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 903
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Säilytysyhteisö voi siirtää tehtäviään 
toisen säilytysyhteisön hoidettaviksi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kohta sisältyy siirtämistä koskeviin yleisiin velvoitteisiin.
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Tarkistus 904
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Säilytysyhteisö voi siirtää tehtäviään 
toisen säilytysyhteisön hoidettaviksi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Rahoituksen avoimuuden kannalta on välttämätöntä, että säilytysyhteisöt hoitavat itse 
tehtävänsä, niin että talletuksia voidaan jäljittää. Jos näin ei ole, 20 artiklan 1 kohdan 
d alakohta olisi tarpeeton.

Tarkistus 905
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Säilytysyhteisö voi siirtää tehtäviään 
toisen säilytysyhteisön hoidettaviksi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Rahoituksen avoimuuden kannalta on välttämätöntä, että säilytysyhteisöt hoitavat itse 
tehtävänsä, niin että talletuksia voidaan jäljittää. Jos näin ei ole, 20 artiklan 1 kohdan 
d alakohta olisi tarpeeton.
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Tarkistus 906
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Säilytysyhteisö voi siirtää tehtäviään 
toisen säilytysyhteisön hoidettaviksi.

4. Säilytysyhteisö ei voi siirtää tehtäviään 
toisen säilytysyhteisön hoidettaviksi.

Or. en

Perustelu

Säilytystehtävien siirtäminen heikentää sijoittajansuojaa sekä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien ja valvontaviranomaisten mahdollisuuksia hoitaa tehtäviään.

Tarkistus 907
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Säilytysyhteisö voi siirtää tehtäviään
toisen säilytysyhteisön hoidettaviksi.

4. Säilytysyhteisö voi siirtää tehtäviään
kenelle tahansa henkilölle vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa tai sen hoitajaa taikka 
näiden kummankaan yhtiökumppaneita 
lukuun ottamatta edellyttäen, että se 
noudattaa asianomaisen henkilön 
valinnassa, nimeämisessä ja 
säännöllisessä arvioinnissa sekä tälle 
siirrettyihin tehtäviin liittyvissä 
järjestelyissä asianmukaista 
varovaisuutta, ammattitaitoisuutta ja 
huolellisuutta.

Or. en



PE439.132v01-00 140/184 AM\805037FI.doc

FI

Tarkistus 908
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Säilytysyhteisö voi siirtää tehtäviään
toisen säilytysyhteisön hoidettaviksi.

4. Säilytysyhteisö voi siirtää 1 kohdassa 
tarkoitetut tehtävänsä kolmansille 
osapuolille. Kolmas osapuoli voi 
puolestaan siirtää edelleen nämä tehtävät.
Jos säilytysyhteisö käyttää 1 kohdan b 
alakohdassa tarkoitettujen tehtävien 
täyttämiseen kolmannen osapuolen 
palveluja, sen on kyseisen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston luonteen ja profiilin 
perusteella varmistettava, että seuraavat 
edellytykset täyttyvät:
a) kolmatta osapuolta valvotaan kyseisellä 
lainkäyttöalueella asianmukaisesti;
b) kolmannen osapuolen rakenteet ja 
asiantuntemus ovat riittävät ja 
oikeasuhteiset vaihtoehtoiselle 
sijoitusrahastolle kuuluviin 
rahoitusvälineisiin liittyvien oikeuksien 
luonteeseen ja laajuuteen nähden;
c) kolmannen osapuolen tilit tarkastetaan 
säännöllisin väliajoin sen 
varmistamiseksi, että rahoitusvälineet ja 
muut arvopaperit ovat sen hallussa;
d) kolmas osapuoli pitää rahoitusvälineet 
ja muut arvopaperit erillään omista 
varoistaan; ja
e) kolmas osapuoli ei saa käyttää 
rahoitusvälineitä ilman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan ja 
säilytysyhteisön etukäteen antamaa 
suostumusta, jota ei ole peruttu; jos 
säilytystehtävä on siirretty edelleen, 
säilytysyhteisön on annettava vaadittu 
etukäteissuostumus.

Or. en
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Perustelu

Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tehtävien siirtämistä ei ole syytä kieltää.
Muutos kuvastaa osuvammin edellytyksiä, joiden perusteella säilytysyhteisö voi käyttää 
välitysketjun toimittajina alaisuudessaan toimivia omaisuudensäilyttäjiä. Tarkistus seuraa 
yleisesti puheenjohtajavaltio Ruotsin kompromissiehdotusta V3.
Kaikille sopiva ratkaisu ei ole myöskään mahdollinen, joten on viitattava vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston luonteeseen ja profiiliin.

Tarkistus 909
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Säilytysyhteisö voi siirtää tehtäviään 
toisen säilytysyhteisön hoidettaviksi.

4. Säilytysyhteisö voi nimetä 1 kohdassa 
tarkoitettuihin tehtäviin kolmansia 
osapuolia.

Or. en

Perustelu

Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tehtäviin voidaan nimetä sopiva ja pätevä kolmas osapuoli.

Tarkistus 910
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Säilytysyhteisö voi siirtää tehtäviään 
toisen säilytysyhteisön hoidettaviksi.

4. Säilytysyhteisö voi siirtää tehtäviään 
toisen säilytysyhteisön hoidettaviksi 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
luvalla.

Säilytysyhteisön on noudatettava 
alisäilytysyhteisöjen valinnassa ja niiden 
toiminnan jatkuvassa valvonnassa hyviä 
käytäntöjä ja perusteellisia 
asianmukaisen huolellisuuden 
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vaatimuksia.
Komissio voi antaa 49 a, 49 b ja 
49 c artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä suuntaviivoja, joissa 
yksilöidään perusteet, joita toimivaltaiset 
viranomaiset käyttävät arvioidessaan, 
täyttävätkö säilytysyhteisöt 2 kohdassa 
tarkoitetut asianmukaisen huolellisuuden 
vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Säilytysyhteisöillä täytyisi olla mahdollisuus siirtää tehtäviään eteenpäin, kunhan ne vain 
täyttävät asianmukaista huolellisuutta koskevat vaatimukset.

Tarkistus 911
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Säilytysyhteisö voi siirtää tehtäviään 
toisen säilytysyhteisön hoidettaviksi.

4. Säilytysyhteisö voi siirtää muita kuin 
keskeisiä tehtäviään toisen säilytysyhteisön 
hoidettaviksi.

Komissio antaa 49 a, 49 b ja 49 c artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
määritellään säilytysyhteisön olennaiset 
tehtävät.
Kyseiset säädökset, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, 
annetaan Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Säilytysyhteisö ei saa siirtää kaikkia tehtäviään, ettei siitä tulisi postilaatikkoyhteisö.
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Tarkistus 912
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Säilytysyhteisö voi siirtää tehtäviään 
toisen säilytysyhteisön hoidettaviksi.

4. Säilytysyhteisö voi siirtää tehtäviään
toisen säilytysyhteisön hoidettavaksi 
alisäilytysyhteisöjen seurantaan ja 
valvontaan liittyviä tehtäviä lukuun 
ottamatta. Säilytysyhteisö voi siirtää 
tehtäviään alisäilytysyhteisöille, joiden 
kotipaikka ei ole unionissa.

Or. en

Tarkistus 913
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Säilytysyhteisö voi siirtää tehtäviään 
toisen säilytysyhteisön hoidettaviksi.

4. Säilytysyhteisö voi siirtää tehtäviään 
toisen säilytysyhteisön hoidettaviksi. Jos 
tehtäviin kuuluu rahoitusvälineiden 
säilyttäminen 17 artiklan 1 kohdan b 
alakohdan mukaisesti, myös se voidaan 
siirtää kolmannessa maassa toimivalle 
säilytysyhteisölle, joka täyttää 38 artiklan 
1 kohdan toisen alakohdan a–c 
alakohdassa säädetyt ehdot.

Or. en

Perustelu

Säilytysyhteisö voi siirtää tehtäviään, etenkin säilytyspalveluja, toiseen säilytysyhteisöön 
kolmannessa maassa, sillä arvopaperit voidaan säilyttää tavallisesti vain liikkeellelaskijan 
kotipaikkana olevassa maassa. Tämä kannattaa mainita selvästi direktiivin kohdassa, jossa 
tehtävien siirtämistä ensiksi käsitellään.
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Tarkistus 914
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Säilytysyhteisö voi siirtää tehtäviään 
toisen säilytysyhteisön hoidettaviksi.

4. Säilytysyhteisö voi siirtää tehtäviään 
toisen säilytysyhteisön hoidettaviksi. Jos 
tehtäviin kuuluu rahoitusvälineiden 
säilyttäminen 17 artiklan 1 kohdan b 
alakohdan mukaisesti, myös se voidaan 
siirtää kolmannessa maassa toimivalle 
säilytysyhteisölle, joka täyttää 38 artiklan 
1 kohdan toisen alakohdan a–c 
alakohdassa säädetyt ehdot.

Or. en

Perustelu

Säilytysyhteisö voi siirtää tehtäviään, etenkin säilytyspalveluja, toiseen säilytysyhteisöön 
kolmannessa maassa, sillä arvopaperit voidaan säilyttää tavallisesti vain liikkeellelaskijan 
kotipaikkana olevassa maassa. Tämä kannattaa mainita selvästi direktiivin kohdassa, jossa 
tehtävien siirtämistä ensiksi käsitellään.

Tarkistus 915
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Säilytysyhteisö voi siirtää tehtäviään 
toisen säilytysyhteisön hoidettaviksi.

4. Säilytysyhteisö voi siirtää tehtäviään 
lukuun ottamatta tehtäviä, jotka liittyvät 
alisäilytysyhteisön ja alemman tason 
omaisuudensäilyttäjän valintaan, 
seurantaan ja valvontaan. Säilytysyhteisö 
ei saa siirtää tehtäviään siinä määrin, että 
siitä tulee postilaatikkoyhteisö.

Or. en
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Tarkistus 916
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Säilytysyhteisö voi siirtää tehtäviään 
toisen säilytysyhteisön hoidettaviksi.

4. Säilytysyhteisö voi siirtää tehtäviään 
lukuun ottamatta tehtäviä, jotka liittyvät 
alemman tason omaisuudensäilyttäjän 
seurantaan ja valvontaan. Säilytysyhteisö 
ei saa siirtää tehtäviään siinä määrin, että 
siitä tulee postilaatikkoyhteisö.

Or. en

Tarkistus 917
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Säilytysyhteisö voi siirtää tehtäviään 
toisen säilytysyhteisön hoidettaviksi.

4. Säilytysyhteisö voi siirtää tehtäviään 
lukuun ottamatta tehtäviä, jotka liittyvät 
alemman tason omaisuudensäilyttäjän 
seurantaan ja valvontaan. Säilytysyhteisö 
ei saa siirtää tehtäviään siinä määrin, että 
siitä tulee postilaatikkoyhteisö.

Or. en

Perustelu

Säilytysyhteisön tehtäviin voidaan nimetä sopiva ja pätevä kolmas osapuoli.
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Tarkistus 918
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Säilytysyhteisö voi siirtää tehtäviään 
toisen säilytysyhteisön hoidettaviksi.

4. Säilytysyhteisö voi siirtää tehtäviään
lukuun ottamatta tehtäviä, jotka liittyvät 
alemman tason omaisuudensäilyttäjän 
seurantaan ja valvontaan. Säilytysyhteisö 
ei saa siirtää tehtäviään siinä määrin, että 
siitä tulee postilaatikkoyhteisö.

Or. en

Tarkistus 919
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Säilytysyhteisö voi siirtää tehtäviään 
toisen säilytysyhteisön hoidettaviksi.

4. Säilytysyhteisö voi siirtää tehtäviään 
toisen säilytysyhteisön hoidettaviksi 18 
artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 920
Marta Andreasen

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Säilytysyhteisö voi siirtää tehtäviään 
toisen säilytysyhteisön hoidettaviksi.

4. Säilytysyhteisö voi siirtää tehtäviään
unionissa tai muualla toimiluvan saaneen 
toisen säilytysyhteisön hoidettaviksi.

Or. en
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Perustelu

Alisäilytysyhteisöt eivät välttämättä sijaitse vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
lainkäyttöalueella, joten olisi kohtuutonta poissulkea tämä mahdollisuus, jos siihen on hyvät 
ja pätevät syyt.

Tarkistus 921
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan kotijäsenvaltio on eri kuin 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
kotijäsenvaltio, säilytysyhteisön on 
tehtävä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan kanssa kirjallinen sopimus, jossa 
määritetään se tietojen vaihto, joka 
katsotaan tarpeelliseksi, jotta 
säilytysyhteisö voi hoitaa sille tässä 
artiklassa ja muissa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston kotijäsenvaltion 
säilytysyhteisöihin sovellettavissa laeissa, 
asetuksissa tai hallinnollisissa 
määräyksissä määrätyt tehtävät.

Or. en

Perustelu

Tiedonkulku vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan ja säilytysyhteisön välillä on 
varmistettava etenkin, jos hoitajan ja säilytysyhteisön kotipaikka ei ole samassa maassa. Olisi 
toimittava samalla tavoin kuin UCITS-direktiiviä (23 artiklan 5 kohta ja 33 artiklan 5 kohta) 
sovellettaessa.
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Tarkistus 922
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Jos säilytysyhteisö käyttää 1 kohdan b 
alakohdassa tarkoitettujen tehtävien 
täyttämiseen alaisuudessaan toimivan 
omaisuudensäilyttäjän palveluja, sen on 
varmistettava, että seuraavat edellytykset 
täyttyvät:
a) omaisuudensäilyttäjää, jolle 
säilytystehtävä on siirretty, valvotaan 
kyseisellä lainkäyttöalueella 
asianmukaisesti;
b) omaisuudensäilyttäjän, jolle 
säilytystehtävä on siirretty, rakenteet ja 
asiantuntemus ovat riittävät ja 
oikeasuhteiset vaihtoehtoiselle 
sijoitusrahastolle kuuluviin 
rahoitusvälineisiin liittyvien oikeuksien 
luonteeseen ja laajuuteen nähden;
c) omaisuudensäilyttäjän, jolle 
säilytystehtävä on siirretty, tilit 
tarkastetaan säännöllisin väliajoin sen 
varmistamiseksi, että rahoitusvälineet ja 
muut arvopaperit ovat sen hallussa;
d) omaisuudensäilyttäjä, jolle 
säilytystehtävä on siirretty, pitää 
rahoitusvälineet ja muut arvopaperit 
erillään omista varoistaan; ja
e) omaisuudensäilyttäjä, jolle 
säilytystehtävä on siirretty, ei saa käyttää 
rahoitusvälineitä ilman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan ja 
säilytysyhteisön etukäteen antamaa 
suostumusta, jota ei ole peruttu.

Or. en

Perustelu

Muutos kuvastaa osuvammin edellytyksiä, joita säilytysyhteisön pitäisi noudattaa 
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käyttäessään välitysketjun toimittajina alaisuudessaan toimivia omaisuudensäilyttäjiä.

Tasoon 2 olisi sisällytettävä vaatimusten taustalla olevat yksityiskohdat ja etenkin se, kuinka 
huolellinen säilytysyhteisön on määrä olla.

Tarkistus 923
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 c. Säilytysyhteisön on toimittava 
asianmukaisen pätevästi, varovasti ja 
huolellisesti sellaisen kolmannen 
osapuolen valinnassa, nimeämisessä ja 
säännöllisessä arvioinnissa, jolle se siirtää 
osan tehtävistään.

Or. en

Tarkistus 924
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 d. Säilytysyhteisön on toimittava 
asianmukaisen pätevästi, varovasti ja 
huolellisesti 4 ja 4 b kohdassa tarkoitetun 
kolmannen osapuolen valinnassa, 
nimeämisessä ja säännöllisessä 
arvioinnissa.

Or. en
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Tarkistus 925
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 e. Säilytysyhteisön on toimittava 
asianmukaisen pätevästi, varovasti ja 
huolellisesti mahdollisen 4 kohdassa 
tarkoitetun kolmannen osapuolen 
valinnassa, nimeämisessä ja 
säännöllisessä arvioinnissa.

Or. en

Perustelu

Tasoon 2 olisi sisällytettävä vaatimusten taustalla olevat yksityiskohdat ja etenkin se, kuinka 
huolellinen säilytysyhteisön on määrä olla.

Tarkistus 926
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Säilytysyhteisö on vastuussa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle 
ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
sijoittajille kaikista niille aiheutuvista 
tappioista, jotka johtuvat säilytysyhteisön 
kykenemättömyydestä suoriutua tämän 
direktiivin mukaisista velvoitteistaan.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Turhaa tehtävien määrittelyn vuoksi. Tätä asiaa olisi selvennettävä horisontaalisessa 
lainsäädäntöaloitteessa.
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Tarkistus 927
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Säilytysyhteisö on vastuussa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle 
ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
sijoittajille kaikista niille aiheutuvista 
tappioista, jotka johtuvat säilytysyhteisön 
kykenemättömyydestä suoriutua tämän 
direktiivin mukaisista velvoitteistaan.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 928
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Säilytysyhteisö on vastuussa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle ja 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoittajille 
kaikista niille aiheutuvista tappioista, jotka 
johtuvat säilytysyhteisön 
kykenemättömyydestä suoriutua tämän 
direktiivin mukaisista velvoitteistaan.

5. Säilytysyhteisö on vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti
vastuussa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajalle ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
sijoittajille kaikista niille aiheutuvista 
tappioista, jotka johtuvat säilytysyhteisön 
kykenemättömyydestä suoriutua tämän 
direktiivin mukaisista velvoitteistaan tai 
siitä, että se täyttää kyseiset velvoitteet 
puutteellisesti.

Or. en

Perustelu

Jos säilytysyhteisön toiminnassa on puutteita, tarvitaan vastuuta koskevia sääntöjä.  Lisäksi 
vastuuta koskevissa järjestelyissä olisi seurattava UCITS-direktiivin 24 ja 34 artiklan linjaa.
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Tarkistus 929
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Säilytysyhteisö on vastuussa
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle 
ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
sijoittajille kaikista niille aiheutuvista 
tappioista, jotka johtuvat säilytysyhteisön
kykenemättömyydestä suoriutua tämän 
direktiivin mukaisista velvoitteistaan.

5. Säilytysyhteisö on vastuussa
vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle kaikista
tälle aiheutuvista tappioista, jotka johtuvat 
säilytysyhteisön perusteettomasta 
kykenemättömyydestä suoriutua tämän 
direktiivin mukaisista velvoitteistaan tai 
siitä, että se täyttää kyseiset velvoitteet 
puutteellisesti.

Or. en

Tarkistus 930
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Säilytysyhteisö on vastuussa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle
ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston
sijoittajille kaikista niille aiheutuvista 
tappioista, jotka johtuvat säilytysyhteisön 
kykenemättömyydestä suoriutua tämän 
direktiivin mukaisista velvoitteistaan.

5. Säilytysyhteisö on vastuussa 
vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle tai 
kaikille sen sijoittajille yhdessä niille 
aiheutuvista tappioista, jotka johtuvat 
säilytysyhteisön perusteettomasta 
kykenemättömyydestä suoriutua 1, 2, 4 ja 
4 a kohdan mukaisista velvoitteistaan tai 
siitä, että se täyttää kyseiset velvoitteet 
puutteellisesti.

Or. en

Perustelu

UCITS-direktiivin vaatimusten mukaisesti on tärkeä selventää, että säilytysyhteisöt ovat 
vastuussa kaikille vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoittajille yhdessä, eivät "vaihtoehtoiselle 
sijoitusrahastolle tai sijoittajille", ettei syntyisi luotettavuusongelmaa ja erilaisten 
korvausvaatimusten riskiä. Menetyksiä koskevien korvausvaatimusten esittämisestä säädetään 
kansallisessa lainsäädännössä.
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Tarkistus 931
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Säilytysyhteisö on vastuussa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle 
ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston
sijoittajille kaikista niille aiheutuvista 
tappioista, jotka johtuvat säilytysyhteisön 
kykenemättömyydestä suoriutua tämän 
direktiivin mukaisista velvoitteistaan.

5. Säilytysyhteisö on vastuussa 
vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle tai 
kaikille sen sijoittajille yhdessä niille 
aiheutuvista tappioista, jotka johtuvat 
säilytysyhteisön perusteettomasta 
kykenemättömyydestä suoriutua 1, 2, 4 ja 
4 a kohdan mukaisista velvoitteistaan tai 
siitä, että se täyttää kyseiset velvoitteet 
puutteellisesti.

Or. en

Perustelu

UCITS-direktiivin vaatimusten mukaisesti on tärkeä selventää, että säilytysyhteisöt ovat 
vastuussa kaikille vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoittajille yhdessä, eivät "vaihtoehtoiselle 
sijoitusrahastolle tai sijoittajille", ettei syntyisi luotettavuusongelmaa.

Tarkistus 932
Peter Skinner

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Säilytysyhteisö on vastuussa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle ja 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoittajille 
kaikista niille aiheutuvista tappioista, jotka 
johtuvat säilytysyhteisön 
kykenemättömyydestä suoriutua tämän 
direktiivin mukaisista velvoitteistaan.

5. Säilytysyhteisö on vastuussa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle ja 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoittajille 
kaikista niille aiheutuvista tappioista, jotka 
johtuvat säilytysyhteisön perusteettomasta 
kykenemättömyydestä suoriutua tämän 
direktiivin mukaisista velvoitteistaan tai 
siitä, että säilytysyhteisö täyttää kyseiset 
velvoitteet puutteellisesti.
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Or. en

Perustelu

Säilytysyhtiö kantaa vastuun menetyksistä, jotka johtuvat siitä, että se on laiminlyönyt 
perusteettomasti velvoitteitaan vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia ja investoijia 
kohtaan. Komission tekstin perusteella säilytysyhteisölle voidaan kuitenkin asettaa liian 
pitkälle meneviä vaatimuksia; ne olisivat sille aiheeton ja raskas taakka ja johtaisivat siihen, 
että EU:n alueella toimimaan valmiiden säilytysyhteisöjen määrä voisi vähetä, jolloin 
puolestaan jäljellejääviin liittyvä keskittymä- ja järjestelmäriskiä kasvaa.

Tarkistus 933
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Säilytysyhteisö on vastuussa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle ja 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoittajille 
kaikista niille aiheutuvista tappioista, jotka 
johtuvat säilytysyhteisön 
kykenemättömyydestä suoriutua tämän 
direktiivin mukaisista velvoitteistaan.

5. Säilytysyhteisö on vastuussa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle ja 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoittajille 
kaikista niille aiheutuvista tappioista, jotka 
johtuvat säilytysyhteisön perusteettomasta
kykenemättömyydestä suoriutua tämän 
direktiivin mukaisista velvoitteistaan.

Or. en

Perustelu

Säilytysyhteisön olisi kannettava vastuu kaikista perusteettomista tappioista. Jos 
säilytysyhteisön, alisäilytysyhteisön, vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoittajien ja kyseisen 
rahaston hoitajien välillä on sopimus, tämä vastuu olisi siirrettävä kolmannelle osapuolelle 
sopimuksen ehtojen mukaisesti ja kotijäsenvaltion luvalla.

Tarkistus 934
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

Tiedot tässä direktiivissä tarkoitetun 
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vastuujärjestelmän muutoksista 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan
ja säilytysyhteisön sopimusjärjestelyjen 
seurauksena toimitetaan ennen 
sijoituksen tekoa kyseisen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoittajille sekä 
toimivaltaisille viranomaisille.

Or. en

Tarkistus 935
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos säilytysyhteisön säilyttämistä 
rahoitusvälineistä aiheutuu tappioita, 
säilytysyhteisö voi vapautua vastuustaan 
ainoastaan, jos se voi osoittaa, ettei se 
olisi voinut välttää aiheutunutta tappiota.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Turhaa tehtävien määrittelyn vuoksi. Tätä asiaa olisi selvennettävä horisontaalisessa 
lainsäädäntöaloitteessa.

Tarkistus 936
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos säilytysyhteisön säilyttämistä 
rahoitusvälineistä aiheutuu tappioita, 
säilytysyhteisö voi vapautua vastuustaan 
ainoastaan, jos se voi osoittaa, ettei se 
olisi voinut välttää aiheutunutta tappiota.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

UCITS-direktiivin vaatimusten mukaisesti on tärkeä selventää, että säilytysyhteisöt ovat 
vastuussa kaikille vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoittajille yhdessä, eivät "vaihtoehtoiselle 
sijoitusrahastolle tai sijoittajille", ettei syntyisi luotettavuusongelmaa ja erilaisten 
korvausvaatimusten riskiä. Menetyksiä koskevien korvausvaatimusten esittämisestä säädetään 
kansallisessa lainsäädännössä.

Tarkistus 937
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos säilytysyhteisön säilyttämistä 
rahoitusvälineistä aiheutuu tappioita, 
säilytysyhteisö voi vapautua vastuustaan 
ainoastaan, jos se voi osoittaa, ettei se 
olisi voinut välttää aiheutunutta tappiota.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

UCITS-direktiivin vaatimusten mukaisesti on tärkeä selventää, että säilytysyhteisöt ovat 
vastuussa kaikille vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoittajille yhdessä, eivät "vaihtoehtoiselle 
sijoitusrahastolle tai sijoittajille", ettei syntyisi luotettavuusongelmaa.

Tarkistus 938
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos säilytysyhteisön säilyttämistä 
rahoitusvälineistä aiheutuu tappioita, 
säilytysyhteisö voi vapautua vastuustaan 
ainoastaan, jos se voi osoittaa, ettei se 
olisi voinut välttää aiheutunutta tappiota.

Poistetaan.
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Perustelu

Ei ole aiheellista sälyttää todistustaakkaa säilytysyhteisön kannettavaksi. Todistustaakan 
jakamisesta olisi päätettävä UCITS-direktiivin mallin mukaisesti kansallisessa 
siviilioikeudessa. Vastuuta koskeviin yleisiin normeihin perustuvat EU:n laajuiset 
yhdenmukaiset säännöt olisivat tarpeen vain silloin, kun omaisuuden hallussapito on siirretty 
edelleen.

Tarkistus 939
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos säilytysyhteisön säilyttämistä 
rahoitusvälineistä aiheutuu tappioita, 
säilytysyhteisö voi vapautua vastuustaan 
ainoastaan, jos se voi osoittaa, ettei se 
olisi voinut välttää aiheutunutta tappiota.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 940
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos säilytysyhteisön säilyttämistä 
rahoitusvälineistä aiheutuu tappioita, 
säilytysyhteisö voi vapautua vastuustaan 
ainoastaan, jos se voi osoittaa, ettei se 
olisi voinut välttää aiheutunutta tappiota.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 941
Marta Andreasen

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos säilytysyhteisön säilyttämistä 
rahoitusvälineistä aiheutuu tappioita, 
säilytysyhteisö voi vapautua vastuustaan 
ainoastaan, jos se voi osoittaa, ettei se olisi 
voinut välttää aiheutunutta tappiota.

Jos säilytysyhteisön säilyttämistä 
rahoitusvälineistä aiheutuu tappioita, 
säilytysyhteisöä voidaan pitää tästä 
vastuullisena vain, jos voidaan osoittaa, 
että se ei käsitellyt säilytettäviä varoja 
asianmukaista huolellisuutta noudattaen 
eikä kunnioittanut säilytettyihin varoihin 
suhteutettuja keinoja koskevaa velvoitetta.

Or. en

Perustelu

Säilytysyhteisön toiminnassa on järkevä noudattaa tavanomaista vakiintunutta huolellisuuden 
tasoa. Menetyksiä koskevan todistustaakan sälyttäminen säilytysyhteisön kannettavaksi on 
vastoin tavanomaisia käytäntöjä ja kasvattaa huomattavasti vakuutuskuluja sijoittajien 
kustannuksella.

Tarkistus 942
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos säilytysyhteisön säilyttämistä 
rahoitusvälineistä aiheutuu tappioita, 
säilytysyhteisö voi vapautua vastuustaan 
ainoastaan, jos se voi osoittaa, ettei se olisi 
voinut välttää aiheutunutta tappiota.

Jos säilytysyhteisön säilyttämistä 
rahoitusvälineistä aiheutuu tappioita, 
säilytysyhteisö voi vapautua vastuustaan 
ainoastaan, jos se voi osoittaa, että 
menetykset johtuivat ulkopuolisesta 
tapahtumasta, joka ei ollut 
ennakoitavissa, eikä säilytysyhteisö olisi 
voinut välttää aiheutunutta tappiota.

Or. en
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Perustelu

Säilytysyhteisöjen on noudatettava ankaran vastuun periaatetta siten, että ne voivat vapautua 
vastuusta ainoastaan force majeure -tapauksessa.

Tarkistus 943
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos 1 kohdan b alakohdan i alakohdan 
mukaisesti säilytetyt rahoitusvälineet 
menetetään tai jos säilytysyhteisö ei ilman 
pätevää syytä pysty säilyttämään 
rahoitusvälineitä koskevia oikeuksia 1 
kohdan b alakohdan ii alakohdan 
mukaisesti, säilytysyhteisön on 
palautettava varat tai niitä vastaava 
määrä vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle 
viipymättä.  
Jos tehtävät siirretään 4 kohdan 
mukaisesti kolmannelle osapuolelle, 
säilytysyhteisö voi vapautua vastuusta, jos 
se voi osoittaa, että se on täyttänyt 4 ja 
4 a kohdan mukaiset velvoitteensa. 
Kuitenkin silloin, jos säilytysyhteisö tällä 
tavoin vapautetaan vastuusta ja jos 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto ei pysty 
toteuttamaan vastaavia toimia itse 
sovellettavan lainsäädännön ja 
vallitsevien markkinakäytäntöjen nojalla, 
säilytysyhteisö ryhtyy kolmatta osapuolta 
vastaan tilanteen edellyttämiin 
kohtuullisiin toimiin korvatakseen 
rahoitusvälineiden menetyksen 
vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle (siten, 
että säilytysyhteisölle aiheutuvat, 
vaihtoehtoiselta sijoitusrahastolta 
perittävät kulut pysyvät kohtuullisella 
tasolla).
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Or. en

Perustelu

This point recognizes an obligation to return assets (financial instruments or entitlements 
therein) held by the Depositary. Reference to discharging responsibility by contract deleted 
due to privity concerns (no privity of contract to those who might assert claims – this is 
inconsistent with civil liability regimes of member states). The addition of a provision 
requiring recovery efforts to be undertaken by the depositary applies solely in the case where 
the depositary has properly fulfilled its responsibilities and is discharged from liability. To 
make the depositary liable regardless of fault would relegate it insurer status. In addition, 
where the depositary takes such measures on behalf of the AIF, it should be able to recover its 
costs.

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

Tarkistus 944
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos 1 kohdan b alakohdan i alakohdan 
mukaisesti säilytetyt rahoitusvälineet 
menetetään tai jos säilytysyhteisö ei ilman 
pätevää syytä pysty säilyttämään 
rahoitusvälineitä koskevia oikeuksia 1 
kohdan b alakohdan ii alakohdan 
mukaisesti, säilytysyhteisön on 
palautettava varat tai niitä vastaava 
määrä vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle. 
Tätä velvoitetta sovelletaan myös silloin, 
jos säilytystehtävien hoitajaksi nimetään 4 
kohdan mukaisesti alemman tason 
omaisuudensäilyttäjä. 
Säilytysyhteisö voi kuitenkin vapautua 
tästä vastuusta, jos se on täyttänyt 4 ja 4 a 
kohdan mukaiset velvoitteensa.

Or. en
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Perustelu

Tarkistus velvoittaa palauttamaan säilytysyhteisön hallussa pitämän omaisuuden 
(rahoitusvälineet).

Tarkistus 945
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – 2 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos rahoitusvälineet, joiden säilyttäminen 
on säilytysyhteisön ensisijainen velvoite, 
menetetään, säilytysyhteisön on 
palautettava varat vaihtoehtoiselle 
sijoitusrahastolle viipymättä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta kansallisen 
lainsäädännön soveltamista. Tätä 
vaatimusta sovelletaan rajoittamatta 
oikeustoimien soveltamista. 

Or. en

Tarkistus 946
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – 2 d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos rahoitusvälineet, joita säilytysyhteisö 
säilyttää 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti, menetetään, säilytysyhteisön 
on palautettava varat vaihtoehtoiselle 
sijoitusrahastolle viipymättä. 
Säilytysyhteisö voi vapautua vastuustaan, 
jos se voi osoittaa, että se on noudattanut 
toimissaan 4 kohdassa tarkoitettua 
asianmukaista huolellisuutta. 

Or. en
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Perustelu

The restitution obligation should be limited to securities which are hold in custody and should 
not be applicable for other financial instruments for which the depositary only keeps an 
inventory of positions. In addition the obligation to return the assets immediately is not 
consistent with the market functioning and the time required to deal with a situation where 
assets are lost or unavailable due to the liquidation process. In this context reference to 
“undue delay” is more appropriate than “without delay” constraint.

We also consider that the depositary should be able to limit its liability for securities held in 
custody when it can prove that loss of assets is not the result of its unjustifiable failure to 
perform its duties according to this Directive.

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

Tarkistus 947
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – 2 d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos rahoitusvälineet, joita säilytysyhteisö 
säilyttää 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti, menetetään, säilytysyhteisön 
on palautettava varat vaihtoehtoiselle 
sijoitusrahastolle viipymättä. 
Säilytysyhteisö voi vapautua vastuustaan, 
jos se voi osoittaa, että se on noudattanut 
toimissaan 4 kohdassa tarkoitettua 
asianmukaista huolellisuutta. 

Or. en

Perustelu

Palautusvelvoite olisi rajattava koskemaan vain hallussa pidettyjä arvopapereita. 
Velvoitteesta palauttaa varat välittömästi olisi hieman joustettava, jotta se olisi realistinen 
markkinoiden toiminnan kannalta. Säilytysyhteisön olisi voitava rajoittaa vastuunsa hallussa 
pidettyihin arvopapereihin, kun se voi osoittaa, että menetys ei johdu siitä, että se ei ole ilman 
pätevää syytä kyennyt hoitamaan tehtäviään. 
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Tarkistus 948
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – 2 e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos rahoitusvälineet, joita säilytysyhteisö 
säilyttää 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti, menetetään, säilytysyhteisön 
on palautettava varat vaihtoehtoiselle 
sijoitusrahastolle viipymättä. 
Säilytysyhteisö voi vapautua vastuustaan, 
jos se voi osoittaa, että se on noudattanut 
toimissaan 4 kohdassa tarkoitettua 
asianmukaista huolellisuutta. 

Or. en

Tarkistus 949
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – 2 f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos sen maan lainsäädäntö, jossa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
tekee sijoituksia vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston lukuun, estää 
säilytysyhteisöä suorittamasta varojen 
säilytystehtäviään, säilytysyhteisön vastuu 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle 
ja sijoittajille voidaan siirtää sille 
toimiluvan saaneelle kolmannelle 
osapuolelle, jolle säilytysyhteisön 
säilytystehtävät on uskottu. Tehtävien 
siirrosta tehdään sopimus säilytysyhteisön 
ja kolmannen osapuolen kesken. 
Järjestelystä on tiedotettava 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle 
ennen sen toteuttamista. Vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan ja 
säilytysyhteisön välisessä sopimuksessa on 
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määrättävä tiedotusvelvoitteesta.
Ennen kuin sijoittajat sijoittavat 
vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon, näille 
tiedotetaan kyseisestä sopimuksesta ja 
vastuunjaosta osapuolten välillä.

Or. en

Tarkistus 950
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – 2 g alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos sen maan lainsäädäntö, jossa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
toimii vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
lukuun, estää säilytysyhteisöä 
suorittamasta varojen säilytystehtäviään, 
säilytysyhteisön vastuu vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle ja sijoittajille 
voidaan siirtää sille toimiluvan saaneelle 
kolmannelle osapuolelle, jolle 
säilytysyhteisön säilytystehtävä on 
uskottu. Tehtävien siirrosta tehdään 
kirjallinen sopimus säilytysyhteisön ja 
kolmannen osapuolen kesken.
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
ja säilytysyhteisön välisen yleisen 
sopimuksen perusteella rahaston 
hoitajalla on oikeus saada tieto kaikista 
vastaavista sopimuksista mutta sillä ei ole 
oikeutta vastustaa niitä.

Or. en

Perustelu

Aina kun tehtäviä ja – sen seurauksena – vastuuta siirretään, siitä on tehtävä kirjallinen 
sopimus, joka antaa turvaa sijoittajille, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille ja 
säilytysyhteisöille. Lisäksi vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien on oltava tietoisia, jos 
joitakin säilytystehtäviä uskotaan kolmansille osapuolille. Koska samalla kuitenkin siirretään 
myös vastuu, säilytysyhteisöjen olisi tehtävä itse päätös mahdollisesta tehtävien siirrosta.
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Tarkistus 951
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – 2 h alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos kolmannessa maassa sijaitsevasta 
säilytysyhteisöstä on tehty päätöksiä 
3 d kohdan mukaisesti, 5 kohdan 
2 g alakohdassa tarkoitettua kirjallista 
sopimusta ei vaadita, vaikka se voidaan 
silti tehdä.

Or. en

Perustelu

Tehtävien siirtäminen perustuu aina siviilioikeudelliseen sopimukseen. Tehtäessä 3 d kohdan 
mukaisia päätöksiä mitään kirjallista lisäsopimusta ei siis tarvita. Tarkistuksessa viitataan 
mietintöluonnoksen 17 artiklan 3 d kohtaa koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus 952
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – 2 i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos kolmannesta maasta on tehty 
päätöksiä 3 d kohdan mukaisesti, 5 
kohdan 2 f alakohdassa tarkoitettua 
sopimusta ei vaadita, vaikka se voidaan 
silti tehdä.

Perustelu

Tarkistuksessa viitataan mietintöluonnoksen 17 artiklan 3 d kohtaa koskevaan tarkistukseen.

Or. en
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Tarkistus 953
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – 2 j alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos varojen siirtäminen ja 
uudelleenkäyttö on sallittua 
säilytysyhteisön ja kolmannen osapuolen 
välisen sopimuksen nojalla vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja koskevien sääntöjen 
mukaisesti, tästä sopimuslausekkeesta on 
tiedotettava vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle ennen sen 
täytäntöönpanoa. Vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan ja 
säilytysyhteisön välisessä sopimuksessa on 
määrättävä tiedotusvelvoitteesta. Ennen 
kuin sijoittajat sijoittavat vaihtoehtoiseen 
sijoitusrahastoon, näille tiedotetaan 
kyseisestä sopimuslausekkeesta ja 
ilmoitetaan, kuka on kolmas osapuoli. 
Sijoittajille on tiedotettava erityisesti 
vastuun siirrosta mahdolliselle 
kolmannelle osapuolelle, myös silloin, jos 
rahoitusvälineet menetetään. Varojen 
palauttamisen määräaika määräytyy 
tuolloin säilytysyhteisön ja kolmannen 
osapuolen välisen sopimuksen ehtojen 
mukaan.

Or. en

Tarkistus 954
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – 2 k alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos säilytysyhteisön vastuulla tämän 
kohdan mukaisesti olevat rahoitusvälineet 
menetetään tilanteessa, jossa on tehty 
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sopimus, jonka mukaan varat voidaan 
siirtää vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan valitsemalle kolmannelle 
osapuolelle ja kolmas osapuoli voi 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
ennakkosuostumuksella käyttää varat 
uudelleen, säilytysyhteisö voi vapautua 
vastuustaan sopimuksen ehtojen 
mukaisesti. Kyseisestä sopimuksesta on 
tiedotettava sijoittajille.
Säilytysyhteisö ei ole vastuussa 
arvopaperikeskusten toteuttamista 
toimista tai laiminlyönneistä (taikka 
niiden maksukyvyttömyydestä).

Or. en

Perustelu

Kun säilytystehtävä siirretään kolmannelle osapuolelle, jota ei ole valinnut säilytysyhteisö 
vaan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja, säilytysyhteisön ei katsota olevan vastuussa 
varojen mahdollisista menetyksistä. Joissakin tapauksissa nämä varat ovat täysin 
säilytysyhteisön valvonnan ulottumattomissa, eikä sillä ole mitään keinoa tietää, missä varat 
ovat ja miten ne ovat saatavilla. Tästä olisi tiedotettava sijoittajille.

Tarkistus 955
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – 2 k alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos säilytysyhteisön vastuulla 2 d 
alakohdan mukaisesti olevat 
rahoitusvälineet menetetään tilanteessa, 
jossa on tehty sopimus, jonka mukaan 
varat voidaan siirtää vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan valitsemalle 
kolmannelle osapuolelle ja kolmas 
osapuoli voi vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan 
ennakkosuostumuksella käyttää varat 
uudelleen, säilytysyhteisö voi vapautua 
vastuustaan sopimuksen ehtojen 
mukaisesti. Kyseisestä sopimuksesta on 
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tiedotettava sijoittajille.
Säilytysyhteisö ei ole vastuussa 
arvopaperikeskusten toteuttamista 
toimista tai laiminlyönneistä (taikka 
niiden maksukyvyttömyydestä).

Or. en

Perustelu

Kun varojen säilytysvastuu siirretään kolmannelle osapuolelle, jota ei ole valinnut 
säilytysyhteisö vaan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja, säilytysyhteisön ei katsota olevan 
vastuussa varojen mahdollisista menetyksistä. Kyseisestä sopimuksesta olisi tiedotettava 
sijoittajille.

Tarkistus 956
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – 2 i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos rahoitusvälineet menetetään 
tilanteessa, jossa on tehty sopimus, jonka 
mukaan varat voidaan siirtää 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
valitsemalle kolmannelle osapuolelle ja 
kolmas osapuoli voi vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan 
ennakkosuostumuksella käyttää varat 
uudelleen, säilytysyhteisö voi vapautua 
vastuustaan sopimuksen ehtojen 
mukaisesti. Kyseisestä sopimuksesta on 
tiedotettava sijoittajille.

Or. en



AM\805037FI.doc 169/184 PE439.132v01-00

FI

Tarkistus 957
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – 2 e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa 49 a, 49 b ja 49 c artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
yksilöidään tarkemmin säilytysyhteisöjä 
koskevat velvoitteet ja vastuut sekä ehdot, 
joiden nojalla vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston säilytysyhteisö voi siirtää 
osan tehtävistään kolmannelle 
osapuolelle.
Kyseiset säädökset, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, 
annetaan Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 958
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vastuuvelvollisuuteen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoittajia kohtaan 
voidaan vedota suoraan tai mainitun 
rahaston hoitajan välityksellä riippuen 
säilytysyhteisön, mainitun rahaston 
hoitajan ja sijoittajien välisen suhteen 
oikeudellisesta luonteesta. Edellä 4 
kohdassa tarkoitettu tehtävien siirto ei 
vaikuta säilytysyhteisön vastuuseen.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Turhaa tehtävien määrittelyn vuoksi. Tätä asiaa olisi selvennettävä horisontaalisessa 
lainsäädäntöaloitteessa.

Tarkistus 959
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vastuuvelvollisuuteen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoittajia kohtaan 
voidaan vedota suoraan tai mainitun 
rahaston hoitajan välityksellä riippuen 
säilytysyhteisön, mainitun rahaston 
hoitajan ja sijoittajien välisen suhteen 
oikeudellisesta luonteesta. Edellä 4 
kohdassa tarkoitettu tehtävien siirto ei 
vaikuta säilytysyhteisön vastuuseen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 960
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vastuuvelvollisuuteen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoittajia kohtaan voidaan 
vedota suoraan tai mainitun rahaston 
hoitajan välityksellä riippuen 
säilytysyhteisön, mainitun rahaston 
hoitajan ja sijoittajien välisen suhteen 
oikeudellisesta luonteesta. Edellä 4 
kohdassa tarkoitettu tehtävien siirto ei 
vaikuta säilytysyhteisön vastuuseen.

Vastuuvelvollisuuteen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoittajia kohtaan voidaan 
vedota suoraan tai mainitun rahaston 
hoitajan välityksellä riippuen 
säilytysyhteisön, mainitun rahaston 
hoitajan ja sijoittajien välisen suhteen 
oikeudellisesta luonteesta.

Edellä 4 kohdassa tarkoitettu tehtävien 
siirto ei tavallisesti vaikuta 
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säilytysyhteisön vastuuseen. Vastuu 
voidaan kuitenkin siirtää sille toimiluvan 
saaneelle kolmannelle osapuolelle, jolle 
säilytysyhteisön säilytystehtävä on 
uskottu. Siirrosta tehdään sopimus 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan, 
säilytysyhteisön, kolmannen osapuolen ja 
sijoittajien kesken. Järjestely edellyttää 
kotijäsenvaltion hyväksyntää.
Jos rahoitusvälineet menetetään 
tilanteessa, jossa on tehty säilytyssopimus, 
jonka mukaan varojen siirtäminen ja 
uudelleenkäyttö on sallittua, varojen 
palauttamisen määräaika määräytyy 
kyseisen sopimuksen ehtojen mukaan.

Or. en

Perustelu

Säilytysyhteisön olisi kannettava vastuu kaikista perusteettomista tappioista. Jos 
säilytysyhteisön, alisäilytysyhteisön, vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoittajien ja kyseisen 
rahaston hoitajien välillä on sopimus, tämä vastuu olisi siirrettävä kolmannelle osapuolelle 
sopimuksen ehtojen mukaisesti ja kotijäsenvaltion luvalla.

Tarkistus 961
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vastuuvelvollisuuteen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoittajia kohtaan 
voidaan vedota suoraan tai mainitun 
rahaston hoitajan välityksellä riippuen 
säilytysyhteisön, mainitun rahaston 
hoitajan ja sijoittajien välisen suhteen 
oikeudellisesta luonteesta. Edellä 4 
kohdassa tarkoitettu tehtävien siirto ei 
vaikuta säilytysyhteisön vastuuseen.

Edellä 4 kohdassa tarkoitettu tehtävien 
siirto ei vaikuta säilytysyhteisön 
vastuuseen lukuun ottamatta sopimukseen 
liittyvä rajoituksia, joista on tiedotettava 
vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle tai sen 
sijoittajille, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 2 a alakohdan soveltamista.

Or. en
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Perustelu

UCITS-direktiivin vaatimusten mukaisesti on tärkeä selventää, että säilytysyhteisöt ovat 
vastuussa kaikille vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoittajille yhdessä, eivät "vaihtoehtoiselle 
sijoitusrahastolle tai sijoittajille", ettei syntyisi luotettavuusongelmaa ja erilaisten 
korvausvaatimusten riskiä. Menetyksiä koskevien korvausvaatimusten esittämisestä säädetään 
kansallisessa lainsäädännössä.

Tarkistus 962
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vastuuvelvollisuuteen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoittajia kohtaan 
voidaan vedota suoraan tai mainitun 
rahaston hoitajan välityksellä riippuen 
säilytysyhteisön, mainitun rahaston 
hoitajan ja sijoittajien välisen suhteen 
oikeudellisesta luonteesta. Edellä 4 
kohdassa tarkoitettu tehtävien siirto ei 
vaikuta säilytysyhteisön vastuuseen.

Edellä 4 ja 4 a kohdassa tarkoitettu
alemman tason omaisuudensäilyttäjien 
nimeäminen ei vaikuta säilytysyhteisön 
vastuuseen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 2 a alakohdan soveltamista.

Or. en

Perustelu

UCITS-direktiivin vaatimusten mukaisesti on tärkeä selventää, että säilytysyhteisöt ovat 
vastuussa kaikille vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoittajille yhdessä, eivät "vaihtoehtoiselle 
sijoitusrahastolle tai sijoittajille", ettei syntyisi luotettavuusongelmaa.

Loppuosa olisi poistettava, koska siitä aiheutuu erilaisten korvausvaatimusten riski. 
Menetyksiä koskevien korvausvaatimusten esittämisestä säädetään kansallisessa 
lainsäädännössä.



AM\805037FI.doc 173/184 PE439.132v01-00

FI

Tarkistus 963
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vastuuvelvollisuuteen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoittajia kohtaan voidaan 
vedota suoraan tai mainitun rahaston 
hoitajan välityksellä riippuen 
säilytysyhteisön, mainitun rahaston 
hoitajan ja sijoittajien välisen suhteen 
oikeudellisesta luonteesta. Edellä 4 
kohdassa tarkoitettu tehtävien siirto ei 
vaikuta säilytysyhteisön vastuuseen.

Vastuuvelvollisuuteen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoittajia kohtaan voidaan 
vedota suoraan tai mainitun rahaston 
hoitajan välityksellä. Edellä 4 kohdassa 
tarkoitettu tehtävien siirto ei vaikuta 
säilytysyhteisön vastuuseen.

Or. en

Perustelu

Säilytysyhteisön konkurssin yhteydessä sijoittajien olisi voitava toimia suoraan tai välillisesti 
sen mukaan mikä on heidän kannaltaan tehokkaampaa.

Tarkistus 964
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vastuuvelvollisuuteen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoittajia kohtaan voidaan 
vedota suoraan tai mainitun rahaston 
hoitajan välityksellä riippuen 
säilytysyhteisön, mainitun rahaston 
hoitajan ja sijoittajien välisen suhteen 
oikeudellisesta luonteesta. Edellä 4 
kohdassa tarkoitettu tehtävien siirto ei 
vaikuta säilytysyhteisön vastuuseen.

Vastuuvelvollisuuteen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoittajia kohtaan voidaan 
vedota suoraan tai mainitun rahaston 
hoitajan välityksellä riippuen 
säilytysyhteisön, mainitun rahaston 
hoitajan ja sijoittajien välisen suhteen 
oikeudellisesta luonteesta. Edellä 4 
kohdassa tarkoitettu tehtävien siirto ei 
vaikuta säilytysyhteisön vastuuseen. 
Tällöin säilytysyhteisön vastuu rajoittuu 
siihen, että se noudattaa asianmukaista 
huolellisuutta valitessaan 
omaisuudensäilyttäjää, jolle tehtävä 
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siirretään. 

Or. en

Perustelu

Jos säilytysyhteisön toiminnassa on puutteita, tarvitaan vastuuta koskevia sääntöjä.  Lisäksi 
vastuuta koskevissa järjestelyissä olisi seurattava UCITS-direktiivin 24 ja 34 artiklan linjaa.

Tarkistus 965
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä 4 b kohdassa ja tässä kohdassa 
säädettyä vastuuta ei sovelleta tapauksiin, 
jotka eivät ole säilytysyhteisön 
valvonnassa, kuten ylivoimaiset esteet, 
markkinaolosuhteet ja 
markkinainfrastruktuurin alan 
toimijoiden organisaatioiden asettamat tai 
markkinainfrastruktuurijärjestelmiin 
osallistumisesta aiheutuvat vaatimukset.

Or. en

Perustelu

"Markkinainfrastruktuurijärjestelmät" viittaavat palveluihin, joita ylläpitävät ja hoitavat 
rahoituslaitosten puolesta esimerkiksi selvitysyhteisöt ja -laitokset sekä arvopaperikeskukset.

Tarkistus 966
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä 4 b kohdassa ja tässä kohdassa 
säädettyä vastuuta ei sovelleta tapauksiin, 
jotka eivät ole säilytysyhteisön 
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valvonnassa, kuten ylivoimaiset esteet, 
markkinaolosuhteet ja 
markkinainfrastruktuurin alan 
toimijoiden organisaatioiden asettamat tai 
markkinainfrastruktuurijärjestelmiin 
osallistumisesta aiheutuvat vaatimukset.

Or. en

Perustelu

"Markkinainfrastruktuurijärjestelmät" viittaavat palveluihin, joita ylläpitävät ja hoitavat 
rahoituslaitosten puolesta esimerkiksi selvitysyhteisöt ja -laitokset sekä arvopaperikeskukset.

Tarkistus 967
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – 3 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Säilytysyhteisön vastuuseen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle 
ja sijoittajille ei vaikuta se, että se on 
siirtänyt osan tehtävistään toimiluvan 
saaneelle kolmannelle osapuolelle, kuten 
alisäilytysyhteisölle tai alemman tason 
omaisuudensäilyttäjälle.

Or. en

Tarkistus 968
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – 3 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Säilytysyhteisön vastuuseen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle 
ja sijoittajille ei vaikuta se, että se on 
siirtänyt osan tehtävistään valitsemalleen 
toimiluvan saaneelle kolmannelle 
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osapuolelle.

Or. en

Perustelu

The restitution obligation should be limited to securities which are hold in custody and should 
not be applicable for other financial instruments for which the depositary only keeps an 
inventory of positions. In addition the obligation to return the assets immediately is not 
consistent with the market functioning and the time required to deal with a situation where 
assets are lost or unavailable due to the liquidation process. In this context reference to 
“undue delay” is more appropriate than “without delay” constraint. We also consider that 
the depositary should be able to limit its liability for securities held in custody when it can 
prove that loss of assets is not the result of its unjustifiable failure to perform its duties 
according to this Directive.

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

Tarkistus 969
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – 3 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Säilytysyhteisön vastuuseen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle 
ja sijoittajille ei vaikuta se, että se on 
siirtänyt osan tehtävistään valitsemalleen 
toimiluvan saaneelle kolmannelle 
osapuolelle.

Or. en

Perustelu

Palautusvelvoite olisi rajattava koskemaan vain hallussa pidettyjä arvopapereita. 
Velvoitteesta palauttaa varat välittömästi olisi hieman joustettava, jotta se olisi realistinen 
markkinoiden toiminnan kannalta. Säilytysyhteisön olisi voitava rajoittaa vastuunsa hallussa 
pidettyihin arvopapereihin, kun se voi osoittaa, että menetys ei johdu siitä, että se ei ole ilman 
pätevää syytä kyennyt hoitamaan tehtäviään. 
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Tarkistus 970
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – 3 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Säilytysyhteisön vastuuseen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle 
ja sijoittajille ei vaikuta se, että se on 
siirtänyt osan tehtävistään valitsemalleen 
toimiluvan saaneelle kolmannelle 
osapuolelle. 

Or. en

Tarkistus 971
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – 3 d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos varojen säilytys on 3 kohdan 
mukaisesti siirretty edelleen kolmanteen 
maahan, vastuu voi rajoittua koskemaan 
huolimattomuutta valinnassa tai ohjeiden 
laadinnassa.

Or. en

Perustelu

Ei ole aiheellista sälyttää todistustaakkaa säilytysyhteisön kannettavaksi. Todistustaakan 
jakamisesta olisi päätettävä UCITS-direktiivin mallin mukaisesti kansallisessa 
siviilioikeudessa. Vastuuta koskeviin yleisiin normeihin perustuvat EU:n laajuiset 
yhdenmukaiset säännöt olisivat tarpeen vain silloin, kun omaisuuden hallussapito on siirretty 
edelleen.
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Tarkistus 972
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Säilytysyhteisön on pyynnöstä 
asetettava kotijäsenvaltionsa 
toimivaltaisten viranomaisten saataville 
kaikki tiedot, jotka se on saanut 
tehtäviään suorittaessaan ja jotka ovat 
toimivaltaisille viranomaisille tarpeen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
valvonnan kannalta. Jos vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltio 
on eri kuin säilytysyhteisön 
kotijäsenvaltio, säilytysyhteisön 
kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava saadut tiedot 
viipymättä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaisille
viranomaisille.

Or. en

Perustelu

Tarkistus seuraa yleisesti puheenjohtajavaltio Ruotsin kompromissiehdotusta V3.

Tarkistus 973
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Säilytysyhteisön on pyynnöstä 
asetettava kotijäsenvaltionsa 
toimivaltaisten viranomaisten saataville 
kaikki tiedot, jotka se on saanut 
tehtäviään suorittaessaan ja jotka ovat 
toimivaltaisille viranomaisille tarpeen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
valvonnan kannalta. Jos vaihtoehtoisen 



AM\805037FI.doc 179/184 PE439.132v01-00

FI

sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltio 
on eri kuin säilytysyhteisön 
kotijäsenvaltio, säilytysyhteisön 
kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava saadut tiedot 
viipymättä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille.

Or. en

Perustelu

T.

Tarkistus 974
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. Sen jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset, jossa sisäisesti hoidetun 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
sääntömääräinen kotipaikka on, voivat 
vapauttaa kyseisen sijoitusrahaston, joka 
on oikeushenkilö, ei myönnä osakkailleen 
lunastus- tai takaisinosto-oikeuksia, 
sijoittaa pääasiassa siirtokelpoisiin 
arvopapereihin, ei käytä lainkaan 
vivutusta tai käyttää sitä vain rajoitetusti 
ja jonka osakkeilla käydään kauppaa 
säännellyillä markkinoilla Euroopan 
unionissa, tämän artiklan määräysten 
soveltamisesta edellyttäen, että kaikkien 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston varojen 
omistusoikeutta valvotaan 
asianmukaisesti ja että riippumaton 
tilintarkastaja tarkastaa sen vähintään 
kerran vuodessa.

Or. en
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Perustelu

The draft AIFM Directive has been crafted bearing in mind genuine AIF like hedge funds or 
private equity funds, which do not have legal personality and are managed by AIFM which 
manages simultaneously several funds. For these arche-typical AIF it makes sense that the 
Directive requires the interposition of a single depositary. This approach seems however 
unnecessary and burdensome for traditional investment or portfolio companies which have 
legal personality as independent companies, are internally-managed, are traded on a 
regulated market and, thus, are already subject to strict standards on auditing, accounting 
and risk control.

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

Tarkistus 975
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Sen jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset, jossa sisäisesti hoidetun
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
sääntömääräinen kotipaikka on, voivat 
vapauttaa kyseisen sijoitusrahaston, joka 
on oikeushenkilö, ei myönnä osakkailleen 
lunastus- tai takaisinosto-oikeuksia, 
sijoittaa pääasiassa siirtokelpoisiin 
arvopapereihin, ei käytä lainkaan 
vivutusta tai käyttää sitä vain rajoitetusti 
ja jonka osakkeilla käydään kauppaa 
säännellyillä markkinoilla Euroopan 
unionissa, tämän artiklan määräysten 
soveltamisesta edellyttäen, että kaikkien 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston varojen 
omistusoikeutta valvotaan 
asianmukaisesti ja että riippumaton 
tilintarkastaja tarkastaa sen vähintään 
kerran vuodessa.

Or. en
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Perustelu

Direktiiviehdotus on käytännöllinen hedge- ja muiden vastaavien rahastojen, joilla ei käydä 
kauppaa ja jotka eivät ole oikeushenkilöitä, kannalta, mutta tuntuu tarpeettomalta 
lisätaakalta perinteisille sijoitus- tai sijoituskohteena oleville yhteisöille, jotka ovat 
itsenäisten yhtiöiden kaltaisia oikeushenkilöitä, joita hoidetaan sisäisesti, joilla käydään 
kauppaa säännellyillä markkinoilla ja joihin siten jo sovelletaan tiukkoja tilintarkastus-, 
kirjanpito- ja valvontavaatimuksia.

Tarkistus 976
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 c. Tätä artiklaa ei sovelleta suljettuihin 
rahastoihin, joilla ei ole 
lunastusoikeuksia.

Or. en

Perustelu

Säilytysyhteisöjen suora vastuu sijoittajille varojen hallussapidosta lisäisi suljettujen 
rahastojen kustannuksia tarpeettomasti.

Tarkistus 977
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Pörssinoteerattujen teollisten holding-yhtiöiden osakasluettelojen hallinnointi on jo annettu 
erikoistuneiden rekisterinpitäjien tehtäväksi. Tämä tehtävä on erillään varojen 
hallussapidosta. Säilytysyhteisöjen suora vastuu sijoittajille varojen hallussapidosta lisäisi 
kustannuksia tarpeettomasti.

Tarkistus 978
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 e. Komissio antaa 49 a, 49 b ja 
49 c artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa yksilöidään
a) menettelyt talletusten tekemiseksi 
valtuutettuihin pankkeihin;
b) säilytyksen ("safe-keeping" ja 
"custody") ja omaisuudenhoidon 
käsitteet, mukaan lukien menettelyt 
rahoitusvälineiden erittelemisestä eri 
tileille ja sen määritteleminen, milloin 
rahoitusvälineet on menetetty;
c) säilytysyhteisöjen valvontatehtävät;
d) alemman tason omaisuudensäilyttäjän 
nimeämisen edellytykset, mukaan lukien 
säilytysyhteisöjen huolellisuusvelvoitteet 
ja sen määritteleminen, tarvitaanko 
yhteistyösopimuksia muiden 
lainkäyttöalueiden kanssa;
e) säilytysyhteisöjen 
hyväksymisedellytykset, mukaan lukien 
sen arvioiminen, onko säilytysyhteisöllä 
riittävät taloudelliset ja ammatilliset 
takeet siitä, että se kykenee suoriutumaan 
kyseisistä säilytystehtävistä tehokkaasti ja 
vastaamaan niihin liittyvistä 
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sitoumuksista.
Kyseiset säädökset, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, 
annetaan Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa 17 artiklan 1 kohtaa koskevaa tarkistusta. 
Tarkistus vastaa 17 artiklan 1 b kohtaa koskevaa tarkistusta. 

Tarkistus 979
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 f kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 f. Komissio antaa 49 a, 49 b ja 
49 c artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa yksilöidään
a) menettelyt talletusten tekemiseksi 
hyväksyttyihin luottolaitoksiin;
b) säilytyksen ("safe-keeping" ja 
"custody") ja omaisuudenhoidon 
tehtävät, mukaan lukien menettelyt 
rahoitusvälineiden erittelemisestä eri 
tileille ja sen määritteleminen, milloin 
rahoitusvälineet on menetetty;
c) säilytystehtävien siirtämisen 
edellytykset, mukaan lukien 
säilytysyhteisöjen huolellisuusvelvoitteet 
ja sen määritteleminen, tarvitaanko 
yhteistyösopimuksia muiden 
lainkäyttöalueiden kanssa;
d) säilytysyhteisöjen 
hyväksymisedellytykset, mukaan lukien
sen arvioiminen, onko säilytysyhteisöllä 
riittävät taloudelliset ja ammatilliset 
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takeet siitä, että se kykenee suoriutumaan 
kyseisistä säilytystehtävistä tehokkaasti ja 
vastaamaan niihin liittyvistä 
sitoumuksista.
Kyseiset säädökset, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, 
annetaan Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Or. en


