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Pakeitimas 700
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV visada naudoja pakankamus ir 
tinkamus išteklius, kurių reikia jų valdymo 
veiklai tinkamai atlikti.

AIFV visada naudoja pakankamus ir 
tinkamus išteklius, kurių reikia tinkamai 
AIF valdyti.

Or. en

Pakeitimas 701
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF būtų paskirtas vertintojas, 
nepriklausomas nuo AIFV, kuris įvertintų 
AIF įgyto turto vertę ir AIF akcijų ir 
investicinių vienetų vertę.

1. AIFV užtikrina, kad kiekvieno jo 
valdomo AIF atžvilgiu:

a) būtų sukurtos aukšto lygio AIF turimo 
ar naudojamo turto vertinimo strategijos 
ir kad jos būtų pagrįstos reikiamais 
dokumentais;
b) nuo AIFV nepriklausomas vertintojas 
arba AIFV atliktų AIF turto vertės 
nustatymą laikydamiesi šių strategijų (jei 
vertinimą atlieka AIFV, vertinimo 
funkcija ir portfelio valdymo funkcija 
turėtų būti nepriklausomos AIFV);
c) AIF turtas būtų vertinamas taip dažnai, 
kaip to reikia, ir kad AIF akcijos ir 
investiciniai vienetai būtų vertinami 
kiekvieną kartą išleidus arba išpirkus AIF 
akcijas ar investicinius vienetus arba prieš 
jų išleidimą ar išpirkimą; ir
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d) šios vertinimo strategijos būtų 
periodiškai persvarstomos ir atitinkamai 
keičiamos siekiant užtikrinti jų ilgalaikį 
tinkamumą.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 702
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF būtų paskirtas vertintojas, 
nepriklausomas nuo AIFV, kuris įvertintų 
AIF įgyto turto vertę ir AIF akcijų ir 
investicinių vienetų vertę.

1. AIFV užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF būtų sukurta tinkama ir 
nuosekli tvarka, skirta AIF turtui vertinti 
ir AIF akcijų ir investicinių vienetų vertei 
apskaičiuoti, remiantis galiojančiais 
taikytinais vertinimo standartais ir 
taisyklėmis.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas paskirti nepriklausomą vertintoją yra brangus ir nereikalingas, nes AIFV 
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paprastai turi geriausią informaciją apie fondo turtą. Visgi vertinimo funkcija privalo būti 
atskirta nuo investicijų valdymo funkcijos. Tam tikro turto (pvz., nekilnojamojo turto) atveju 
kai kuriose valstybėse narėse privaloma paskirti nepriklausomus vertintojus, kurie atsakingi 
už turto vertinimą, ir tokią tvarką turėtų ir toliau būti leidžiama vykdyti, laikantis 
nacionalinių teisės aktų.

Pakeitimas 703
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF būtų paskirtas vertintojas, 
nepriklausomas nuo AIFV, kuris įvertintų 
AIF įgyto turto vertę ir AIF akcijų ir
investicinių vienetų vertę.

1. AIFV užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF būtų sukurta tinkama ir 
nuosekli tvarka, skirta AIF turtui vertinti
ir AIF akcijų arba investicinių vienetų
vertei apskaičiuoti.

Or. en

Pagrindimas

Privataus kapitalo fondų investuotojai neturi išpirkimo teisių. Valdytojams nemokama 
remiantis nerealizuotų investicijų tikrąja verte, tačiau jų veikla atlyginama gauto pelno 
dalimi. Investuotojai ir valdytojai turi palaukti, kol fondas realizuos vertę (tuomet vertė yra 
neabejotina). Norint atlikti privataus kapitalo turto vertinimą reikia turėti išsamių vadybos ir 
audito lygmens žinių. Papildomos išlaidos nėra naudingos investuotojams.

Pakeitimas 704
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF būtų paskirtas vertintojas, 
nepriklausomas nuo AIFV, kuris įvertintų 
AIF įgyto turto vertę ir AIF akcijų ir 
investicinių vienetų vertę.

1. AIFV užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF būtų atliekami tinkami 
AIF turto vertinimai laiku ir nuosekliai 
tam, kad investuotojai ir kitos 
suinteresuotosios šalys galėtų greitai 
nustatyti AIF akcijų ir investicinių 
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vienetų vertę.

Or. en

Pagrindimas

Užtenka reikalavimo teikti tinkamus vertinimus suinteresuotoms šalims, įskaitant, visų pirma 
investuotojus. Oficialaus ir nepriklausomo vertintojo skyrimas yra nereikalingas. Tai 
principais grindžiamas požiūris, ir tai yra sunkus ir adekvatus įsipareigojimas.

Pakeitimas 705
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF būtų paskirtas vertintojas, 
nepriklausomas nuo AIFV, kuris įvertintų 
AIF įgyto turto vertę ir AIF akcijų ir 
investicinių vienetų vertę. 

1. AIFV užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF būtų paskirtas vertintojas, 
kuris įvertintų AIF skaidriai įgyto turto 
vertę ir AIF akcijų ir investicinių vienetų 
vertę. 

Or. en

Pagrindimas

Būtų sunku įgyvendinti pasiūlymus dėl vertinimo, be to, jie ne visada būtini siekiant geriau 
apsaugoti investuotoją. Visų pirma, reikalavimas atlikti viso turto vertinimą kiekvieną kartą 
išleidus arba išpirkus AIF investicinius vienetus dažnai yra neįgyvendinamas ir nereikalingas. 
Kai kurių fondų turtas (pvz., nekilnojamasis turtas) yra paprastai labai stabilus, ir kasdienis 
jo vertinimas būtų tikrai nereikalingas. Be to, neįmanoma atlikti kasdienį nekilnojamojo turto 
fondų vertinimą, juolab kad tai nepadidintų investuotojų apsaugos. 

Pakeitimas 706
Marta Andreasen

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF būtų paskirtas vertintojas, 

1. AIFV užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF būtų paskirtas vertintojas, 
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nepriklausomas nuo AIFV, kuris įvertintų 
AIF įgyto turto vertę ir AIF akcijų ir 
investicinių vienetų vertę.

kuris įvertintų AIF įgyto turto vertę ir AIF 
akcijų ir investicinių vienetų vertę.

Or. en

Pagrindimas

Prireikus ir susiklosčius aplinkybėms, nepriklausomi ekspertai jau būna atlikę vertinimus. Ne 
bet koks turtas turi būti vertinamas nepriklausomų ekspertų, taigi reikalaujant atlikti 
absoliučiai nepriklausomą vertinimą bus didinamos fondų sąnaudos ir mažinamos 
investuotojų pajamos.

Pakeitimas 707
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF būtų paskirtas vertintojas, 
nepriklausomas nuo AIFV, kuris įvertintų 
AIF įgyto turto vertę ir AIF akcijų ir 
investicinių vienetų vertę.

1. AIFV užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF būtų paskirtas vertintojas, 
kuris įvertintų AIF įgyto turto vertę ir AIF 
akcijų ir investicinių vienetų vertę.

Or. en

Pakeitimas 708
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF būtų paskirtas vertintojas, 
nepriklausomas nuo AIFV, kuris įvertintų 
AIF įgyto turto vertę ir AIF akcijų ir 
investicinių vienetų vertę.

1. AIFV prireikus užtikrina vertės 
nustatymo funkcijos ir portfelio valdymo 
funkcijos nepriklausomybę, 
atsižvelgdamas į kiekvieno jo valdomo 
AIF pobūdį, mastą ir sudėtingumą.

Or. en
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Pagrindimas

Turėtų būti aišku, kad vertinimą gali atlikti ir pats AIFV.

Pakeitimas 709
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF būtų paskirtas vertintojas, 
nepriklausomas nuo AIFV, kuris įvertintų 
AIF įgyto turto vertę ir AIF akcijų ir 
investicinių vienetų vertę.

1. AIFV prireikus užtikrina vertės 
nustatymo funkcijos ir portfelio valdymo 
funkcijos nepriklausomybę, 
atsižvelgdamas į kiekvieno jo valdomo 
AIF pobūdį, mastą ir sudėtingumą.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 2009 m. gruodžio 15 d. peržiūrėto pirmininkaujančios valstybės narės kompromisinio 
pasiūlymo 16 straipsnį. 

Pakeitimas 710
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF būtų paskirtas vertintojas, 
nepriklausomas nuo AIFV, kuris įvertintų 
AIF įgyto turto vertę ir AIF akcijų ir 
investicinių vienetų vertę.

1. AIFV prireikus užtikrina vertės 
nustatymo funkcijos ir portfelio valdymo 
funkcijos nepriklausomybę, 
atsižvelgdamas į kiekvieno jo valdomo 
AIF pobūdį, mastą ir sudėtingumą.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas paskirti nepriklausomą vertintoją yra brangus ir nereikalingas, nes AIFV 
paprastai turi geriausią informaciją apie fondo turtą. AIFV atsakingas už tai, kad būtų 
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užtikrinta vertės nustatymo funkcijos ir portfelio valdymo funkcijos nepriklausomybė, 
atsižvelgdamas į kiekvieno jo valdomo AIF pobūdį, mastą ir sudėtingumą.

Pakeitimas 711
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF būtų paskirtas vertintojas, 
nepriklausomas nuo AIFV, kuris įvertintų 
AIF įgyto turto vertę ir AIF akcijų ir 
investicinių vienetų vertę.

1. AIFV prireikus užtikrina vertės 
nustatymo funkcijos ir portfelio valdymo 
funkcijos nepriklausomybę, 
atsižvelgdamas į kiekvieno jo valdomo 
AIF pobūdį, mastą ir sudėtingumą.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aišku, kad vertinimą gali atlikti ir pats AIFV.

Pakeitimas 712
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF būtų paskirtas vertintojas, 
nepriklausomas nuo AIFV, kuris įvertintų 
AIF įgyto turto vertę ir AIF akcijų ir 
investicinių vienetų vertę.

1. AIFV užtikrina, kad kiekvieno jo 
valdomo AIF įgyto turto vertė ir AIF akcijų 
ir investicinių vienetų vertė būtų 
apskaičiuojama nuosekliai ir kad šis 
vertinimas būtų nepriklausomas 
funkciniu požiūriu. Paskirtoji trečioji šalis 
užtikrina šių funkcijų nepriklausomumą.

Or. en

Pagrindimas

Jei vertės nustatymo procesas yra funkcionaliai nepriklausomas nuo portfelio valdymo, nėra 
būtina nustatyti reikalavimo paskirti išorės vertintoją. Tinkama metodika yra svarbesnė už 
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vertintojo vaidmenį, todėl ji turėtų būti skelbiama visų pirma tais atvejais, kai turtas yra 
sunkiai įvertinamas.

Pakeitimas 713
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF būtų paskirtas vertintojas, 
nepriklausomas nuo AIFV, kuris įvertintų
AIF įgyto turto vertę ir AIF akcijų ir 
investicinių vienetų vertę.

1. AIFV užtikrina, kad tuo metu, kai jis 
atlieka jo valdomo AIF vertės nustatymo 
funkciją, ši funkcija yra nepriklausoma 
nuo investicijų valdymo funkcijos. 
Trečioji šalis, paskirta atlikti vertės 
nustatymo funkcijas, taip pat užtikrina šių 
funkcijų nepriklausomumą.

Or. en

Pagrindimas

„Vertinimas“ susijęs su fondo turto vertės ir su paties fondo vertės nustatymu. Fondo 
vertinimą reglamentuojančiose nuostatose turi būti atsižvelgta į šių skirtingų vertinimo 
lygmenų ypatumus. Turto vertės nustatymo reikalavimai labai skiriasi atsižvelgiant į tikrąjį 
turto pobūdį – nuo labai likvidaus turto, kurio kaina nustatyta atitinkamos kotiruotės 
pagrindu, iki nelikvidaus turto, kurio kainai nustatyti reikia atskirų procedūrų. Šią funkciją 
gali atlikti arba pati valdymo įmonė, arba depozitoriumas.

Pakeitimas 714
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF būtų paskirtas vertintojas, 
nepriklausomas nuo AIFV, kuris įvertintų 
AIF įgyto turto vertę ir AIF akcijų ir 
investicinių vienetų vertę.

1. AIFV užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF būtų įvertintojas, 
funkcionaliai nepriklausomas nuo AIFV,
kuris įvertintų AIF įgyto turto vertę ir AIF 
akcijų ir investicinių vienetų vertę.

Or. en
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Pagrindimas

Nepraktiška reikalauti AIFV nuolat skirti nepriklausomą įvertintoją. Tačiau šie vertintojai 
turėtų būti funkcionaliai nepriklausomi. 

Pakeitimas 715
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF būtų paskirtas vertintojas, 
nepriklausomas nuo AIFV, kuris įvertintų 
AIF įgyto turto vertę ir AIF akcijų ir 
investicinių vienetų vertę.

1. AIFV užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF būtų paskirtas vertintojas, 
nepriklausomas nuo AIFV valdymo 
funkcijos, kuris įvertintų AIF įgyto turto 
vertę ir AIF akcijų ir investicinių vienetų 
vertę, laikydamasis EVPRI ES lygmeniu 
nustatytų vertės nustatymo gairių.

Šiuo tikslu AIFV užtikrina, kad būtų 
paskirtas kompetentingas vertintojas, 
kuris būtų atitinkamai pasirengęs atlikti 
vertės nustatymą ir kuris būtų patvirtintas 
EVPRI. 

Or. en

Pagrindimas

 Norint įgyvendinti patikimą ir skaidrų vertinimą, reikia  visoje ES užtikrinti atitinkamas 
procedūras ir pastovią nepriklausomo vertinimo kokybę. Neseniai įsteigta Europos vertybinių 
popierių ir rinkų priežiūros institucija yra tinkama institucija, kad atliktų vertintojų 
sertifikavimą, parengtų vertės nustatymo gaires ir stebėtų jų įgyvendinimą.

Pakeitimas 716
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF būtų paskirtas vertintojas, 

1. AIFV užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF būtų paskirtas vertintojas, 
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nepriklausomas nuo AIFV, kuris įvertintų 
AIF įgyto turto vertę ir AIF akcijų ir 
investicinių vienetų vertę.

nepriklausomas nuo AIFV valdymo 
funkcijos, kuris įvertintų AIF įgyto turto 
vertę ir AIF akcijų ir investicinių vienetų 
vertę, laikydamasis EVPRI ES lygmeniu 
nustatytų vertės nustatymo gairių.

Šiuo tikslu AIFV užtikrina, kad būtų 
paskirtas kompetentingas vertintojas, 
kuris būtų atitinkamai pasirengęs atlikti 
vertės nustatymą ir kuris būtų patvirtintas 
EVPRI. 

Or. en

Pakeitimas 717
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV užtikrina, kad kai jis nustato jo 
valdomo AIF turto vertę, ši vertės 
nustatymo funkcija yra nepriklausoma 
nuo investicijų valdymo funkcijos. 
Trečioji šalis, paskirta atlikti vertės 
nustatymo funkcijas, taip pat užtikrina šių 
funkcijų nepriklausomumą.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas paskirti nepriklausomą vertintoją yra brangus ir nereikalingas, nes AIFV 
paprastai turi geriausią informaciją apie fondo turtą. Visgi vertinimo funkcija privalo būti 
atskirta nuo investicijų valdymo funkcijos. Tam tikro turto (pvz., nekilnojamojo turto) atveju 
kai kuriose valstybėse narėse privaloma paskirti nepriklausomus vertintojus, kurie atsakingi 
už turto vertinimą, ir tokią tvarką turėtų būti ir toliau leidžiama vykdyti, laikantis 
nacionalinių teisės aktų.
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Pakeitimas 718
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertintojas užtikrina turto, akcijų ir 
investicinių vienetų vertinimą bent kartą 
per metus ir kiekvieną kartą išleidus arba 
išpirkus AIF akcijas ar investicinius 
vienetus, jei tai vyksta dažniau.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Užtenka reikalavimo teikti tinkamus vertinimus suinteresuotoms šalims, įskaitant, visų pirma 
investuotojus. Oficialaus ir nepriklausomo vertintojo skyrimas yra nereikalingas. Tai 
principais grindžiamas požiūris, ir tai yra sunkus ir adekvatus įsipareigojimas.

Pakeitimas 719
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertintojas užtikrina turto, akcijų ir 
investicinių vienetų vertinimą bent kartą 
per metus ir kiekvieną kartą išleidus arba 
išpirkus AIF akcijas ar investicinius 
vienetus, jei tai vyksta dažniau.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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 
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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.

Pakeitimas 720
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertintojas užtikrina turto, akcijų ir 
investicinių vienetų vertinimą bent kartą 
per metus ir kiekvieną kartą išleidus arba 
išpirkus AIF akcijas ar investicinius 
vienetus, jei tai vyksta dažniau.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Privataus kapitalo fondų investuotojai neturi išpirkimo teisių. Valdytojams nemokama 
remiantis nerealizuotų investicijų tikrąja verte, tačiau jų veikla atlyginama gauto pelno 
dalimi. Investuotojai ir valdytojai turi palaukti, kol fondas realizuos vertę (tuomet vertė yra 
neabejotina). Norint atlikti privataus kapitalo turto vertinimą reikia turėti išsamių vadybos ir 
audito lygmens žinių. Papildomos išlaidos nėra naudingos investuotojams.

Pakeitimas 721
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertintojas užtikrina turto, akcijų ir 
investicinių vienetų vertinimą bent kartą 
per metus ir kiekvieną kartą išleidus arba 
išpirkus AIF akcijas ar investicinius 

AIFV užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF būtų sukurta tinkama ir 
nuosekli tvarka, skirta AIF turtui vertinti 
ir AIF akcijų ir investicinių vienetų vertei 
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vienetus, jei tai vyksta dažniau. apskaičiuoti ir, jei reikia, šiai informacijai 
viešai paskelbti.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas paskirti nepriklausomą vertintoją yra brangus ir nereikalingas, nes AIFV 
paprastai turi geriausią informaciją apie fondo turtą. AIFV atsakingas už tai, kad būtų 
užtikrinta vertės nustatymo funkcijos ir portfelio valdymo funkcijos nepriklausomybė, 
atsižvelgdamas į kiekvieno jo valdomo AIF pobūdį, mastą ir sudėtingumą.

Pakeitimas 722
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertintojas užtikrina turto, akcijų ir 
investicinių vienetų vertinimą bent kartą 
per metus ir kiekvieną kartą išleidus arba 
išpirkus AIF akcijas ar investicinius 
vienetus, jei tai vyksta dažniau.

AIFV užtikrina, kad AIF turtas būtų 
vertinamas taip dažnai, kaip to reikia, 
atsižvelgiant į pagrindinį fondo turtą. Jei 
AIF investavo į nekilnojamąjį turtą, gali 
būti atsižvelgiama į šio turto specialias 
ypatybes. AIFV taip pat užtikrina, kad 
AIF akcijas ar investicinius vienetus būtų 
galima vertinti, kai to prireikia, siekiant 
užtikrinti jų išpirkimą ar išleidimą.

Or. en

Pagrindimas

Būtų sunku įgyvendinti pasiūlymus dėl vertinimo, be to, jie ne visada būtini siekiant geriau 
apsaugoti investuotoją. Visų pirma, reikalavimas atlikti viso turto vertinimą kiekvieną kartą 
išleidus arba išpirkus AIF investicinius vienetus dažnai yra neįgyvendinamas ir nereikalingas. 
Kai kurių fondų turtas (pvz., nekilnojamasis turtas) yra paprastai labai stabilus, ir kasdienis 
jo vertinimas būtų tikrai nereikalingas.  Be to, neįmanoma atlikti kasdienį nekilnojamojo turto 
fondų vertinimą, juolab kad tai nepadidintų investuotojų apsaugos. 
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Pakeitimas 723
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertintojas užtikrina turto, akcijų ir 
investicinių vienetų vertinimą bent kartą 
per metus ir kiekvieną kartą išleidus arba 
išpirkus AIF akcijas ar investicinius 
vienetus, jei tai vyksta dažniau.

AIFV užtikrina, kad AIF turtas būtų 
vertinamas taip dažnai, kaip to reikia, 
atsižvelgiant į pagrindinį fondo turtą. Jei 
AIF investavo į nekilnojamąjį turtą, gali 
būti atsižvelgiama į šio turto specialias 
ypatybes. AIFV taip pat užtikrina, kad 
AIF akcijas ar investicinius vienetus būtų 
galima vertinti, kai to prireikia, siekiant 
užtikrinti jų išpirkimą ar išleidimą.

Or. en

Pakeitimas 724
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertintojas užtikrina turto, akcijų ir 
investicinių vienetų vertinimą bent kartą 
per metus ir kiekvieną kartą išleidus arba 
išpirkus AIF akcijas ar investicinius 
vienetus, jei tai vyksta dažniau.

Pagal naudojamą vertės nustatymo tvarką 
užtikrinama, kad turtas, akcijos arba 
investiciniai vienetai būtų vertinami bent 
kartą per metus. Jei AIF yra atvirojo tipo, 
šie vertės nustatymai atliekami taip 
dažnai, kaip to reikia, atsižvelgiant į fondo 
turimo pagrindinio turto ypatybes ir į jo 
išleidimo bei išpirkimo politiką.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 2009 m. gruodžio 15 d. peržiūrėto pirmininkaujančios valstybės narės kompromisinio 
pasiūlymo 16 straipsnį. 
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Pakeitimas 725
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertintojas užtikrina turto, akcijų ir 
investicinių vienetų vertinimą bent kartą 
per metus ir kiekvieną kartą išleidus arba 
išpirkus AIF akcijas ar investicinius 
vienetus, jei tai vyksta dažniau.

Pagal naudojamą vertės nustatymo tvarką 
užtikrinama, kad turtas, akcijos arba 
investiciniai vienetai būtų vertinami bent 
kartą per metus. Jei AIF yra atvirojo tipo, 
šie vertės nustatymai atliekami taip 
dažnai, kaip to reikia, atsižvelgiant į fondo 
turimo pagrindinio turto ypatybes ir į jo 
išleidimo bei išpirkimo politiką.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aišku, kad vertinimą gali atlikti ir pats AIFV.

Pakeitimas 726
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertintojas užtikrina turto, akcijų ir 
investicinių vienetų vertinimą bent kartą 
per metus ir kiekvieną kartą išleidus arba 
išpirkus AIF akcijas ar investicinius 
vienetus, jei tai vyksta dažniau.

Pagal naudojamą vertės nustatymo tvarką 
užtikrinama, kad turtas ir akcijos arba 
investiciniai vienetai būtų vertinami bent 
kartą per metus. Jei AIF yra atvirojo tipo, 
šie vertės nustatymai atliekami taip 
dažnai, kaip to reikia, atsižvelgiant į fondo 
turimo pagrindinio turto ypatybes ir į jo 
išleidimo bei išpirkimo politiką.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aišku, kad vertinimą gali atlikti ir pats AIFV.
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Pakeitimas 727
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertintojas užtikrina turto, akcijų ir 
investicinių vienetų vertinimą bent kartą 
per metus ir kiekvieną kartą išleidus arba 
išpirkus AIF akcijas ar investicinius 
vienetus, jei tai vyksta dažniau.

Pagal naudojamą vertės nustatymo tvarką 
užtikrinama, kad turtas, akcijos ir 
investiciniai vienetai būtų vertinami bent 
kartą per metus ir kiekvieną kartą išleidus 
arba išpirkus AIF akcijas ar investicinius 
vienetus, jei tai vyksta dažniau, bet tik 
tuomet, kai akcijos ar investiciniai 
vienetai išleidžiami arba išperkami ta 
kaina, kuri apskaičiuojama remiantis 
investicinio vieneto ar akcijos grynąja 
turto verte.

Or. en

Pagrindimas

Uždarojo tipo AIF gali kartais išleisti arba perpirkti akcijas. Tačiau kai jie tai daro, 
paprastai tai vyksta galiojančia rinkos kaina. Tokiais atvejais nebūtina nustatyti AIF turto 
vertės. Vertės nustatymas turėtų būti vykdomas tik tuomet, kai akcijos išleidžiamos arba 
išperkamos ta kaina, kuri tiesiogiai susijusi su grynąja turto verte.

Pakeitimas 728
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertintojas užtikrina turto, akcijų ir 
investicinių vienetų vertinimą bent kartą 
per metus ir kiekvieną kartą išleidus arba 
išpirkus AIF akcijas ar investicinius 
vienetus, jei tai vyksta dažniau.

Vertintojas užtikrina turto, akcijų ir 
investicinių vienetų vertinimą bent kartą 
per metus ir kiekvieną kartą išleidus arba 
išpirkus AIF akcijas ar investicinius 
vienetus, arba sumokėjus valdymo 
mokesčius (jei šie mokesčiai iš dalies arba 
visiškai grindžiami turto verte), jei tai 
vyksta dažniau.
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Or. en

Pagrindimas

Dėl investuotojų apsaugos būtina pakankamai dažnai atlikti vertės nustatymą, ypač tuomet, 
kai akcijų ar investicinių vienetų išleidimas ar išpirkimas nėra dažnas.

Pakeitimas 729
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertintojas užtikrina turto, akcijų ir 
investicinių vienetų vertinimą bent kartą 
per metus ir kiekvieną kartą išleidus arba 
išpirkus AIF akcijas ar investicinius 
vienetus, jei tai vyksta dažniau.

AIFV užtikrina, kad jo valdomo AIF 
turtas būtų vertinamas taip dažnai, kaip to 
reikia ir bent kartą per metus, o AIF akcijų 
ir investicinių vienetų vertė nustatoma 
kiekvieną kartą, kai jie gali būti išleidžiami 
arba išperkami.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas paskirti nepriklausomą vertintoją yra brangus ir nereikalingas, nes AIFV 
paprastai turi geriausią informaciją apie fondo turtą.  Visgi vertinimo funkcija privalo būti 
atskirta nuo investicijų valdymo funkcijos. Tam tikro turto (pvz., nekilnojamojo turto) atveju 
kai kuriose valstybėse narėse privaloma paskirti nepriklausomus vertintojus, kurie atsakingi 
už turto vertinimą, ir tokią tvarką turėtų ir toliau būti leidžiama vykdyti, laikantis 
nacionalinių teisės aktų.

Pakeitimas 730
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertintojas užtikrina turto, akcijų ir 
investicinių vienetų vertinimą bent kartą 
per metus ir kiekvieną kartą išleidus arba 
išpirkus AIF akcijas ar investicinius 

Turtas, akcijos ir investiciniai vienetai 
turi būti vertinami pakankamai dažnai ir 
bent kartą per metus ir kiekvieną kartą, kai 
AIF akcijos ar investiciniai vienetai gali 
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vienetus, jei tai vyksta dažniau. būti išleidžiami arba išperkami.

Or. en

Pagrindimas

Jei vertės nustatymo procesas yra funkcionaliai nepriklausomas nuo portfelio valdymo, nėra 
būtina nustatyti reikalavimo paskirti išorės vertintoją. Tinkama metodika yra svarbesnė už 
vertintojo vaidmenį, todėl ji turėtų būti skelbiama visų pirma tais atvejais, kai turtas yra 
sunkiai įvertinamas.

Pakeitimas 731
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertintojas užtikrina turto, akcijų ir 
investicinių vienetų vertinimą bent kartą 
per metus ir kiekvieną kartą išleidus arba 
išpirkus AIF akcijas ar investicinius 
vienetus, jei tai vyksta dažniau.

2. AIFV užtikrina, kad jo valdomo AIF 
turtas būtų vertinamas taip dažnai, kaip to 
reikia ir bent kartą per metus, o AIF akcijų 
ir investicinių vienetų vertė nustatoma 
kiekvieną kartą, kai jie išleidžiami arba 
išperkami.

Or. en

Pagrindimas

„Vertinimas“ susijęs su fondo turto vertės ir su paties fondo vertės nustatymu. Fondo 
vertinimą reglamentuojančiose nuostatose turi būti atsižvelgta į šių skirtingų vertinimo 
lygmenų ypatumus. Turto vertės nustatymo reikalavimai labai skiriasi atsižvelgiant į tikrąjį 
turto pobūdį – nuo labai likvidaus turto, kurio kaina nustatyta atitinkamos kotiruotės 
pagrindu, iki nelikvidaus turto, kurio kainai nustatyti reikia atskirų procedūrų. Šią funkciją 
gali atlikti arba pati valdymo įmonė, arba depozitoriumas.

Pakeitimas 732
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei AIF yra privataus kapitalo fondas, 
periodinis vertės nustatymas yra 
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neprivalomas. Vertės nustatymo 
dažnumas turi atitikti AIF taisykles, 
įskaitant tai, kad vertinimas turi būti 
atliekamas kiekvieną kartą išleidus arba 
išpirkus akcijas ar investicinius vienetus.

Or. en

Pakeitimas 733
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. AIFV atsako už tinkamą AIF turto 
vertinimą, taip pat už grynosios AIF turto 
vertės apskaičiavimą ir už šios grynosios 
turto vertės paskelbimą. AIFV 
atsakomybei neturi įtakos tai, kad AIFV 
perdavė kai kurias savo funkcijas, 
susijusias su AIF vertinimu, trečiajai 
šaliai. 
Visi vertinimai, atlikti AIFV arba išorės 
vertintojo, prižiūrimi ir kontroliuojami 
AIF depozitoriumo.

Or. en

Pakeitimas 734
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. AIFV atsako už tinkamą AIF turto 
vertinimą ir už grynosios AIF turto vertės 
apskaičiavimą. Šiai atsakomybei neturi 
įtakos tai, kad šios funkcijos gali būti 
perduotos trečiajai šaliai.
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Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės narės 
gali leisti, kad kai kurios arba visos vertės 
nustatymo funkcijos, taip pat jų 
atsakomybė būtų perduotos trečiajai 
šaliai, laikantis valstybės narės, kurioje 
AIF turi buveinę, nacionalinių teisės 
aktų.

Or. en

Pagrindimas

AIFV atsako už vertės nustatymo funkciją, išskyrus tuos atvejus, kai valstybės narės perduoda 
kai kurias arba visas vertinimo funkcijas trečiajai šaliai. Tai suderinta su KIPVPS direktyva 
ir galiojančia AIF taikoma tvarka.

Pakeitimas 735
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. AIFV ir depozitoriumas kartu 
užtikrina, kad AIF turto vertinimas 
atliekamas tinkamai, o grynoji AIF turto 
vertė apskaičiuojama teisingai.

Or. en

Pagrindimas

Duomenys apie grynąją AIF turto vertę labai svarbūs visiems investuotojams, AIFV ir 
depozitoriumui.  Siekiant investuotojams pateikti teisingą grynąją turto vertę, AIFV ir 
depozitoriumas turi glaudžiai bendradarbiauti, taip pat turi būti užtikrinta veiksminga abiejų 
dalyvių tarpusavio kontrolė šiame procese.
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Pakeitimas 736
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. AIFV atsako už tinkamą AIF turto 
vertinimą ir už grynosios AIF turto vertės 
apskaičiavimą.  Šiai atsakomybei neturi 
įtakos tai, kad šios funkcijos gali būti 
perduotos trečiajai šaliai.

Or. en

Pakeitimas 737
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. AIFV atsako už tinkamą AIF turto 
vertinimą ir už grynosios AIF turto vertės 
apskaičiavimą.  Šiai atsakomybei neturi
įtakos tai, kad šios funkcijos gali būti 
perduotos trečiajai šaliai.

Or. en

Pakeitimas 738
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. AIFV užtikrina, kad vertintojas turėtų 
tinkamas ir nuoseklias AIF turto 
vertinimo procedūras, atitinkančias 
galiojančius taikomus vertinimo 
standartus ir taisykles, siekiant atspindėti 

Išbraukta.
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AIF akcijų ar investicinių vienetų grynąją 
turto vertę.

Or. en

Pagrindimas

Derinama su 1 dalies pakeitimais. Nepriklausomas vertintojas nėra tinkamas privataus 
kapitalo fondams, kur vertės nustatymas neturi monetarinių pasekmių. Investuotojai ir 
valdytojai turi palaukti, kol fondas realizuos vertę (tuomet vertė yra neabejotina). Norint 
atlikti privataus kapitalo turto vertinimą reikia turėti išsamių vadybos ir audito lygmens žinių.
Papildomos išlaidos nėra naudingos investuotojams.

Pakeitimas 739
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. AIFV užtikrina, kad vertintojas turėtų 
tinkamas ir nuoseklias AIF turto 
vertinimo procedūras, atitinkančias 
galiojančius taikomus vertinimo 
standartus ir taisykles, siekiant atspindėti 
AIF akcijų ar investicinių vienetų grynąją 
turto vertę.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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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Pakeitimas 740
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. AIFV užtikrina, kad vertintojas turėtų 
tinkamas ir nuoseklias AIF turto 
vertinimo procedūras, atitinkančias 
galiojančius taikomus vertinimo 
standartus ir taisykles, siekiant atspindėti 
AIF akcijų ar investicinių vienetų grynąją 
turto vertę.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Išbraukta, nes šis punktas įtrauktas į 16 straipsnio 1 dalies a punkto (naujas) pakeitimą.

Pakeitimas 741
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. AIFV užtikrina, kad vertintojas turėtų 
tinkamas ir nuoseklias AIF turto 
vertinimo procedūras, atitinkančias 
galiojančius taikomus vertinimo standartus 
ir taisykles, siekiant atspindėti AIF akcijų 
ar investicinių vienetų grynąją turto vertę.

2. AIFV užtikrina, kad kiekvienas AIF
turėtų paskelbtą vertinimo metodiką ar 
atskaitomybės politiką, kuri būtų tinkama 
AIF turtui vertinti ir atitiktų galiojančius
bendrai priimtus atskaitomybės 
standartus, vertinimo standartus ir 
taisykles, siekiant nustatyti teisingą AIF 
akcijų ar investicinių vienetų grynąją turto 
vertę.

Or. en
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Pagrindimas

Reikalavimas atlikti nepriklausomą AIF akcijų ar investicinių vienetų, kuriais prekiaujama 
viešai, vertinimą yra nereikalingas, nes jų vertę nustato rinka. Išorės vertintojo skyrimas nėra 
būtinas, kai AIF turtu prekiaujama viešosiose rinkose, taip pat šis reikalavimas neturėtų būti 
privalomas tais atvejais, kai turtas nėra listinguojamas, jei yra nustatytos saugumo 
priemonės, užtikrinančios vertės nustatymo ir portfelio valdymo funkcinę nepriklausomybę, ir, 
kai reikia, išorės auditoriaus kontrolę. 

Pakeitimas 742
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. AIFV užtikrina, kad vertintojas turėtų 
tinkamas ir nuoseklias AIF turto vertinimo 
procedūras, atitinkančias galiojančius 
taikomus vertinimo standartus ir taisykles, 
siekiant atspindėti AIF akcijų ar 
investicinių vienetų grynąją turto vertę. 

2. AIFV užtikrina, kad būtų įtvirtintos 
tinkamos ir nuoseklios AIF turto vertinimo 
procedūros, atitinkančios galiojančius 
taikomus vertinimo standartus ir taisykles, 
siekiant atspindėti AIF akcijų ar 
investicinių vienetų grynąją turto vertę. 
AIFV atsako už AIF turto vertinimą ar 
grynosios turto vertės apskaičiavimą, ir 
šiai atsakomybei neturi įtakos šių funkcijų 
perdavimas trečiajai šaliai.

Or. en

Pakeitimas 743
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. AIFV užtikrina, kad vertintojas turėtų 
tinkamas ir nuoseklias AIF turto 
vertinimo procedūras, atitinkančias 
galiojančius taikomus vertinimo 
standartus ir taisykles, siekiant atspindėti 
AIF akcijų ar investicinių vienetų grynąją 

2. Pagal naudojamą vertės nustatymo 
tvarką užtikrinama, kad turtas ir akcijos 
arba investiciniai vienetai būtų vertinami 
bent kartą per metus. Jei AIF yra atvirojo 
tipo, šie vertės nustatymai atliekami taip 
dažnai, kaip to reikia, atsižvelgiant į fondo 
turimo pagrindinio turto ypatybes ir į jo 
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turto vertę. išleidimo bei išpirkimo politiką.
Jei kviečiamas išorės vertintojas, AIFV 
turi galėti įrodyti, kad ši trečioji šalis yra 
kompetentinga ir pajėgi prisiimti 
konkrečias funkcijas, kad ji buvo atidžiai 
atrinkta ir kad AIFV gali veiksmingai 
nuolatos stebėti išorės vertintojo veiklą. 
Naudojimasis išorės vertintojo 
paslaugomis neužkerta kelio AIFV atlikti 
veiksmingą priežiūrą, ir, visų pirma tai 
turi netrukdyti AIFV veikti arba AIF būti 
valdomam siekiant kuo didesnės jų 
investuotojų naudos. Jei išorės vertintojas 
nekviečiamas, buveinės valstybės narės 
kompetentingos institucijos gali AIFV 
pareikalauti, kad jo vertės nustatymo 
procedūras ir (arba) vertinimus patikrintų 
išorės vertintojas arba, jei reikia, 
auditorius. Buveinės valstybė narė taip 
pat gali reikalauti, kad visus vertinimus, 
atliktus arba AIFV, arba išorės vertintojo, 
patikrintų depozitoriumas.

Or. en

Pakeitimas 744
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. AIFV užtikrina, kad vertintojas turėtų 
tinkamas ir nuoseklias AIF turto 
vertinimo procedūras, atitinkančias 
galiojančius taikomus vertinimo 
standartus ir taisykles, siekiant atspindėti 
AIF akcijų ar investicinių vienetų grynąją 
turto vertę.

2. AIFV užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF būtų sukurta tinkama ir 
nuosekli tvarka, skirta AIF turtui vertinti 
ir AIF akcijų ir investicinių vienetų vertei 
apskaičiuoti ir, jei reikia, šiai informacijai 
viešai paskelbti.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aišku, kad vertinimą gali atlikti ir pats AIFV.
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Pakeitimas 745
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. AIFV užtikrina, kad vertintojas turėtų 
tinkamas ir nuoseklias AIF turto 
vertinimo procedūras, atitinkančias 
galiojančius taikomus vertinimo standartus 
ir taisykles, siekiant atspindėti AIF akcijų 
ar investicinių vienetų grynąją turto vertę.

2. AIFV užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF būtų sukurta tinkama ir 
nuosekli tvarka, atitinkanti galiojančius 
taikomus vertinimo standartus ir taisykles, 
skirta AIF turtui vertinti ir AIF akcijų ir 
investicinių vienetų vertei apskaičiuoti.

Or. en

Pagrindimas

„Vertinimas“ susijęs su fondo turto vertės ir su paties fondo vertės nustatymu. Fondo 
vertinimą reglamentuojančiose nuostatose turi būti atsižvelgta į šių skirtingų vertinimo 
lygmenų ypatumus. Turto vertės nustatymo reikalavimai labai skiriasi atsižvelgiant į tikrąjį 
turto pobūdį – nuo labai likvidaus turto, kurio kaina nustatyta atitinkamos kotiruotės 
pagrindu, iki nelikvidaus turto, kurio kainai nustatyti reikia atskirų procedūrų. Šią funkciją 
gali atlikti arba pati valdymo įmonė, arba depozitoriumas.

Pakeitimas 746
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. AIFV užtikrina, kad vertintojas turėtų 
tinkamas ir nuoseklias AIF turto 
vertinimo procedūras, atitinkančias 
galiojančius taikomus vertinimo 
standartus ir taisykles, siekiant atspindėti 
AIF akcijų ar investicinių vienetų grynąją 
turto vertę.

1. AIFV užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF būtų sukurta tinkama ir 
nuosekli tvarka, skirta AIF turtui vertinti 
ir AIF akcijų ir investicinių vienetų vertei 
apskaičiuoti ir, jei reikia, šiai informacijai 
viešai paskelbti.

Or. en
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Pagrindimas

Žr. 2009 m. gruodžio 15 d. peržiūrėto pirmininkaujančios valstybės narės kompromisinio 
pasiūlymo 16 straipsnį. 

Pakeitimas 747
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. AIFV užtikrina, kad vertintojas turėtų 
tinkamas ir nuoseklias AIF turto 
vertinimo procedūras, atitinkančias 
galiojančius taikomus vertinimo 
standartus ir taisykles, siekiant atspindėti 
AIF akcijų ar investicinių vienetų grynąją 
turto vertę.

AIFV užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF būtų sukurta tinkama ir 
nuosekli tvarka, skirta AIF turtui vertinti 
ir AIF akcijų ir investicinių vienetų vertei 
apskaičiuoti ir, jei reikia, šiai informacijai 
viešai paskelbti.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aišku, kad vertinimą gali atlikti ir pats AIFV.

Pakeitimas 748
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei nustatyti vertę kviečiama trečioji šalis, 
AIFV turi galėti įrodyti, kad ši trečioji 
šalis yra kompetentinga ir pajėgi prisiimti 
konkrečias funkcijas, kad ji buvo atidžiai 
atrinkta ir kad AIFV gali veiksmingai 
nuolatos stebėti šios trečiosios šalies 
veiklą.

Or. en
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Pakeitimas 749
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalies pirma b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, 
valstybės narės gali leisti AIFV vertės 
nustatymo funkcijas, taip pat vertinimo 
atsakomybę perduoti trečiajai šaliai, 
laikantis valstybės narės, kurioje AIF turi 
buveinę, nacionalinių teisės aktų.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama atsižvelgti į specialias kai kurių valstybių narių teisės aktų nuostatas.

Pakeitimas 750
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalies pirma c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV reguliariai skelbia nelikvidžiojo 
turto vertės nustatymo metodiką tais 
atvejais, kai vertinimas atliekamas AIFV, 
ir tais atvejais, kai ši atsakomybė perduota 
trečiajai šaliai.

Or. en

Pagrindimas

Tinkama metodika yra svarbesnė už vertintojo vaidmenį, todėl ji turėtų būti skelbiama visų 
pirma tais atvejais, kai turtas yra sunkiai įvertinamas.



AM\805037LT.doc 31/166 PE439.132v01-00

LT

Pakeitimas 751
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei kviečiamas išorės vertintojas, 
AIFV turi galėti įrodyti, kad ši trečioji 
šalis yra kompetentinga ir pajėgi prisiimti 
konkrečias funkcijas, kad ji buvo atidžiai 
atrinkta ir kad AIFV gali veiksmingai 
nuolatos stebėti išorės vertintojo veiklą. 
Naudojimasis išorės vertintojo 
paslaugomis neužkerta kelio AIFV atlikti 
veiksmingą priežiūrą, ir visų pirma, tai 
turi netrukdyti AIFV veikti arba AIF būti 
valdomam siekiant kuo didesnės jų 
investuotojų naudos.
Jei išorės vertintojas nekviečiamas, 
buveinės valstybės narės kompetentingos 
institucijos gali AIFV pareikalauti, kad jo 
vertės nustatymo procedūras ir (arba) 
vertinimus patikrintų išorės vertintojas 
arba, jei reikia, auditorius. Buveinės 
valstybė narė taip pat gali reikalauti, kad 
visus vertinimus, atliktus arba AIFV, arba 
išorės vertintojo, patikrintų 
depozitoriumas.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aišku, kad vertinimą gali atlikti ir pats AIFV.

Pakeitimas 752
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei kviečiamas išorės vertintojas, 
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AIFV turi galėti įrodyti, kad ši trečioji 
šalis yra kompetentinga ir pajėgi prisiimti 
konkrečias funkcijas, kad ji buvo atidžiai 
atrinkta ir kad AIFV gali veiksmingai 
nuolatos stebėti išorės vertintojo veiklą. 
Naudojimasis išorės vertintojo 
paslaugomis neužkerta kelio AIFV atlikti 
veiksmingą priežiūrą, ir visų pirma, tai 
turi netrukdyti AIFV veikti arba AIF būti 
valdomam siekiant kuo didesnės jų 
investuotojų naudos.
Jei išorės vertintojas nekviečiamas, 
buveinės valstybės narės kompetentingos 
institucijos gali AIFV pareikalauti, kad jo 
vertės nustatymo procedūras ir (arba) 
vertinimus patikrintų išorės vertintojas 
arba, jei reikia, auditorius. Buveinės 
valstybė narė taip pat gali reikalauti, kad 
visus vertinimus, atliktus arba AIFV, arba 
išorės vertintojo, patikrintų 
depozitoriumas.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 2009 m. gruodžio 15 d. peržiūrėto pirmininkaujančios valstybės narės kompromisinio 
pasiūlymo 16 straipsnį. 

Pakeitimas 753
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei kviečiamas išorės vertintojas, 
AIFV turi galėti įrodyti, kad ši trečioji 
šalis yra kompetentinga ir pajėgi prisiimti 
konkrečias funkcijas, kad ji buvo atidžiai 
atrinkta ir kad AIFV gali veiksmingai 
nuolatos stebėti išorės vertintojo veiklą. 
Naudojimasis išorės vertintojo 
paslaugomis neužkerta kelio AIFV atlikti 
veiksmingą priežiūrą, ir visų pirma, tai 
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turi netrukdyti AIFV veikti arba AIF būti 
valdomam siekiant kuo didesnės jų 
investuotojų naudos.
Jei išorės vertintojas nekviečiamas, 
buveinės valstybės narės kompetentingos 
institucijos gali AIFV pareikalauti, kad jo 
vertės nustatymo procedūras ir (arba) 
vertinimus patikrintų išorės vertintojas 
arba, jei reikia, auditorius. Buveinės 
valstybė narė taip pat gali reikalauti, kad 
visus vertinimus, atliktus arba AIFV, arba 
išorės vertintojo, patikrintų 
depozitoriumas.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aišku, kad vertinimą gali atlikti ir pats AIFV.

Pakeitimas 754
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. AIFV atsako už tinkamą AIF turto 
vertinimą ir už grynosios AIF turto vertės 
apskaičiavimą. Šiai atsakomybei neturi 
įtakos tai, kad šios funkcijos gali būti 
perduotos trečiajai šaliai.
Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės narės 
gali leisti AIFV kai kurias arba visas 
vertės nustatymo funkcijas, taip pat 
susijusią atsakomybę perduoti trečiajai 
šaliai, laikantis valstybės narės, kurioje 
AIF turi buveinę, nacionalinių teisės 
aktų.

Or. en
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Pagrindimas

„Vertinimas“ susijęs su fondo turto vertės ir su paties fondo vertės nustatymu. Fondo 
vertinimą reglamentuojančiose nuostatose turi būti atsižvelgta į šių skirtingų vertinimo 
lygmenų ypatumus. Turto vertės nustatymo reikalavimai labai skiriasi atsižvelgiant į tikrąjį 
turto pobūdį – nuo labai likvidaus turto, kurio kaina nustatyta atitinkamos kotiruotės 
pagrindu, iki nelikvidaus turto, kurio kainai nustatyti reikia atskirų procedūrų. Šią funkciją 
gali atlikti arba pati valdymo įmonė, arba depozitoriumas.

Pakeitimas 755
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Taisyklės, taikomos turto vertinimui ir 
AIF investicinio vieneto ar akcijos 
grynosios turto vertės apskaičiavimui, 
nurodomos tos šalies, kurioje AIF turi 
buveinę, įstatymuose arba AIF taisyklėse 
ar steigimo dokumentuose.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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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Pakeitimas 756
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Taisyklės, taikomos turto vertinimui ir 
AIF investicinio vieneto ar akcijos 
grynosios turto vertės apskaičiavimui, 
nurodomos tos šalies, kurioje AIF turi 
buveinę, įstatymuose arba AIF taisyklėse 
ar steigimo dokumentuose.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su 1 dalies pakeitimais. Nepriklausomas vertintojas nesukuria jokios pridėtinės vertės 
privataus kapitalo fondams, kurie neturi išpirkimo teisių. Valdytojams nemokama remiantis 
nerealizuotų investicijų tikrąja verte. Investuotojai ir valdytojai turi palaukti, kol fondas 
realizuos vertę (tuomet vertė yra neabejotina). Norint atlikti privataus kapitalo turto 
vertinimą reikia turėti išsamių vadybos ir audito lygmens žinių. Papildomos išlaidos nėra 
naudingos investuotojams.

Pakeitimas 757
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Taisyklės, taikomos turto vertinimui ir 
AIF investicinio vieneto ar akcijos 
grynosios turto vertės apskaičiavimui, 
nurodomos tos šalies, kurioje AIF turi 
buveinę, įstatymuose arba AIF taisyklėse 
ar steigimo dokumentuose.

3. Taisyklės, taikomos turto vertinimui ir 
AIF investicinio vieneto ar akcijos 
grynosios turto vertės apskaičiavimui, turi 
atitikti atitinkamus ES priimtus 
finansinės atskaitomybės standartus arba, 
jei tokie finansinės atskaitomybės 
standartai netaikomi savaime, valstybės 
narės, kurioje įsisteigęs AIF, įstatymuose 
arba AIF taisyklėse ar steigimo 
dokumentuose turi būti nustatyta, kad šie 
standartai turi būti taikomi.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad finansinės atskaitomybės standartuose įtvirtinti atitinkami vertinimo 
principai ES būtų visada taikomi visiems AIF, nelaukiant, kol bus atitinkamai pakeistas 
nacionalinis teisės aktas ar AIF steigimo dokumentas. Taip pat siekiama atsižvelgti į bet 
kokius visuotinai pripažintų principų pakeitimus, pradėjus jų taikymą.

Pakeitimas 758
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Taisyklės, taikomos turto vertinimui ir 
AIF investicinio vieneto ar akcijos 
grynosios turto vertės apskaičiavimui, 
nurodomos tos šalies, kurioje AIF turi 
buveinę, įstatymuose arba AIF taisyklėse 
ar steigimo dokumentuose.

3. Taisyklės, taikomos turto vertinimui ir 
AIF investicinio vieneto ar akcijos 
grynosios turto vertės apskaičiavimui, 
nurodomos tos valstybės narės, kurioje 
AIF turi buveinę, įstatymuose arba AIFV 
buveinės valstybės narės taikomuose 
vertės nustatymo standartuose, įskaitant 
viešųjų institucijų paskirtų ar 
nacionalinių teisės aktų pripažįstamų 
įstaigų nustatytą tvarką, arba AIF 
taisyklėse ar steigimo dokumentuose

Or. en

Pakeitimas 759
Carl Haglund

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Taisyklės, taikomos turto vertinimui ir 
AIF investicinio vieneto ar akcijos 
grynosios turto vertės apskaičiavimui, 
nurodomos tos šalies, kurioje AIF turi 
buveinę, įstatymuose arba AIF taisyklėse 

3. Taisyklės, taikomos turto vertinimui ir 
AIF investicinio vieneto ar akcijos 
grynosios turto vertės apskaičiavimui, 
nurodomos tos valstybės narės, kurioje 
AIF turi buveinę, įstatymuose arba AIFV 
buveinės valstybės narės taikomuose 
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ar steigimo dokumentuose. vertės nustatymo standartuose, įskaitant 
viešųjų institucijų paskirtų ar 
nacionalinių teisės aktų pripažįstamų 
įstaigų nustatytą tvarką, arba AIF 
taisyklėse ar steigimo dokumentuose

Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad valstybės narės turėtų tinkamų priemonių ir galėtų pripažinti 
egzistuojančius įvairių AIF vertinimo standartus. Taip pabrėžiamas lankstumo poreikis, kurį 
reikia labiau įtvirtinti direktyvoje siekiant atsižvelgti į ypatingą rizikos draudimo, privataus 
kapitalo, nekilnojamojo turto, žaliavų ir infrastruktūros fondų pobūdį. 

Pakeitimas 760
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Taisyklės, taikomos turto vertinimui ir 
AIF investicinio vieneto ar akcijos 
grynosios turto vertės apskaičiavimui, 
nurodomos tos šalies, kurioje AIF turi 
buveinę, įstatymuose arba AIF taisyklėse 
ar steigimo dokumentuose.

3. Standartai ir taisyklės, taikomos turto 
vertinimui ir AIF investicinio vieneto ar 
akcijos grynosios turto vertės 
apskaičiavimui, paremti visuotinai 
pripažintais vertės nustatymo principais ir 
atitinka standartus bei taisykles, 
nustatytas tos valstybės narės, kurioje AIF 
turi buveinę, įstatymuose ir AIF taisyklėse 
ar steigimo dokumentuose.

Or. en

Pakeitimas 761
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Taisyklės, taikomos turto vertinimui ir 
AIF investicinio vieneto ar akcijos 

3. Taisyklės, taikomos turto vertinimui ir 
AIF investicinio vieneto ar akcijos 
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grynosios turto vertės apskaičiavimui, 
nurodomos tos šalies, kurioje AIF turi 
buveinę, įstatymuose arba AIF taisyklėse 
ar steigimo dokumentuose.

grynosios turto vertės apskaičiavimui, 
nurodomos tos valstybės narės, kurioje 
įsisteigęs AIF, įstatymuose ir (arba) AIF 
taisyklėse ar steigimo dokumentuose.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aišku, kad vertinimą gali atlikti ir pats AIFV.

Pakeitimas 762
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Taisyklės, taikomos turto vertinimui ir 
AIF investicinio vieneto ar akcijos 
grynosios turto vertės apskaičiavimui, 
nurodomos tos šalies, kurioje AIF turi 
buveinę, įstatymuose arba AIF taisyklėse 
ar steigimo dokumentuose.

3. Taisyklės, taikomos turto vertinimui ir 
AIF investicinio vieneto ar akcijos 
grynosios turto vertės apskaičiavimui, 
nurodomos tos valstybės narės, kurioje 
įsisteigęs AIF, įstatymuose ir (arba) AIF 
taisyklėse ar steigimo dokumentuose.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 2009 m. gruodžio 15 d. peržiūrėto pirmininkaujančios valstybės narės kompromisinio 
pasiūlymo 16 straipsnį. 

Pakeitimas 763
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Taisyklės, taikomos turto vertinimui ir 
AIF investicinio vieneto ar akcijos 
grynosios turto vertės apskaičiavimui, 
nurodomos tos šalies, kurioje AIF turi 

3. Taisyklės, taikomos turto vertinimui ir 
AIF investicinio vieneto ar akcijos 
grynosios turto vertės apskaičiavimui, 
nurodomos tos valstybės narės, kurioje 
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buveinę, įstatymuose arba AIF taisyklėse 
ar steigimo dokumentuose.

įsisteigęs AIF, įstatymuose ir (arba) AIF 
taisyklėse ar steigimo dokumentuose.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aišku, kad vertinimą gali atlikti ir pats AIFV.

Pakeitimas 764
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalies 1a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau AIF, kurie tvarkomi pasitelkiant 
vidinį valdymą ir kurių akcijomis leista 
prekiauti reguliuojamoje rinkoje ES, 
atveju nustatant turto vertę bei rengiant  
ataskaitas taikomos tos taisyklės ir, 
apskritai, tokie skaidrumo reikalavimai, 
kurie taikomi įmonėms, kurių vertybiniais 
popieriais leista prekiauti reguliuojamoje 
rinkoje.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymo 16 straipsnio 3 dalyje skelbiama, kad AIF turto vertinimo taisyklės 
„nurodomos tos šalies, kurioje AIF turi buveinę, įstatymuose“, tačiau tokia formuluote 
neatsižvelgiama į tai, kad pagal reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 alternatyviems investavimo 
fondams, kurie tvarkomi pasitelkiant vidinį valdymą ir kurių akcijomis leista prekiauti ir 
prekiaujama reguliuojamoje ES rinkoje, taikomi tarptautiniai apskaitos ir finansinės 
atskaitomybės standartai. Tokiems fondams taip pat taikoma Direktyva 2004/109/EB ir visos 
jos įgyvendinimo taisyklės.
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Pakeitimas 765
Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Turto vertė gali būti nustatoma ir kitu 
skaidriu, kvalifikuotu ir proporcingu 
būdu, jei yra atitinkamas AIF dalyvių 
susitarimas ir jei AIF atitinka visus šiuos 
kriterijus:
a) fondo turtas neviršija 100 milijonų 
eurų ribos;
b) AIFV portfelį sudaro AIF, kurių 
valdomas turtas neviršija bendros 
1 milijardo eurų ribos; 
c) AIFV portfelį sudaro AIF, kurie 
nenaudoja finansinio sverto;
d) AIFV portfelį sudaro AIF, kurie neturi 
išpirkimo teisių, vykdytinų per 5 metus 
nuo kiekvieno AIF įsteigimo datos;
d) AIFV, naudodami rizikos ar augimo 
kapitalą, tvariai investuoja į MVĮ arba į 
aplinkos ar technologinių inovacijų 
projektus. 

Or. en

Pagrindimas

Norint skatinti ekologiškesnę ir žiniomis pagrįstą ekonomiką reikia privačių investicijų. Per 
didelė administracinė našta gali atbaidyti tokias investicijas ar kelti joms pavojų. 

Pakeitimas 766
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nepriklausomas vertinimas 
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neprivalomas uždarojo tipo fondams. 

Or. en

Pagrindimas

Vertinimas nėra svarbus uždarojo tipo AIF, nes vertė apskaičiuojama likviduojant fondą.

Pakeitimas 767
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. AIFV atsako už tai, kad būtų nustatyta 
tiksli AIF akcijų ir investicinių vienetų 
vertė .

Or. en

Pagrindimas

Investuotojai sudarė sutartį su AIFV, kurioje numatyta, kad AIFV atsako už vertinimo kokybę.

Pakeitimas 768
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomi 
kriterijai, kuriais vadovaujantis 
vertintojas gali būti laikomas 
nepriklausomu pagal 1 dalį.

Išbraukta.

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

Pagrindimas

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.  

Pakeitimas 769
Marta Andreasen

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomi 
kriterijai, kuriais vadovaujantis 
vertintojas gali būti laikomas 
nepriklausomu pagal 1 dalį.

Išbraukta.

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

Or. en

Pagrindimas

Prireikus ir susiklosčius aplinkybėms, nepriklausomi ekspertai jau būna atlikę vertinimus. Ne 
bet koks turtas turi būti vertinamas nepriklausomų ekspertų, taigi reikalaujant atlikti 
absoliučiai nepriklausomą vertinimą bus didinamos fondų sąnaudos ir mažinamos 
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investuotojų pajamos.

Pakeitimas 770
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomi 
kriterijai, kuriais vadovaujantis 
vertintojas gali būti laikomas 
nepriklausomu pagal 1 dalį.

Išbraukta.

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

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su 1 dalies pakeitimais. Nepriklausomas vertintojas nesukuria jokios pridėtinės vertės 
privataus kapitalo fondams, kurie neturi išpirkimo teisių. Valdytojams nemokama remiantis 
nerealizuotų investicijų tikrąja verte. Investuotojai ir valdytojai turi palaukti, kol fondas 
realizuos vertę (tuomet vertė yra neabejotina). Norint atlikti privataus kapitalo turto 
vertinimą reikia turėti išsamių vadybos ir audito lygmens žinių. Papildomos išlaidos nėra 
naudingos investuotojams.

Pakeitimas 771
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomi 
kriterijai, kuriais vadovaujantis 
vertintojas gali būti laikomas 

Išbraukta.
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nepriklausomu pagal 1 dalį.
Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

„Vertinimas“ susijęs su fondo turto vertės ir su paties fondo vertės nustatymu. Fondo 
vertinimą reglamentuojančiose nuostatose turi būti atsižvelgta į šių skirtingų vertinimo 
lygmenų ypatumus. Turto vertės nustatymo reikalavimai labai skiriasi atsižvelgiant į tikrąjį 
turto pobūdį – nuo labai likvidžiojo turto, kurio kaina nustatyta atitinkamos kotiruotės 
pagrindu, iki nelikvidžiojo turto, kurio kainai nustatyti reikia atskirų procedūrų. Šią funkciją 
gali atlikti arba pati valdymo įmonė, arba depozitaras.

Pakeitimas 772
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomi 
kriterijai, kuriais vadovaujantis vertintojas 
gali būti laikomas nepriklausomu pagal 
1 dalį.

4. Pagal 49a, 49b ir 49c straipsnių 
nuostatas Komisija priima deleguotuosius 
teisės aktus, kuriuose išsamiau nurodomi 
kriterijai, susiję su tinkamo AIF grynosios 
turto ir akcijų bei investicinių vienetų 
vertės nustatymo procedūromis. Šiuose 
aktuose taip pat nurodoma, kaip dažnai 
atvirojo tipo fondai turi atlikti vertės 
nustatymą atsižvelgdami į pagrindinį 
fondo turtą ir į fondo emisijų bei 
išpirkimo politiką. Komisija taip pat 
priima deleguotuosius teisės aktus pagal 
49a, 49b ir 49c straipsnių nuostatas, 
nurodydama kriterijus, kuriais remiantis 
turėtų būti atliekamas išorės vertinimas.

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

Or. en

Pakeitimas 773
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomi 
kriterijai, kuriais vadovaujantis vertintojas 
gali būti laikomas nepriklausomu pagal 
1 dalį.

4. Pagal 49a, 49b ir 49c straipsnių 
nuostatas Komisija priima deleguotuosius 
teisės aktus, kuriuose išsamiau nurodomi 
kriterijai, susiję su tinkamo AIF grynosios 
turto ir akcijų bei investicinių vienetų 
vertės nustatymo procedūromis ir su 
vertės nustatymo funkcijų 
nepriklausomybės tinkamu lygmeniu. 
Šiuose aktuose taip pat nurodoma, kaip 
dažnai atvirojo tipo fondai turi atlikti 
vertės nustatymą atsižvelgdami į 
pagrindinį fondo turtą ir į fondo emisijų 
bei išpirkimo politiką. Komisija taip pat 
priima deleguotuosius teisės aktus pagal 
49a, 49b ir 49c straipsnių nuostatas, 
nurodydama kriterijus, kuriais remiantis 
turėtų būti atliekamas išorės vertinimas, 
minimas 2 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 774
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomi 
kriterijai, kuriais vadovaujantis vertintojas 

4. Pagal 49a, 49b ir 49c straipsnių 
nuostatas Komisija priima deleguotuosius 
teisės aktus, kuriuose išsamiau nurodomi 
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gali būti laikomas nepriklausomu pagal 
1 dalį.

kriterijai, susiję su tinkamo AIF grynosios 
turto ir akcijų bei investicinių vienetų 
vertės nustatymo procedūromis ir su 
vertės nustatymo funkcijų 
nepriklausomybės tinkamu lygmeniu. 
Šiuose aktuose taip pat nurodoma, kaip 
dažnai atvirojo tipo fondai turi atlikti 
vertės nustatymą atsižvelgdami į 
pagrindinį fondo turtą ir į fondo emisijų 
bei išpirkimo politiką. Komisija taip pat 
priima deleguotuosius teisės aktus pagal 
49a, 49b ir 49c straipsnių nuostatas, 
nurodydama kriterijus, kuriais remiantis 
turėtų būti atliekamas išorės vertinimas, 
minimas 2a dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aišku, kad vertinimą gali atlikti ir pats AIFV.

Pakeitimas 775
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomi 
kriterijai, kuriais vadovaujantis vertintojas 
gali būti laikomas nepriklausomu pagal 
1 dalį.

4. Pagal 49a, 49b ir 49c straipsnių 
nuostatas Komisija priima deleguotuosius 
teisės aktus, kuriuose išsamiau nurodomi 
kriterijai, susiję su tinkamo AIF grynosios 
turto ir akcijų bei investicinių vienetų 
vertės nustatymo procedūromis ir su 
vertės nustatymo funkcijų 
nepriklausomybės tinkamu lygmeniu. 
Šiuose aktuose taip pat nurodoma, kaip 
dažnai atvirojo tipo fondai turi atlikti 
vertės nustatymą atsižvelgdami į 
pagrindinį fondo turtą ir į fondo emisijų 
bei išpirkimo politiką. Komisija taip pat 
priima deleguotuosius teisės aktus pagal 
49a, 49b ir 49c straipsnių nuostatas, 
nurodydama kriterijus, kuriais remiantis 
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turėtų būti atliekamas išorės vertinimas, 
minimas 2a dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 2009 m. gruodžio 15 d. peržiūrėto pirmininkaujančios valstybės narės kompromisinio 
pasiūlymo 16 straipsnį. 

Pakeitimas 776
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomi 
kriterijai, kuriais vadovaujantis vertintojas 
gali būti laikomas nepriklausomu pagal 
1 dalį.

4. Pagal 49a, 49b ir 49c straipsnių 
nuostatas Komisija priima deleguotuosius 
teisės aktus, kuriuose išsamiau nurodomi 
kriterijai, susiję su tinkamo AIF grynosios 
turto ir akcijų bei investicinių vienetų 
vertės nustatymo procedūromis ir su 
vertės nustatymo funkcijų 
nepriklausomybės tinkamu lygmeniu. 
Šiuose aktuose taip pat nurodoma, kaip 
dažnai atvirojo tipo fondai turi atlikti 
vertės nustatymą atsižvelgdami į 
pagrindinį fondo turtą ir į fondo emisijų 
bei išpirkimo politiką. Komisija taip pat 
priima deleguotuosius teisės aktus pagal 
49a, 49b ir 49c straipsnių nuostatas, 
nurodydama kriterijus, kuriais remiantis 
turėtų būti atliekamas išorės vertinimas, 
minimas 2a dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aišku, kad vertinimą gali atlikti ir pats AIFV.
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Pakeitimas 777
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomi 
kriterijai, kuriais vadovaujantis vertintojas
gali būti laikomas nepriklausomu pagal 
1 dalį.

4. Pagal 49a, 49b ir 49c straipsnių 
nuostatas Komisija priima deleguotuosius 
teisės aktus, kuriuose išsamiau nurodomi 
kriterijai, kuriais vadovaujantis vertės 
nustatymo procedūra gali būti laikoma 
nepriklausoma, ir kokius organizacinius 
reikalavimus reikia įvykdyti siekiant 
išvengti interesų konflikto.

Or. en

Pakeitimas 778
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomi 
kriterijai, kuriais vadovaujantis vertintojas 
gali būti laikomas nepriklausomu pagal 
1 dalį.

4. Pagal 49a, 49b ir 49c straipsnių 
nuostatas Komisija priima deleguotuosius 
teisės aktus, kuriuose išsamiau nurodomi 
kriterijai, kuriais vadovaujantis vertintojas 
gali būti laikomas nepriklausomu pagal 
1 dalį, ir kokie visuotinai pripažinti 
principai turi būti taikomi pagal 3 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Norint apsaugoti investuotojus vertė turi būti nustatoma remiantis principais, kurie gali būti 
bent jau palyginami. Nenustatydama išsamių taisyklių, Komisija turėtų nustatyti tokias 
taisykles, kurios sudarytų bendrą bet kokios vertinimo tvarkos pagrindą.



AM\805037LT.doc 49/166 PE439.132v01-00

LT

Pakeitimas 779
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomi 
kriterijai, kuriais vadovaujantis vertintojas 
gali būti laikomas nepriklausomu pagal 
1 dalį.

4. Pagal 49a, 49b ir 49c straipsnių 
nuostatas Komisija priima deleguotuosius 
teisės aktus, kuriuose išsamiau nurodomi 
kriterijai, kuriais vadovaujantis vertintojas 
gali būti laikomas nepriklausomu ir jam 
suteikiamas vertinimo sertifikatas pagal 
1 dalį.

Or. en

Pagrindimas

 Norint įgyvendinti patikimą ir skaidrų vertinimą, reikia  visoje ES užtikrinti atitinkamas 
procedūras ir pastovią nepriklausomo vertinimo kokybę.  Neseniai įsteigta Europos 
vertybinių popierių ir rinkų priežiūros institucija yra tinkama institucija, kad atliktų vertintojų 
sertifikavimą, parengtų vertės nustatymo gaires ir stebėtų jų įgyvendinimą.

Pakeitimas 780
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomi 
kriterijai, kuriais vadovaujantis vertintojas 
gali būti laikomas nepriklausomu pagal 
1 dalį.

4. Pagal 49a, 49b ir 49c straipsnių 
nuostatas Komisija priima deleguotuosius 
teisės aktus, kuriuose išsamiau nurodomi 
kriterijai, kuriais vadovaujantis vertintojas 
gali būti laikomas nepriklausomu ir jam 
suteikiamas vertinimo sertifikatas pagal 
1 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Norint įgyvendinti patikimą ir skaidrų vertinimą, reikia  visoje ES užtikrinti atitinkamas 
procedūras ir pastovią nepriklausomo vertinimo kokybę.  Neseniai įsteigta Europos 
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vertybinių popierių ir rinkų priežiūros institucija yra tinkama institucija, kad atliktų vertintojų 
sertifikavimą, parengtų vertės nustatymo gaires ir stebėtų jų įgyvendinimą.

Pakeitimas 781
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomi 
kriterijai, kuriais vadovaujantis vertintojas 
gali būti laikomas nepriklausomu pagal 
1 dalį.

4. Pagal 49a, 49b ir 49c straipsnių 
nuostatas Komisija priima deleguotuosius 
teisės aktus, kuriuose išsamiau nurodomi 
kriterijai, kuriais vadovaujantis vertintojas 
gali būti laikomas nepriklausomu pagal 
1 dalį. Komisija taip pat priima 
deleguotuosius teisės aktus pagal 
49a, 49b ir 49c straipsnių nuostatas, 
nurodydama, kurie prižiūrimi subjektai 
gali veikti kaip vertintojai.

Or. en

Pagrindimas

Vertintojas turi gauti leidimą ir būti prižiūrimas.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau AIF, kurie tvarkomi pasitelkiant 
vidinį valdymą ir kurių akcijomis leista 
prekiauti reguliuojamoje rinkoje ES, 
atveju nustatant turto vertę bei rengiant  
ataskaitas taikomos tos taisyklės ir, 
apskritai, tokie skaidrumo reikalavimai, 
kurie taikomi įmonėms, kurių vertybiniais 
popieriais leista prekiauti reguliuojamoje 
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rinkoje.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 783
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomi 
kriterijai, kuriais vadovaujantis vertintojas 
gali būti laikomas nepriklausomu pagal 
1 dalį.

4. Pagal 49a, 49b ir 49c straipsnių 
nuostatas Komisija gali priimti
deleguotuosius teisės aktus, kuriuose
išsamiau nurodomi kriterijai, kuriais 
vadovaujantis vertintojas funkcijų požiūriu
gali būti laikomas nepriklausomu pagal 
1 dalį.

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

Or. en

Pagrindimas

Tai būtų tinkama formuluotė pagal naują komitologijos procedūrą, jei šis straipsnis išliktų.
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Pakeitimas 784
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. 1–4 dalys netaikomos AIFV, kurie 
valdo tik AIF:
a) kurie nenaudoja finansinio sverto;
b) kurie neturi išpirkimo teisių, vykdytinų 
per 5 metus nuo kiekvieno AIF įsteigimo 
datos; ir
c) kurių investicijų strategijoje ir tiksluose 
numatyta tik retai daryti investicijas ir 
atlikti pardavimus. 
AIFV, kuris atitinka šios dalies sąlygas, 
užtikrina, kad kiekvienam jo valdomam 
AIF būtų sukurtos tinkamos ir nuoseklios 
procedūros siekiant, kad AIF turto vertė 
būtų tinkamai nustatyta ir būtų galima 
apskaičiuoti bei, prireikus, paskelbti AIF 
akcijų ir investicinių vienetų vertę .
Šios kasmet atliekamos vertės nustatymo 
procedūros sukuriamos vadovaujantis 
pramonės atstovų gairėmis ir (arba), jei 
sutarta kitaip su investuotojais, – pagal 
sutartinius susitarimus.

Or. en

Pagrindimas

Privataus kapitalo fondai jau yra pasirašę susitarimus, kuriuose numatytas auditas įmonės 
portfelio ir AIF lygmenimis.
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Pakeitimas 785
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Šis straipsnis netaikomas 
pramoninėms kontroliuojančiosioms 
bendrovėms, kurių akcijomis prekiaujama 
reguliuojamoje ES rinkoje, jei jos turi 
pavaldžiųjų ir asocijuotų bendrovių akcijų 
siekdamos įgyvendinti  pramoninio verslo 
strategiją, ir kurios nėra įsteigtos siekiant 
pagrindinio tikslo – padidinti investuotojų 
pajamas pardavus akcijas per tam tikrą 
suplanuotą laikotarpį.

Or. en

Pagrindimas

Pramoninių kontroliuojančiųjų bendrovių akcijomis prekiaujama viešai ir jų vertę nuolat 
nustato rinka. Taigi išorės vertintojas ir siūlomi vertės nustatymo reikalavimai nebūtini. Be 
to, listinguojamoms pramoninėms kontroliuojančiosioms bendrovėms jau taikomas su vertės 
nustatymu susijęs ES teisės aktas – apskaitos ir finansinės atskaitomybės reglamentas. 
Listinguojamiems AIFV ir investicinėms bendrovėms laikantis šios nuostatos atsirastų 
daugiau išlaidų ir nebūtų sukurta pridėtinė vertė investuotojams, nei užtikrintas finansų rinkų 
stabilumas.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Šio straipsnio nuostatos netaikomos 
tiems AIF, kurie yra privataus kapitalo 
fondai.

Or. en
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Pagrindimas

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.

Pakeitimas 787
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Šio straipsnio nuostatos netaikomos 
tiems AIF, kurie yra privataus kapitalo 
fondai.

Or. en

Pagrindimas

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.
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Pakeitimas 788
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17 straipsnis 17 straipsnis

Depozitaras Depozitoriumo funkcijos

Or. en

Pagrindimas

Užuot primetant depozitoriumo koncepciją įvairioms egzistuojančioms fondų struktūroms, 
reikėtų aiškiai apibrėžti depozitoriumo funkcijas (užduotis) ir numatyti, kad jos gali būti 
suteiktos depozitoriumui ar kitai institucijai, kuri užtikrina nepriklausomą funkcijų atlikimą 
geriausiai atsižvelgiant į investuotojų interesus. 

Pakeitimas 789
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIF užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF, kai tinka, būtų paskirtas 
depozitaras toliau nurodytoms užduotims 
vykdyti:

1. AIF užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF (kuris nėra uždarojo tipo 
AIF ir kurio investicijų politika iš esmės 
apima investicijas į finansines priemones 
ar kitokį turtą, kuris laikomas ilgalaike 
investicija neprekybiniais tikslais), kai 
tinka, būtų paskirtas depozitoriumas toliau 
nurodytoms užduotims vykdyti

Or. en

Pagrindimas

Fondų (taip pat ir privataus kapitalo fondų) privataus kapitalo fondai yra uždarojo tipo ir 
daro ilgalaikes investicijas ir nebūtinai prekiauja investicijomis.  Daugelis tokių fondų daro 
gana mažai nelikvidžiųjų investicijų per visą savo gyvavimo laiką. Privataus kapitalo 
investicijų nelikvidumas ir ilgalaikiškumas reiškia, kad jiems nereikia specialisto 
depozitoriumo paslaugų. Sąlyginiai jų įsipareigojimai daro privataus kapitalo fondų 
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investicijas netinkamomis depozitoriumui saugoti. 

Pakeitimas 790
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIF užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF, kai tinka, būtų paskirtas 
depozitaras toliau nurodytoms užduotims 
vykdyti:

1. AIF užtikrina, kad kiekvieno jo valdomo
AIF atžvilgiu, kai tinka, depozitoriumo 
funkcijos būtų vykdomos nepriklausomai 
ir tik atsižvelgiant į AIF investuotojų 
interesus. Depozitoriumo funkcijos yra 
šios:

Or. en

Pagrindimas

Užuot primetant depozitoriumo koncepciją įvairioms egzistuojančioms fondų struktūroms, 
reikėtų aiškiai apibrėžti depozitoriumo funkcijas (užduotis) ir numatyti, kad jos gali būti 
suteiktos depozitoriumui ar kitai institucijai, kuri užtikrina nepriklausomą funkcijų atlikimą 
geriausiai atsižvelgiant į investuotojų interesus. 

Pakeitimas 791
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIF užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF, kai tinka, būtų paskirtas 
depozitaras toliau nurodytoms užduotims 
vykdyti:

1. AIF užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF, kai tinka, būtų paskirtas 
vienas depozitariumas toliau nurodytoms 
depozitoriumo funkcijoms atlikti:

Or. en

Pagrindimas

Šios 1 dalies pakeitimais siekiama pateikti logišką AIF turto sistemą: a) AIF piniginės lėšos; 
b) AIF finansinės priemonės, perduotos vertybinių popierių saugotojui, ir kai kurios AIF 
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teisės; ir c) kitas AIF turtas.

Pakeitimas 792
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIF užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF, kai tinka, būtų paskirtas 
depozitaras toliau nurodytoms užduotims 
vykdyti:

1. AIF užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF, kai tinka, būtų paskirtas 
vienas depozitoriumas toliau nurodytoms 
funkcijoms atlikti:

Or. en

Pakeitimas 793
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIF užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF, kai tinka, būtų paskirtas 
depozitaras toliau nurodytoms užduotims 
vykdyti:

1. AIF užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF, kai tinka, būtų paskirtas 
vienas depozitoriumas toliau nurodytoms 
funkcijoms atlikti:

Or. en

Pagrindimas

Šis reikalavimas būtinas norint užtikrinti, kad visas AIF turtas būtų patikėtas vienam 
depozitoriumui, kuris turės išsamią informaciją apie AIF turtą, taigi galės tinkamai vykdyti 
savo priežiūros pareigas. Ši sąlyga nedraudžia depozitoriumui patikėti dalį savo užduočių 
trečiosioms šalims. 
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Pakeitimas 794
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIF užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF, kai tinka, būtų paskirtas 
depozitaras toliau nurodytoms užduotims 
vykdyti:

1. AIF užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF, kai tinka, būtų paskirtas 
vienas depozitoriumas toliau nurodytoms 
funkcijoms atlikti:

Or. en

Pakeitimas 795
Derk Jan Eppink

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIF užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF, kai tinka, būtų paskirtas
depozitaras toliau nurodytoms užduotims 
vykdyti:

1. AIF užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF, kai tinka, būtų paskirtas
vienas ar daugiau depozitoriumų toliau 
nurodytoms užduotims vykdyti:

Or. en

Pagrindimas

Valdytojams turėtų būti suteikta teisė įvairinti paslaugų teikėjus (administratorius, vertintojus 
ir depozitoriumus (vertybinių popierių saugotojus), kurie turi ES registruotą biurą, tačiau 
kurių būstinė yra ne ES.

Pakeitimas 796
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIF užtikrina, kad kiekvienam jo 1. AIF užtikrina, kad kiekvienam jo 
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valdomam AIF, kai tinka, būtų paskirtas 
depozitaras toliau nurodytoms užduotims 
vykdyti:

valdomam AIF, kai tinka, būtų paskirtas 
depozitoriumas toliau nurodytoms
funkcijoms atlikti:

Or. en

Pagrindimas

Šios 1 dalies pakeitimais siekiama pateikti logišką AIF turto sistemą: a) AIF piniginės lėšos; 
b) AIF finansinės priemonės, perduotos vertybinių popierių saugotojui, ir kai kurios AIF 
teisės; ir c) kitas AIF turtas.

Pakeitimas 797
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gauti visus mokėjimus iš investuotojų, 
šiems pasirašant AIFV valdomo AIF 
investicinius vienetus arba akcijas, ir juos 
įnešti AIFV vardu į atskirą sąskaitą; 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Už papildomas funkcijas, kurios buvo įtrauktos pranešimo projekto 68–72 pakeitimais 
(17 straipsnio 1 dalis), atsako pagal Europos Sąjungos įmonių teisę įsteigtos įmonės 
direktorių valdyba. Jei AIF yra AIFV ir jam taikoma ES teisė, nereikėtų nerimauti dėl to, kad 
AIFV bus leista atlikti šias depozitoriumo funkcijas.

Pakeitimas 798
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gauti visus mokėjimus iš investuotojų, 
šiems pasirašant AIFV valdomo AIF 
investicinius vienetus arba akcijas, ir juos 

a) patikrinti, ar AIF piniginės lėšos 
laikomos patvirtintame (-uose) banke (-
uose), įskaitant depozitoriumą, jei jis yra 
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įnešti AIFV vardu į atskirą sąskaitą; patvirtintas bankas;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant nuoseklumo su anksčiau minėta pirma pastraipa, a punktas turėtų būti susijęs tik su 
piniginėmis lėšomis, kurios yra AIF turtas, bet ne su piniginėmis lėšomis, kurios nėra AIF 
turtas.  Į pinigines lėšas, kurios dėl išpirkimo bei pasirašymo apskaitytos ne AIF, pakankamai 
atsižvelgiama vėliau nurodytos 1a dalies a ir c punktuose . Rekomenduojama, kad fondo 
piniginių lėšų indėliui būtų taikomos tokios nuostatos, kurios būtų panašios į kliento pinigams 
taikomas nuostatas pagal Finansinių priemonių rinkų direktyvą. Taikymo sričiai (prireikus) 
2 lygmeniu gali būti nustatyta išsamesnių reikalavimų.

Pakeitimas 799
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gauti visus mokėjimus iš investuotojų, 
šiems pasirašant AIFV valdomo AIF 
investicinius vienetus arba akcijas, ir juos 
įnešti AIFV vardu į atskirą sąskaitą; 

a) patikrinti, ar AIF piniginės lėšos 
laikomos patvirtintoje (-ose) kredito 
įstaigoje (-ose), įskaitant depozitoriumą, 
jei jis yra patvirtinta kredito įstaiga;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant nuoseklumo su anksčiau minėta pirma pastraipa, a punktas turėtų būti susijęs tik su 
piniginėmis lėšomis, kurios yra AIF turtas, bet ne su piniginėmis lėšomis, kurios nėra AIF 
turtas. Rekomenduojama, kad fondo piniginių lėšų indėliui būtų taikomos tokios nuostatos, 
kurios būtų panašios į kliento pinigams taikomas nuostatas pagal Finansinių priemonių rinkų 
direktyvą. Taikymo sričiai (prireikus) 2 lygmeniu gali būti nustatyta išsamesnių reikalavimų.
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Pakeitimas 800
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gauti visus mokėjimus iš investuotojų, 
šiems pasirašant AIFV valdomo AIF 
investicinius vienetus arba akcijas, ir juos 
įnešti AIFV vardu į atskirą sąskaitą;

a) laikyti depozitoriume atidarytas 
piniginių lėšų sąskaitas. 

Or. en

Pagrindimas

Depozitoriumas turi patikrinti, ar piniginių lėšų judėjimas apskaitytas piniginių lėšų 
sąskaitoje ir ar tokie pavedimai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių.

Pakeitimas 801
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gauti visus mokėjimus iš investuotojų, 
šiems pasirašant AIFV valdomo AIF 
investicinius vienetus arba akcijas, ir juos 
įnešti AIFV vardu į atskirą sąskaitą;

a) laikyti depozitoriume atidarytų 
piniginių lėšų sąskaitas. 

Or. en

Pagrindimas

Depozitoriumo vaidmuo pasirašymo ir išpirkimo pavedimų atvejais aprašytas ca punkte. 
Depozitoriumas tikrina, ar pavedimai atliekami laikantis atitinkamų taisyklių, taip pat 
tikrindamas, ar su šiais pavedimais susijęs piniginių lėšų judėjimas tinkamai apskaitytas 
piniginių lėšų sąskaitose. 
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Pakeitimas 802
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) gauti visus mokėjimus iš investuotojų,
šiems pasirašant AIFV valdomo AIF 
investicinius vienetus arba akcijas, ir juos 
įnešti AIFV vardu į atskirą sąskaitą;

a) laikyti depozitoriume atidarytų 
piniginių lėšų sąskaitas.

Or. en

Pakeitimas 803
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) saugoti visas AIF priklausančias 
finansines priemones;

b) saugoti visas AIF priklausančias 
finansines priemones, t. y.:
i) saugoti visas finansines priemones, 
kurios į vertybinių popierių sąskaitas gali 
būti įrašytos kaip įplaukos. Šiuo tikslu 
AIFV paskirtas depozitoriumas užtikrina 
turto atskyrimą, AIF vardu savo įstaigoje 
atidarydamas atskirą sąskaitą.
Nepažeisdamos šio principo, valstybės 
narės gali leisti atskirti turtą bendrose 
sąskaitose, jei bet kuriuo metu gali būti 
aiškiai nustatyta bet kokio fondo turto 
priklausomybė tam tikram AIF;
ii) saugoti įrašus, kad būtų galima 
patikrinti, kas yra finansinių priemonių, 
kurios, remiantis AIFV pateikta 
informacija, įskaitant išorės šaltiniais 
pagrįstą ūkinės operacijos atlikimo 
įrodymą, negali būti saugomos, 
savininkas.
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Or. en

Pagrindimas

Nuosavybės koncepcija yra gana sudėtinga ir ši direktyva negali jos visos apimti. Šiuo metu 
Komisija sprendžia šį klausimą rengdama teisės aktą dėl laikomų vertybinių popierių teisinio 
tikrumo. Todėl depozitoriumo funkcijos, susijusios su fondų turto saugojimu, turėtų būti 
apibrėžtos atskirai, atsižvelgiant į kiekvieną turto, kuris gali sudaryti AIF portfelį, pobūdį, net 
jei tai ir sunku padaryti. Tai atspindi ir Komisijos konsultacijų dėl KIPVPS depozitoriumų 
rezultatus.

Pakeitimas 804
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) saugoti visas AIF priklausančias 
finansines priemones;

b) saugoti visas AIF priklausančias 
finansines priemones, t. y.:
i) saugoti visas finansines priemones, 
kurios į vertybinių popierių sąskaitas gali 
būti įrašytos kaip įplaukos. Šiuo tikslu 
AIFV paskirtas depozitoriumas užtikrina 
turto atskyrimą, AIF vardu savo įstaigoje 
atidarydamas atskirą sąskaitą.
Nepažeisdamos šio principo, valstybės 
narės gali leisti atskirti turtą bendrose 
sąskaitose, jei bet kuriuo metu gali būti 
aiškiai nustatyta bet kokio fondo turto 
priklausomybė tam tikram AIF;  
ii) saugoti įrašus, kad būtų galima 
patikrinti, kas turi finansinių priemonių, 
kurios, remiantis AIFV pateikta 
informacija, įskaitant išorės šaltiniais 
pagrįstą ūkinės operacijos atlikimo 
įrodymą, negali būti saugomos, 
nuosavybės teisę.

Or. en

Pagrindimas

Depozitoriumų atliekamas fondų turtų saugojimas turėtų būti apibrėžtas atskirai, 
atsižvelgiant į kiekvieną turto pobūdį. Tai atspindi ir Komisijos konsultacijų dėl KIPVPS 
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depozitoriumų rezultatus. Ši direktyva negali apimti nuosavybės teisės koncepcijos, nes ji yra 
gana sudėtinga, be to, Komisija jau yra pradėjusi procedūrą šiuo klausimu. 

Pakeitimas 805
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) saugoti visas AIF priklausančias 
finansines priemones;

b) saugoti visas AIF priklausančias 
finansines priemones, t. y.:
i) saugoti visas finansines priemones, 
kurios į vertybinių popierių sąskaitas gali 
būti įrašytos kaip įplaukos. Šiuo tikslu 
AIFV paskirtas depozitoriumas užtikrina 
turto atskyrimą, kiekvieno AIF vardu savo 
įstaigoje atidarydamas atskirą sąskaitą.
ii) saugoti įrašus, kad būtų galima 
patikrinti, kas turi finansinių priemonių, 
kurios, remiantis AIFV pateikta 
informacija, įskaitant išorės šaltiniais 
pagrįstą ūkinės operacijos atlikimo 
įrodymą, negali būti saugomos, 
nuosavybės teisę.

Or. en

Pakeitimas 806
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) saugoti visas AIF priklausančias 
finansines priemones;

b) saugoti visas AIF priklausančias 
finansines priemones, t. y.:

i) saugoti visas finansines priemones, 
kurios gali būti laikomos centriniame 
vertybinių popierių depozitoriume ir 
depozitoriumo apskaitos įrašuose. Šiuo 
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tikslu depozitoriumas užtikrina AIF turto 
atskyrimą nuo jo turto bei nuo bet kokio 
saugotojo struktūrinio padalinio  turto ir 
kiekvieno AIF vardu atidaro atskiras 
sąskaitas; 
ii) registruoti finansines priemones, 
kurios negali būti saugomos;

Or. en

Pakeitimas 807
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) saugoti visas AIF priklausančias 
finansines priemones;

b) saugoti visas AIF priklausančias 
finansines priemones, t. y.:
i) saugoti visas finansines priemones, 
kurios fiziškai buvo perduotos 
depozitoriumui; ir
ii) saugoti teises į finansines priemones, 
kurios buvo įrašytos kaip AIF įplaukos 
taikant nustatytą registravimo ar 
netiesioginio laikymo sistemą. 
Visos šios finansinės priemonės turi būti 
atskirtos nuo depozitoriumo ar bet kokios 
kitos pagal 4 dalį paskirtos trečiosios 
šalies turto, o į depozitoriumo ar trečiosios 
šalies apskaitos dokumentus turi būti 
aiškiai įrašyta, kad šios priemonės 
priklauso AIF.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimais siekiama suderinti tekstą su galiojančiomis teisės sistemomis, kuriose saugotojo 
saugojimo įsipareigojimas taikomas finansinėms priemonėms, kurios nėra laikomos fiziškai, 
ir teisėms į finansines priemones, pavyzdžiui, vertybiniai popieriai tiesiogiai ar netiesiogiai 
nematerialia forma laikomi centriniuose vertybinių popierių depozitoriumuose.
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Pakeitimas 808
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) saugoti visas AIF priklausančias 
finansines priemones;

b) saugoti visas AIF priklausančias 
finansines priemones, t. y.:
i) saugoti visas finansines priemones, 
kurios fiziškai buvo jam perduotos; ir
ii) saugoti teises į finansines priemones, 
kurios buvo įrašytos kaip jo įplaukos 
taikant nustatytą registravimo ar 
netiesioginio laikymo sistemą. 
Visos šios finansinės priemonės turi būti 
atskirtos nuo depozitoriumo ar bet kokio 
kito saugotojo turto ir  į depozitoriumo 
apskaitos dokumentus turi būti aiškiai 
įrašyta, kad šios priemonės priklauso AIF.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimais siekiama suderinti tekstą su galiojančiomis teisės sistemomis, kuriose saugotojo 
saugojimo įsipareigojimas taikomas finansinėms priemonėms, kurios nėra laikomos fiziškai, 
ir teisėms į finansines priemones, pavyzdžiui, vertybiniai popieriai nematerialia forma 
laikomi centriniuose vertybinių popierių depozitoriumuose ar emitentų registratorių apskaitos 
dokumentuose. Siekiama atsižvelgti į 2 lygmenį.
Atskyrimo reikalavimai turėtų būti nurodomi 2 lygmenyje.

Pakeitimas 809
Syed Kamall

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) užtikrinti, kad b punkte įvardytų 
finansinių priemonių nebūtų galima dar 
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kartą panaudoti, jei negautas AIFV 
sutikimas arba jei toks sutikimas buvo 
atšauktas;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama atsižvelgti į turtą, laikomą fizine ir nematerialia forma.

Pakeitimas 810
Astrid Lulling

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) užtikrinti, kad b punkte nurodytas 
finansines priemones būtų galima 
pakartotinai naudoti tik gavus išankstinį 
AIFV pritarimą ir kad toks pritarimas 
nebuvo atšauktas; 

Or. en

Pagrindimas

Taikytina fizine ir nematerialia forma laikomam turtui.

Pakeitimas 811
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tikrinti, ar AIF arba AIFV AIF vardu 
įgijo viso kito turto, į kurį investuoja AIF, 
nuosavybę.

c) turėti duomenis, įrodančius AIF 
nuosavybės teises į turtą, nenurodytą a ir 
b punktuose; 

Or. en



PE439.132v01-00 68/166 AM\805037LT.doc

LT

Pagrindimas

Pakeitimas atliekamas įvertinant depozitoriumo nedalyvavimą tokio turto nuosavybės 
grandinėje. Depozitoriumas saugos duomenis, kuriuose yra naudingų įrodymų, tačiau 
negalima reikalauti, kad jis patvirtintų teisės į nuosavybę faktą. Gautinų įrodymų pobūdis 
turėtų būti numatytas antrame lygmenyje.

Pakeitimas 812
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tikrinti, ar AIF arba AIFV AIF vardu 
įgijo viso kito turto, į kurį investuoja AIF, 
nuosavybę.

c) turėti duomenis, įrodančius AIF 
nuosavybės teises į kitą turtą, remiantis 
AIFV pateikta arba kitokia informacija;

Or. en

Pakeitimas 813
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tikrinti, ar AIF arba AIFV AIF vardu 
įgijo viso kito turto, į kurį investuoja AIF, 
nuosavybę.

c) turėti duomenis, įrodančius AIF 
nuosavybės teises į kitą turtą, remiantis 
AIFV pateikta arba kitokia informacija;

Or. en

Pagrindimas

Nuostata dėl saugojimo taikoma tik finansinėms priemonėms. Siekiant apimti visą fondų turtą, 
būtina nustatyti depozitoriumo įsipareigojimus, susijusius su kitu turtu, kuris nėra finansinės 
priemonės ar grynieji pinigai.  Todėl naujame pakeitime siūlomoje apibrėžtyje pabrėžiamas 
poreikis gauti atitinkamą išorinę informaciją šioms pareigoms vykdyti. 
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Pakeitimas 814
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tikrinti, ar AIF arba AIFV AIF vardu 
įgijo viso kito turto, į kurį investuoja AIF, 
nuosavybę.

c) turėti duomenis, įrodančius AIF
nuosavybės teises į kitą turtą, remiantis 
AIFV pateikta arba kitokia informacija;

Or. en

Pagrindimas

Būtina nustatyti depozitoriumo įsipareigojimus, susijusius su turtu, kuris nėra finansinės 
priemonės ar grynieji pinigai. Šioms pareigoms vykdyti būtina išorinė informacija.

Pakeitimas 815
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tikrinti, ar AIF arba AIFV AIF vardu 
įgijo viso kito turto, į kurį investuoja AIF, 
nuosavybę.

c) tikrinti, ar turima duomenų, įrodančių
AIF nuosavybės teisių pobūdį ir 
priemones bei a ir b punktuose 
nenurodyto turto vietą; 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas atliekamas įvertinant depozitoriumo nedalyvavimą tokio turto nuosavybės 
grandinėje. Depozitoriumas saugos duomenis, kuriuose yra naudingų įrodymų, tačiau 
negalima reikalauti, kad jis patvirtintų teisės į nuosavybę faktą, taip pat iš depozitoriumo 
nederėtų reikalauti, kad jis pats saugotų nuosavybę patvirtinančius duomenis, kai tenka 
remtis trečiosiomis šalimis, kurioms neįmanoma arba nederėtų tikėtis perduoti atitinkamų 
įgaliojimų. Gautinų įrodymų patikrinimo ir saugotinų duomenų pobūdis turėtų būti numatytas 
antrame lygmenyje.
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Pakeitimas 816
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 a dalies įvadinė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Neskaitant 1 dalies a ir b punktuose 
nurodytų užduočių, depozitoriumas 
atitinkamais atvejais ex post patikrina, ar:

Or. en

Pagrindimas

Nuostata dėl saugojimo taikoma tik finansinėms priemonėms. Siekiant apimti visą fondų turtą, 
būtina nustatyti depozitoriumo įsipareigojimus, susijusius su kitu turtu, kuris nėra finansinės 
priemonės ar grynieji pinigai.  Todėl naujame pakeitime siūlomoje apibrėžtyje pabrėžiamas 
poreikis gauti atitinkamą išorinę informaciją šioms pareigoms vykdyti. 

Pakeitimas 817
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 a dalies įvadinė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Neskaitant 1 dalies a ir b punktuose 
nurodytų užduočių, depozitoriumas 
atitinkamais atvejais ex post patikrina, ar:

Or. en

Pagrindimas

Būtina nustatyti depozitoriumo įsipareigojimus, susijusius su turtu, kuris nėra finansinės 
priemonės ar grynieji pinigai. Šioms pareigoms vykdyti būtina išorinė informacija.
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Pakeitimas 818
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 a dalies įvadinė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Neskaitant 1 dalies a ir b punktuose 
nurodytų užduočių, depozitoriumas ex 
post patikrina, ar:

Or. en

Pakeitimas 819
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 a dalies įvadinė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Neskaitant 1 dalyje nurodytų 
užduočių, depozitoriumas patikrina, ar:

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas pateiktas siekiant atspindėti depozitoriumo priežiūros pareigas (stebėti ir 
registruoti) Nors depozitoriumas atsako už šių užduočių vykdymo priežiūrą, tokių užduočių 
(pvz., vertinimo) atlikimas nėra depozitoriumo pareiga. Veiksmai, kurių reikia imtis 
patikrinimui, turėtų būti numatyti antrame lygmenyje. Reikėtų deramai apsvarstyti būdus, 
kuriais atitinkamas sektorius šiuo metu palaiko alternatyvaus investavimo fondus, ir 
klausimą, ar į tai atsižvelgiant kaip pagrindinę politiką dera taikyti visus šiuos įpareigojimus.
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Pakeitimas 820
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 a dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) parduodant, išleidžiant, atperkant, 
išperkant ir naikinant AIF akcijas arba 
investicinius vienetus vadovaujamasi 
taikytinais nacionaliniais teisės aktais ir 
AIF taisyklėmis arba steigimo 
dokumentais;

Or. en

Pagrindimas

Pripažįstant depozitoriumo atliekamas nuostatų dėl investicijų laikymosi priežiūros užduotis, 
kurios numatytos nacionaliniuose teisės aktuose ir t. t., pakeičiamas d punktas.
Kadangi šios nuostatos perkeltos iš KIPVPS direktyvos, derėtų leisti valstybėms narėms 
netaikyti tokių reikalavimų didmeniniams AIF. 

Pakeitimas 821
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 a dalies (naujos) a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) AIF vardu parduodant, išleidžiant, 
atperkant, išperkant ir naikinant akcijas 
ar investicinius vienetus vadovaujamasi 
taikytinais nacionaliniais teisės aktais ir 
AIF taisyklėmis;

Or. en

Pagrindimas

Depozitoriumo vykdoma kontrolė neturi dubliuoti AIFV atliekamos kontrolės. Depozitoriumo 
vykdoma kontrolė – atliekami ex post tyrimai patikrinant, kad AIFV savo viduje įdiegė 
tinkamas procedūras ir patikrinimus teisingam visų su AIF susijusių operacijų vykdymui.  
Nuoroda į taikytinus nacionalinius teisės aktus nesuderinama su praktikos suderinimo ES 
valstybėse narėse tikslu. 
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Pakeitimas 822
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 a dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) AIF vardu parduodant, išleidžiant, 
atperkant, išperkant ir naikinant akcijas 
ar investicinius vienetus vadovaujamasi 
taikytinais nacionaliniais teisės aktais ir 
AIF taisyklėmis;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu atskirti depozitoriumo ir AIFV užduotis. Depozitoriumas gali ex post patikrinti, ar 
AIFV įdiegė teisingas procedūras ir patikrinimus.  Nuoroda į taikytinus nacionalinius teisės 
aktus nesuderinama su praktikos suderinimo ES valstybėse narėse tikslu. 

Pakeitimas 823
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 a dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) AIF vardu parduodant, išleidžiant, 
atperkant, išperkant ir naikinant 
investicinius vienetus vadovaujamasi 
taikytinais nacionaliniais teisės aktais ir 
AIF taisyklėmis;

Or. en



PE439.132v01-00 74/166 AM\805037LT.doc

LT

Pakeitimas 824
Syed Kamall

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) AIF akcijų arba investicinių vienetų 
vertė apskaičiuojama vadovaujantis 
taikytinais nacionaliniais teisės aktais ir 
AIF taisyklėmis arba steigimo 
dokumentais;

Or. en

Pagrindimas

Pripažįstant depozitoriumo atliekamas nuostatų dėl investicijų laikymosi priežiūros užduotis, 
kurios numatytos nacionaliniuose teisės aktuose ir t. t., pakeičiamas d punktas.
Kadangi šios nuostatos perkeltos iš KIPVPS direktyvos, derėtų leisti valstybėms narėms 
netaikyti tokių reikalavimų didmeniniams AIF. 

Pakeitimas 825
Olle Schmidt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) investicinių vienetų vertė 
apskaičiuojama vadovaujantis taikytinais 
nacionaliniais teisės aktais ir AIF 
taisyklėmis;

Or. en

Pagrindimas

Depozitoriumo vykdoma kontrolė neturi dubliuoti AIFV atliekamos kontrolės. Depozitoriumo 
vykdoma kontrolė – atliekami ex post tyrimai patikrinant, kad AIFV savo viduje įdiegė 
tinkamas procedūras ir patikrinimus teisingam visų su AIF susijusių operacijų vykdymui.  
Nuoroda į taikytinus nacionalinius teisės aktus nesuderinama su praktikos suderinimo ES 
valstybėse narėse tikslu. 



AM\805037LT.doc 75/166 PE439.132v01-00

LT

Pakeitimas 826
Gunnar Hökmark

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) investicinių vienetų vertė 
apskaičiuojama vadovaujantis taikytinais 
nacionaliniais teisės aktais ir AIF 
taisyklėmis;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu atskirti depozitoriumo ir AIFV užduotis. Depozitoriumas gali ex post patikrinti, ar 
AIFV įdiegė teisingas procedūras ir patikrinimus.  Nuoroda į taikytinus nacionalinius teisės 
aktus nesuderinama su praktikos suderinimo ES valstybėse narėse tikslu. 

Pakeitimas 827
Jean-Pierre Audy

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) investicinių vienetų vertė 
apskaičiuojama vadovaujantis taikytinais 
nacionaliniais teisės aktais ir AIF 
taisyklėmis;

Or. en
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Pakeitimas 828
Syed Kamall

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) AIFV nurodymai neprieštarauja 
taikytiniems nacionaliniams teisės 
aktams, AIF taisyklėms arba steigimo 
dokumentams;

Or. en

Pagrindimas

Pripažįstant depozitoriumo atliekamas nuostatų dėl investicijų laikymosi priežiūros užduotis, 
kurios numatytos nacionaliniuose teisės aktuose ir t. t., pakeičiamas d punktas.
Kadangi šios nuostatos perkeltos iš KIPVPS direktyvos, derėtų leisti valstybėms narėms 
netaikyti tokių reikalavimų didmeniniams AIF. 

Pakeitimas 829
Olle Schmidt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vykdomi AIFV nurodymai, nebent jie 
prieštarautų taikytiniems nacionaliniams 
teisės aktams arba AIF taisyklėms;

Or. en

Pagrindimas

Depozitoriumo vykdoma kontrolė neturi dubliuoti AIFV atliekamos kontrolės. Depozitoriumo 
vykdoma kontrolė – atliekami ex post tyrimai patikrinant, kad AIFV savo viduje įdiegė 
tinkamas procedūras ir patikrinimus teisingam visų su AIF susijusių operacijų vykdymui.  
Nuoroda į taikytinus nacionalinius teisės aktus nesuderinama su praktikos suderinimo ES 
valstybėse narėse tikslu. 
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Pakeitimas 830
Gunnar Hökmark

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vykdomi AIFV nurodymai, nebent jie 
prieštarautų taikytiniems nacionaliniams 
teisės aktams arba AIF taisyklėms;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu atskirti depozitoriumo ir AIFV užduotis. Depozitoriumas gali ex post patikrinti, ar 
AIFV įdiegė teisingas procedūras ir patikrinimus.  Nuoroda į taikytinus nacionalinius teisės 
aktus nesuderinama su praktikos suderinimo ES valstybėse narėse tikslu. 

Pakeitimas 831
Jean-Pierre Audy

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vykdomi AIFV nurodymai, nebent jie 
prieštarautų taikytiniems nacionaliniams 
teisės aktams arba AIF taisyklėms;

Or. en

Pakeitimas 832
Syed Kamall

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) sandoriuose, susijusiuose su AIF turtu, 
kiekviena jam priklausanti suma 
pervedama jam per įprastai nustatytą 
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laikotarpį;

Or. en

Pagrindimas

Pripažįstant depozitoriumo atliekamas nuostatų dėl investicijų laikymosi priežiūros užduotis, 
kurios numatytos nacionaliniuose teisės aktuose ir t. t., pakeičiamas d punktas.
Kadangi šios nuostatos perkeltos iš KIPVPS direktyvos, derėtų leisti valstybėms narėms 
netaikyti tokių reikalavimų didmeniniams AIF. 

Pakeitimas 833
Olle Schmidt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) sandoriuose, susijusiuose su AIF turtu, 
kiekviena jam priklausanti suma 
pervedama jam per įprastai nustatytą 
laikotarpį;

Or. en

Pagrindimas

Depozitoriumo vykdoma kontrolė neturi dubliuoti AIFV atliekamos kontrolės. Depozitoriumo 
vykdoma kontrolė – atliekami ex post tyrimai patikrinant, kad AIFV savo viduje įdiegė 
tinkamas procedūras ir patikrinimus teisingam visų su AIF susijusių operacijų vykdymui.  
Nuoroda į taikytinus nacionalinius teisės aktus nesuderinama su praktikos suderinimo ES 
valstybėse narėse tikslu. 

Pakeitimas 834
Gunnar Hökmark

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) sandoriuose, susijusiuose su AIF turtu, 
kiekviena jam priklausanti suma 
pervedama jam per įprastai nustatytą 
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laikotarpį;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu atskirti depozitoriumo ir AIFV užduotis. Depozitoriumas gali ex post patikrinti, ar 
AIFV įdiegė teisingas procedūras ir patikrinimus.  Nuoroda į taikytinus nacionalinius teisės 
aktus nesuderinama su praktikos suderinimo ES valstybėse narėse tikslu. 

Pakeitimas 835
Jean-Pierre Audy

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) sandoriuose, susijusiuose su AIF turtu, 
kiekviena jam priklausanti suma 
pervedama jam per įprastai nustatytą 
laikotarpį;

Or. en

Pakeitimas 836
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 a dalies e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) AIF pajamos naudojamos 
vadovaujantis taikytinais nacionaliniais 
teisės aktais ir AIF taisyklėmis.

Or. en

Pagrindimas

Depozitoriumo vykdoma kontrolė neturi dubliuoti AIFV atliekamos kontrolės. Depozitoriumo
vykdoma kontrolė – atliekami ex post tyrimai patikrinant, kad AIFV savo viduje įdiegė 
tinkamas procedūras ir patikrinimus teisingam visų su AIF susijusių operacijų vykdymui.  
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Nuoroda į taikytinus nacionalinius teisės aktus nesuderinama su praktikos suderinimo ES 
valstybėse narėse tikslu. 

Pakeitimas 837
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 a dalies e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) AIF pajamos naudojamos 
vadovaujantis taikytinais nacionaliniais 
teisės aktais ir AIF taisyklėmis.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu atskirti depozitoriumo ir AIFV užduotis. Depozitoriumas gali ex post patikrinti, ar 
AIFV įdiegė teisingas procedūras ir patikrinimus.  Nuoroda į taikytinus nacionalinius teisės 
aktus nesuderinama su praktikos suderinimo ES valstybėse narėse tikslu. 

Pakeitimas 838
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 a dalies e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) AIF pajamos naudojamos 
vadovaujantis taikytinais nacionaliniais 
teisės aktais ir AIF taisyklėmis.

Or. en
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Pakeitimas 839
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 a dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo šios nuostatos, AIF 
buveinės valstybės narės kompetentingos 
valdžios institucijos gali numatyti, kad bet 
kuris iš a–d punktų netaikomas, jei 
prekyba AIF akcijomis arba investiciniais 
vienetais skirta vien profesionaliems ir 
(arba) kvalifikuotiems investuotojams.

Or. en

Pagrindimas

Pripažįstant depozitoriumo atliekamas nuostatų dėl investicijų laikymosi priežiūros užduotis, 
kurios numatytos nacionaliniuose teisės aktuose ir t. t., pakeičiamas d punktas.
Kadangi šios nuostatos perkeltos iš KIPVPS direktyvos, derėtų leisti valstybėms narėms 
netaikyti tokių reikalavimų didmeniniams AIF. 

Pakeitimas 840
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Valstybės narės reikalauja, kad AIFV, 
gavę AIF lėšas, nedelsdami pervestų tas 
lėšas į vieną arba daugiau sąskaitų, 
kurios atidarytos bet kurioje iš šių įstaigų:
a) centriniame banke;
b) kredito įstaigoje, kuriai suteiktas 
leidimas pagal Direktyvą 2006/48/EB;
c) banke, kuris turi veiklos leidimą 
trečiojoje valstybėje;
d) reikalavimus atitinkančiame pinigų 
rinkos fonde.
Pirma pastraipa netaikoma pagal 
Direktyvą 2006/48/EB leidimą gavusiai 
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kredito įstaigai jos laikomų indėlių, kaip 
apibrėžta toje direktyvoje, atžvilgiu.

Or. en

Pagrindimas

AIFV turėtų būti įpareigoti prisiimti pagrindinę atsakomybę ir vadovautis tais pačiais 
reikalavimais kaip Finansinių priemonių rinkų direktyvoje nurodytos įmonės, nustačius juos 
peržiūrėtame dokumente, pakeičiant nuorodas į klientus ir investicines įmones nuorodomis į
AIF ir AIFV.

Pakeitimas 841
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. 17 straipsnio 1e dalyje ir 1b dalies d 
punkte reikalavimus atitinkantis pinigų 
rinkos fondas – tai kolektyvinio 
investavimo subjektas, turintis leidimą 
pagal Direktyvą 2009/65/EEB arba 
kuriam taikoma priežiūra ir, jeigu 
taikytina, kuriam atitinkama valdžios 
institucija yra išdavusi veiklos leidimą 
pagal valstybės narės nacionalinius 
įstatymus, atitinkantis šias sąlygas:
a) jo pagrindinis investavimo tikslas turi 
būti palaikyti įmonės grynąją turto vertę, 
kad ji būtų nominaliai pastovi (neįskaitant 
pelno) arba būtų lygi investuotojų 
pradinio kapitalo ir pelno sumai;
b) siekdamas šio pagrindinio investavimo 
tikslo, jis privalo išimtinai investuoti į 
aukštos kokybės pinigų rinkos priemones, 
kurių terminas arba likęs terminas iki 
sandorio galiojimo pabaigos yra ne 
ilgesnis kaip 397 dienos arba kurių 
reguliari pajamingumo korekcija atitinka 
šį terminą ir kurių termino svertinis 
vidurkis yra 60 dienų. Jis taip pat gali 
pasiekti šį tikslą investuodamas į indėlius 
kredito įstaigose kaip į pagalbines 



AM\805037LT.doc 83/166 PE439.132v01-00

LT

priemones;
c) jis privalo užtikrinti likvidumą, 
atlikdamas atsiskaitymą tą pačią arba kitą 
dieną.
1 pastraipos b punkte pinigų rinkos 
priemonė laikoma aukštos kokybės 
priemone, jeigu kiekviena iš šios 
priemonės reitingus vertinusių 
kompetentingų kredito reitingų agentūrų 
jai suteikė aukščiausią iš galimų kredito 
reitingų. Priemonė, kuriai jokia 
kompetentinga reitingų agentūra 
nenustato reitingų, nelaikoma aukštos 
kokybės priemone.
Antroje pastraipoje reitingų agentūra 
laikoma kompetentinga, jeigu ji 
reguliariai ir profesionaliai suteikia 
pinigų rinkos fondams kredito reitingus ir 
yra reikalavimus atitinkanti IKVI, kaip 
numatyta Direktyvos 2006/48/EB 
81 straipsnio 1 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

AIFV turėtų būti įpareigoti prisiimti pagrindinę atsakomybę ir vadovautis tais pačiais 
reikalavimais kaip Finansinių priemonių rinkų direktyvoje nurodytos įmonės, nustačius juos 
peržiūrėtame dokumente, pakeičiant nuorodas į klientus ir investicines įmones nuorodomis į 
AIF ir AIFV.

Pakeitimas 842
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. Valstybės narės reikalauja, kad tais 
atvejais, kai AIFV neįneša klientų lėšų į 
centrinį banką, jie deramai kvalifikuotai, 
apdairiai ir stropiai pasirinktų, paskirtų ir 
periodiškai įvertintų kredito įstaigą, banką 
arba pinigų rinkos fondą, į kurį įneštos 
lėšos, ir susitarimus dėl šių lėšų laikymo.
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Valstybės narės visų pirma užtikrina, kad 
AIFV atsižvelgtų į tokių institucijų arba 
pinigų rinkos fondų kvalifikaciją ir 
reputaciją rinkoje, siekdamos užtikrinti 
AIF teisių apsaugą ir visus teisinius arba 
reguliavimo reikalavimus arba rinkos 
praktiką, susijusią su klientų lėšų 
laikymu, kuri galėtų neigiamai paveikti 
AIF teises. Valstybės narės užtikrina, kad 
AIF lėšų investavimas į reikalavimus 
atitinkantį pinigų rinkos fondą būtų 
leidžiamas tik tuo atveju, jei tai numatyta 
pagal AIF investuotojams paskelbtą 
investicijų politiką ir strategiją.

Or. en

Pagrindimas

AIFV turėtų būti įpareigoti prisiimti pagrindinę atsakomybę ir vadovautis tais pačiais 
reikalavimais kaip Finansinių priemonių rinkų direktyvoje nurodytos įmonės, nustačius juos 
peržiūrėtame dokumente, pakeičiant nuorodas į klientus ir investicines įmones nuorodomis į 
AIF ir AIFV.

Pakeitimas 843
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1e. Valstybės narės reikalauja, kad AIFV, 
siekdami apsaugoti AIF teises jiems 
priklausančių finansinių priemonių ir 
lėšų atžvilgiu, laikytųsi šių reikalavimų:
a) laikytų tokią būtiną informaciją ir 
sąskaitas, kad jie bet kada ir nedelsdami 
galėtų atskirti juose laikomą vieno kliento 
turtą nuo kito kliento turto ir nuo savo 
turto;
b) tvarkytų savo informaciją ir sąskaitas 
taip, kad būtų užtikrintas jų tikslumas ir 
visų pirma jų atitiktis finansinėms 
priemonėms ir lėšoms, laikomoms AIF 
vardu;
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c) reguliariai sutikrintų savo vidaus 
sąskaitas ir informaciją su trečiųjų šalių, 
kurios laiko šį turtą, sąskaitomis ir 
informacija;
d) imtųsi reikiamų veiksmų, kad 
užtikrintų, jog kliento finansinės 
priemonės, laikomos trečiosios šalies 
pagal 17b straipsnį, būtų atskiriamos nuo 
AIFV priklausančių finansinių priemonių 
ir nuo šiai trečiajai šaliai priklausančių 
finansinių priemonių pagal skirtingus 
sąskaitų pavadinimus trečiosios šalies 
apskaitos knygose arba taikant kitas 
lygiavertes priemones, kuriomis 
pasiekiamas toks pat apsaugos lygis;
e) imtųsi reikiamų veiksmų užtikrinant, 
jog kliento lėšos, įneštos pagal 17 
straipsnį į centrinį banką, kredito įstaigą 
arba banką, kuris turi veiklos leidimą 
trečiojoje valstybėje, arba į reikalavimus 
atitinkantį pinigų rinkos fondą, būtų 
laikomos sąskaitoje arba sąskaitose, 
kurios nurodomos atskirai nuo bet kurių 
sąskaitų, naudojamų investicinės įmonės 
lėšoms laikyti;
f) imtųsi atitinkamų organizacinių 
priemonių, kad sumažintų kliento turto 
arba su tuo turtu susijusių teisių netekties 
arba sumažėjimo riziką dėl netinkamo 
turto panaudojimo, sukčiavimo, blogo 
administravimo, netinkamos apskaitos 
arba aplaidumo.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinis reikalavimas išdėstytas Finansinių priemonių rinkų direktyvoje – saugojimo 
tvarka turi būti pakankama klientų nuosavybės teisėms užtikrinti, ypač valdytojo nemokumo 
atveju.  Paprastai tai reiškia, kad turi būti veiksmingas valdytojų ir jų klientų turto 
atskyrimas, kurį įvairiose jurisdikcijose galima pasiekti įvairiais būdais.  Finansinių 
priemonių rinkų direktyvos įgyvendinimo direktyvoje gana smulkiai išdėstyta, kaip tai derėtų 
atlikti, ir panašios nuostatos gali būti pagrįstai taikomos AIFV.
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Pakeitimas 844
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 f dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1f. Jei dėl taikytinų teisės aktų (be kita ko, 
dėl nuosavybei arba nemokumui skirtų 
teisės aktų) AIFV vadovaujantis 1e dalimi 
numatytos priemonės, skirtos AIF teisių 
apsaugai, nepakankamai patenkina 
reikalavimus, jog:
a) AIFV laikydama AIF priklausančias
finansines priemones imtųsi deramų 
priemonių AIF nuosavybės teisėms 
apsaugoti, ypač AIFV nemokumo atveju, 
ir neleisti AIF priemonių naudoti savo 
sąskaita, išskyrus tuos atvejus, kai toks 
naudojamas leidžiamas pagal taisykles 
arba registravimo ar steigimo priemones; 
ir
b) AIFV saugodama AIF priklausančias 
lėšas imtųsi atitinkamų priemonių, 
siekdama apsaugoti AIF teises ir, išskyrus 
kredito įstaigas, neleistų klientų lėšų 
naudoti savo sąskaita,
 valstybės narės numato priemones, 
kurias AIFV privalo vykdyti siekdamos 
įgyvendinti šiuos įpareigojimus.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinis reikalavimas išdėstytas Finansinių priemonių rinkų direktyvoje – saugojimo 
tvarka turi būti pakankama klientų nuosavybės teisėms užtikrinti, ypač valdytojo nemokumo 
atveju.  Paprastai tai reiškia, kad turi būti veiksmingas valdytojų ir jų klientų turto 
atskyrimas, kurį įvairiose jurisdikcijose galima pasiekti įvairiais būdais.  Finansinių 
priemonių rinkų direktyvos įgyvendinimo direktyvoje gana smulkiai išdėstyta, kaip tai derėtų 
atlikti, ir panašios nuostatos gali būti pagrįstai taikomos AIFV.
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Pakeitimas 845
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 g dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1g. Jeigu pagal taikytinus jurisdikcijos, 
kurioje laikomos kliento lėšos arba 
finansinės priemonės, įstatymus AIFV 
negali laikytis 1e dalies d arba e punktų, 
valstybės narės nustato reikalavimus, 
turinčius lygiavertį poveikį AIF teisių 
apsaugai.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinis reikalavimas išdėstytas Finansinių priemonių rinkų direktyvoje – saugojimo 
tvarka turi būti pakankama klientų nuosavybės teisėms užtikrinti, ypač valdytojo nemokumo 
atveju.  Paprastai tai reiškia, kad turi būti veiksmingas valdytojų ir jų klientų turto 
atskyrimas, kurį įvairiose jurisdikcijose galima pasiekti įvairiais būdais.  Finansinių 
priemonių rinkų direktyvos įgyvendinimo direktyvoje gana smulkiai išdėstyta, kaip tai derėtų 
atlikti, ir panašios nuostatos gali būti pagrįstai taikomos AIFV.

Pakeitimas 846
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei laikomasi toliau nurodytų sąlygų, 
AIFV neprivalo paskirti depozitoriumo 
AIF, kuris neturi išpirkimo teisių, 
vykdytinų per 5 metus nuo AIF įsteigimo
datos, ir kuris vadovaudamasis savo 
investicijų strategija ir tikslais retai 
investuoja ir parduoda turimą turtą.
Pirmiau minėtos sąlygos:
a) AIFV laikosi Komisijos direktyvos 
2006/73/EB1, kuria įgyvendinama 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
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2004/39/EB dėl investicinių įmonių 
organizacinių reikalavimų ir veiklos 
sąlygų bei toje direktyvoje apibrėžti 
terminai, 16–18 straipsnių nuostatų 
siekdama apsaugoti jo valdomų AIF ir, 
atitinkamais atvejais, investuotojų į jiems 
priklausančias finansines priemones ir 
fondus teises, jei visos finansinės 
priemonės, kurios gali būti laikomos 
nematerialia ar kita forma ir kurioms 
taikomos nuostatos dėl prekybos 
reguliuojamoje rinkoje, kaip apibrėžta 
Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 
dalies 14 punkte, kitose Sąjungos 
reguliuojamose rinkose, trečiojoje 
valstybėje arba daugiašalėje prekybos 
sistemoje, saugomos subjekto, kuris 
tenkina depozitoriumui keliamus 
reikalavimus pagal šią direktyvą;  ir
b) nepriklausomas AIF auditorius kasmet 
buveinės valstybės narės 
kompetentingoms valdžios institucijoms 
pateikia ataskaitą dėl to, ar:
i) teisingai apskaityti investuotojų 
mokėjimai pasirašant akcijas arba 
investicinius vienetus; 
ii) AIFV visu laikotarpiu po paskutinės 
ataskaitos palaikė sistemas, suteikiančias 
galimybę laikytis 10 straipsnyje nurodytų 
nuostatų, ir AIFV laikėsi šių nuostatų tuo 
metu, kai buvo pateikta ataskaita; 
iii) AIFV sugebėjo įrodyti, kad atitinka 
tikrovę informacija investuotojams, jog 
atitinkamas finansines priemonės laiko 
AIF arba jos laikomos AIF vardu. 
1 OL L 241, 2006 9 2, p. 26.

Or. en

Pagrindimas

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 
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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.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei laikomasi toliau nurodytų sąlygų, 
AIFV neprivalo paskirti depozitoriumo 
AIF, kuris neturi išpirkimo teisių, 
vykdytinų per 5 metus nuo AIF įsteigimo 
datos, ir kuris vadovaudamasis savo 
investicijų strategija ir tikslais retai 
investuoja ir parduoda turimą turtą.
Pirmiau minėtos sąlygos:
a) AIFV laikosi Komisijos direktyvos 
2006/73/EB1, kuria įgyvendinama 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2004/39/EB dėl investicinių įmonių 
organizacinių reikalavimų ir veiklos 
sąlygų bei toje direktyvoje apibrėžti 
terminai, 16–18 straipsnių nuostatų 
siekdamas apsaugoti jo valdomų AIF ir, 
atitinkamais atvejais, investuotojų į jiems 
priklausančias finansines priemones ir 
fondus teises; ir
b) nepriklausomas AIF auditorius kasmet 
buveinės valstybės narės 
kompetentingoms valdžios institucijoms 
pateikia ataskaitą dėl to, ar:
i) teisingai apskaityti investuotojų 
mokėjimai pasirašant akcijas arba 
investicinius vienetus; 
ii) AIFV visu laikotarpiu po paskutinės 
ataskaitos palaikė sistemas, suteikiančias 
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galimybę laikytis 10 straipsnyje nurodytų 
nuostatų, ir AIFV laikėsi šių nuostatų tuo 
metu, kai buvo pateikta ataskaita; 
iii) AIFV sugebėjo įrodyti, kad atitinka 
tikrovę informacija investuotojams, jog 
atitinkamas finansines priemonės laiko 
AIF arba jos laikomos AIF vardu. 
1 OL L 241, 2006 9 2, p. 26.

Or. en

Pagrindimas

Privataus kapitalo fondų turtas (net ir finansinės priemonės) dažnai netinkamas ES kredito 
įstaigos kaip depozitoriumo saugojimui. Jų nelikvidus ir ilgalaikis pobūdis reiškia, kad nėra 
būtinybės teikti specializuotas depozitoriumo paslaugas šiam turtui tinkamai atskirti. 
Depozitoriumas gerokai padidintų sąnaudas ir atidėtų investicinių sandorių vykdymą, 
neduodamas jokios naudos investuotojams. Daugelis privataus kapitalo fondų per visą 5 metų 
laikotarpį investuoja ne daugiau kaip10–15 kartų, o šios investicijos santykinai paprastos ir 
ilgalaikės ir gali būti lengvai patikrintos metinio audito metu.

Pakeitimas 848
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei laikomasi toliau nurodytų sąlygų, 
AIFV neprivalo paskirti depozitoriumo
AIF, kuris neturi išpirkimo teisių, 
vykdytinų per 5 metus nuo AIF įsteigimo 
datos, ir kuris vadovaudamasis savo 
investicijų strategija ir tikslais retai 
investuoja ir parduoda turimą turtą.
Pirmiau minėtos sąlygos:
a) AIFV laikosi Komisijos direktyvos
2006/73/EB1, kuria įgyvendinama 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2004/39/EB dėl investicinių įmonių 
organizacinių reikalavimų ir veiklos 
sąlygų bei toje direktyvoje apibrėžti 
terminai, 16–18 straipsnių nuostatų 
siekdama apsaugoti jo valdomų AIF ir,
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atitinkamais atvejais, investuotojų į jiems 
priklausančias finansines priemones ir 
fondus teises, jei visos finansinės 
priemonės, kurios gali būti laikomos 
nematerialia ar kita forma ir kurioms 
taikomos nuostatos dėl prekybos 
reguliuojamoje rinkoje, kaip apibrėžta 
Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 
dalies 14 punkte, kitose Sąjungos 
reguliuojamose rinkose, trečiojoje 
valstybėje arba daugiašalėje prekybos 
sistemoje, saugomos subjekto, kuris 
tenkina depozitoriumui keliamus 
reikalavimus pagal šią direktyvą; ir
b) nepriklausomas AIF auditorius kasmet 
buveinės valstybės narės 
kompetentingoms valdžios institucijoms 
pateikia ataskaitą dėl to, ar:
i) teisingai apskaityti investuotojų 
mokėjimai pasirašant akcijas arba 
investicinius vienetus; 
ii) AIFV visu laikotarpiu po paskutinės 
ataskaitos palaikė sistemas, suteikiančias 
galimybę laikytis 10 straipsnyje nurodytų 
nuostatų, ir AIFV laikėsi šių nuostatų tuo 
metu, kai buvo pateikta ataskaita; 
iii) AIFV sugebėjo įrodyti, kad atitinka 
tikrovę informacija investuotojams, jog 
atitinkamas finansines priemonės laiko 
AIF arba jos laikomos AIF vardu. 
1 OL L 241, 2006 9 2, p. 26.

Or. en

Pakeitimas 849
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei uždarojo tipo AIF suteikiamas 
leidimas veikti kaip AIFV ir AIF yra 
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valstybėje narėje įsteigta bendrovė, AIFV 
neprivalo paskirti depozitoriumo 1 dalies 
ca, cb, cd ir ce punktuose nurodytoms 
užduotims atlikti.

Or. en

Pagrindimas

Šios papildomos užduotys, įrašytos pranešimo projekto 68–72 pakeitimuose (17 straipsnio 1 
dalies ca, cb, cd ir ce punktai) yra klausimai, už kuriuos atsako pagal ES bendrovių teisę 
įsteigtos bendrovės direktorių valdyba. Jei AIF yra AIFV ir jam taikoma ES teisė, neturėtų 
kilti abejonių dėl leidimo AIFV atlikti šiuos depozitoriumo užduočių elementus.

Pakeitimas 850
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. AIFV neturi teisės atlikti depozitaro 
funkcijų. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Vietoje to, kad depozitoriumo koncepcija būtų primesta įvairioms veikiančioms fondų 
struktūroms, depozitoriumo funkcijos (užduotys) turėtų būti aiškiai apibrėžtos ir gali būti 
priskirtos depozitoriumui ar kitai institucijai, užtikrinančiai nepriklausomą užduočių vykdymą 
geriausiai patenkinant investuotojų interesus.

Pakeitimas 851
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. AIFV neturi teisės atlikti depozitaro
funkcijų.

2. AIFV neturi teisės atlikti depozitoriumo
funkcijų savo valdomo AIF atžvilgiu.
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Or. en

Pagrindimas

Jei AIFV turi teisę teikti depozitoriumo paslaugas ne savo valdomam AIF, nėra tikslo tai 
drausti.  Draudimai turi būti taikomi tik siekiant išvengti konfliktų.

Pakeitimas 852
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. AIFV neturi teisės atlikti depozitaro
funkcijų. 

2. AIFV neturi teisės atlikti depozitoriumo
funkcijų savo valdomo AIF atžvilgiu.

Or. en

Pagrindimas

Apribojimai turi būti taikomi tik siekiant išvengti konfliktų: nėra tikslo drausti AIFV teikti 
depozitoriumo paslaugas ne savo valdomam AIF (pagal direktyvos nuostatas), jei jis kitais 
atvejais turi teisę teikti depozitoriumo paslaugas.
Svarbu paaiškinti, kad depozitoriumas turi įsipareigojimų visiems AIF investuotojams 
bendrai, o ne AIF arba investuotojams, nes tai gali būti siejama su įsipareigojimų prieštara. 
Tai itin svarbu, kai AIF neturi savarankiško juridinio asmens statuso.

Pakeitimas 853
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. AIFV neturi teisės atlikti depozitaro
funkcijų. 

2. AIFV neturi teisės atlikti depozitoriumo
funkcijų savo valdomo AIF atžvilgiu.

Or. en

Pagrindimas

Apribojimai turi būti taikomi tik siekiant išvengti konfliktų: nėra tikslo drausti AIFV teikti 
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depozitoriumo paslaugas ne savo valdomam AIF, jei jis kitais atvejais turi teisę teikti 
depozitoriumo paslaugas.

Pakeitimas 854
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. AIFV neturi teisės atlikti depozitaro
funkcijų.

2. Bendrovė neturi teisės vienu metu atlikti
AIF valdytojo ir jo depozitoriumo
funkcijų.

Or. en

Pagrindimas

B. L. Madoffo byla parodo, kad ES reikia didinti depozitoriumų ir fondų valdytojų tarpusavio 
nepriklausomybę.  Siekiant išsaugoti tvirtas valdymo struktūras ir kuo labiau sumažinti 
interesų konfliktų skaičių, būtina fondų valdytojų ir depozitoriumų tarpusavio 
nepriklausomybė.  Nepriklausomybės reikalavimas turėtų būti taikomas visai vertės 
grandinėje, įskaitant deleguotą saugojimą ir valdymą. 

Pakeitimas 855
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Depozitaras veikia nepriklausomai ir tik 
AIF investuotojų labui.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Vietoje to, kad depozitoriumo koncepcija būtų primesta įvairioms veikiančioms fondų 
struktūroms, depozitoriumo funkcijos (užduotys) turėtų būti aiškiai apibrėžtos ir gali būti 
priskirtos depozitoriumui ar kitai institucijai, užtikrinančiai nepriklausomą užduočių vykdymą 
geriausiai patenkinant investuotojų interesus.
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Pakeitimas 856
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Depozitaras veikia nepriklausomai ir tik 
AIF investuotojų labui.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jei AIFV turi teisę teikti depozitoriumo paslaugas ne savo valdomam AIF, nėra tikslo tai 
drausti.  Draudimai turi būti taikomi tik siekiant išvengti konfliktų.

Pakeitimas 857
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Depozitaras veikia nepriklausomai ir tik
AIF investuotojų labui.

Atlikdami savo užduotis AIFV ir 
depozitoriumas veikia sąžiningai, 
teisingai, profesionaliai, nepriklausomai ir 
AIF arba visų AIF investuotojų labui.

Or. en

Pagrindimas

Apribojimai turi būti taikomi tik siekiant išvengti konfliktų: nėra tikslo drausti AIFV teikti 
depozitoriumo paslaugas ne savo valdomam AIF (pagal direktyvos nuostatas), jei jis kitais 
atvejais turi teisę teikti depozitoriumo paslaugas.
Svarbu paaiškinti, kad depozitoriumas turi įsipareigojimų visiems AIF investuotojams 
bendrai, o ne AIF arba investuotojams, nes tai gali būti siejama su įsipareigojimų prieštara. 
Tai itin svarbu, kai AIF neturi savarankiško juridinio asmens statuso.
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Pakeitimas 858
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Depozitaras veikia nepriklausomai ir tik 
AIF investuotojų labui.

Depozitoriumas veikia nepriklausomai ir 
tik AIF investuotojų labui. AIFV ir 
depozitoriumas tarpusavyje 
nepriklausomi. Nepriklausomybė laikoma 
tai, kad AIFV ir depozitoriumas nesusiję 
bendro valdymo, kontrolės arba 
reikšmingo tiesiogiai ar netiesiogiai 
valdomo kapitalo aspektais. Šios 
nuostatos nepakeičia funkcijų perdavimas 
pagal 4 dalį.

Or. en

Pagrindimas

B. L. Madoffo byla parodo, kad ES reikia didinti depozitoriumų ir fondų valdytojų tarpusavio 
nepriklausomybę.  Siekiant išsaugoti tvirtas valdymo struktūras ir kuo labiau sumažinti 
interesų konfliktų skaičių, būtina fondų valdytojų ir depozitoriumų tarpusavio 
nepriklausomybė.  Nepriklausomybės reikalavimas turėtų būti taikomas visai vertės 
grandinėje, įskaitant deleguotą saugojimą ir valdymą. 

Pakeitimas 859
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Depozitaras veikia nepriklausomai ir tik
AIF investuotojų labui.

Depozitoriumas veikia nepriklausomai ir 
AIF investuotojų labui.

Or. en

Pagrindimas

Depozitoriumas turi turėti galimybę valdyti savo paties riziką siekdamas apsaugoti savo 
akcininkų ir klientų interesus. Direktyvoje vis dėl to turi būti leidžiama depozitoriumui valdyti 
savo paties riziką atsižvelgiant į natūralius interesų konfliktus tarp susitariančių šalių.
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Pakeitimas 860
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atlikdami savo užduotis AIFV ir 
depozitoriumas veikia sąžiningai, 
teisingai, profesionaliai, nepriklausomai 
ir visų AIF investuotojų labui.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu paaiškinti, kad depozitoriumas turi įsipareigojimų visiems AIF investuotojams 
bendrai, o ne AIF arba investuotojams, nes tai gali būti siejama su įsipareigojimų prieštara.

Pakeitimas 861
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV paskiria depozitoriumą 
sudarydamas sutartį.

Or. en

Pakeitimas 862
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalies -1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalyje nurodytas užduotis gali atlikti 
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depozitoriumas.

Or. en

Pagrindimas

Vietoje to, kad depozitoriumo koncepcija būtų primesta įvairioms veikiančioms fondų 
struktūroms, depozitoriumo funkcijos (užduotys) turėtų būti aiškiai apibrėžtos ir gali būti 
priskirtos depozitoriumui ar kitai institucijai, užtikrinančiai nepriklausomą užduočių vykdymą 
geriausiai patenkinant investuotojų interesus.

Pakeitimas 863
Olle Schmidt, Carl Haglund

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Depozitaras yra kredito įstaiga, kurios 
registruotoji buveinė yra Bendrijoje ir kuri 
turi leidimą pagal 2006 m. birželio 14 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2006/48/EB dėl kredito įstaigų 
veiklos pradėjimo ir vykdymo (nauja 
redakcija).

3. Depozitoriumas yra:

a) kredito įstaiga, kurios registruotoji 
buveinė yra Bendrijoje ir kuri turi leidimą 
pagal Direktyvą 2006/48/EB;

Or. en

Pagrindimas

Nedera apriboti subjektų, turinčių teisę būti ES kredito įstaigų depozitoriumais, įvairovę. 
Kadangi direktyva taikoma labai įvairiems AIF, šios institucijos ne visada 
kompetentingiausios depozitoriumo funkcijoms, susijusioms su įvairiarūšių AIF valdomu 
konkrečiu turtu, atlikti. Be to, dėl tokių apribojimų kredito įstaigose galėtų susidaryti 
nepriimtina rizikos koncentracija, atsirasti nereikalingos sąnaudos ir galėtų būti labai 
apribotos galimybės investuoti turtą trečiosiose valstybėse. 
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Pakeitimas 864
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Depozitaras yra kredito įstaiga, kurios 
registruotoji buveinė yra Bendrijoje ir kuri 
turi leidimą pagal 2006 m. birželio 14 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2006/48/EB dėl kredito įstaigų 
veiklos pradėjimo ir vykdymo (nauja 
redakcija).

3. Depozitoriumas yra:

a) kredito įstaiga, kurios registruotoji 
buveinė yra Bendrijoje ir kuri turi leidimą 
pagal Direktyvą 2006/48/EB;

Or. en

Pagrindimas

Numačius, kad depozitoriumas tegali būti ES kredito įstaiga, gali labai padidėti 
koncentracijos rizika. Siekiant užtikrinti konkurenciją, kitų tipų finansinėms institucijoms 
derėtų suteikti galimybę atlikti depozitoriumo funkcijas. Šią teisę turėtų turėti ne tik kredito 
įstaigos ir investicinės įmonės, bet ir kiti subjektai. Kitoms institucijoms turėtų būti leista 
specializuotis teikiant depozitoriumo paslaugas, nes tai gali paskatinti konkurenciją ir 
prisidėti paslaugų kokybės gerinimo.  Šioms institucijoms derėtų taikyti tinkamą priežiūrą.

Pakeitimas 865
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Depozitaras yra kredito įstaiga, kurios 
registruotoji buveinė yra Bendrijoje ir kuri 
turi leidimą pagal 2006 m. birželio 14 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2006/48/EB dėl kredito įstaigų 
veiklos pradėjimo ir vykdymo (nauja 
redakcija).

3. Depozitoriumas yra:
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a) kredito įstaiga, kurios registruotoji 
buveinė yra Bendrijoje ir kuri turi leidimą 
pagal Direktyvą 2006/48/EB;

Or. en

Pagrindimas

Dera pagal Finansinių priemonių rinkų direktyvą registruotoms įmonėms suteikti leidimą būti 
depozitoriumais, o uždaro pobūdžio fondams pasitelkti subjektus, pvz., apskaitininkus ir 
teisininkus, depozitoriumo funkcijoms atlikti.

Pakeitimas 866
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Depozitaras yra kredito įstaiga, kurios 
registruotoji buveinė yra Bendrijoje ir kuri 
turi leidimą pagal 2006 m. birželio 14 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2006/48/EB dėl kredito įstaigų 
veiklos pradėjimo ir vykdymo (nauja 
redakcija).

3. Depozitoriumas yra:

a) kredito įstaiga, kurios registruotoji 
buveinė yra Bendrijoje ir kuri turi leidimą 
pagal Direktyvą 2006/48/EB;

Or. en

Pakeitimas 867
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Depozitaras yra kredito įstaiga, kurios 
registruotoji buveinė yra Bendrijoje ir kuri 

3. Depozitoriumas yra:
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turi leidimą pagal 2006 m. birželio 14 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2006/48/EB dėl kredito įstaigų 
veiklos pradėjimo ir vykdymo (nauja 
redakcija).

a) kredito įstaiga, kurios registruotoji 
buveinė yra Bendrijoje ir kuri turi leidimą 
pagal Direktyvą 2006/48/EB;

Or. en

Pagrindimas

Apribojus subjektų, kurie gali atlikti depozitoriumo vaidmenį, įvairovę sumažės 
depozitoriumų skaičius, o tai padidins rizikos koncentraciją ir sisteminę riziką.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Depozitaras yra kredito įstaiga, kurios 
registruotoji buveinė yra Bendrijoje ir kuri 
turi leidimą pagal 2006 m. birželio 14 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2006/48/EB dėl kredito įstaigų 
veiklos pradėjimo ir vykdymo (nauja 
redakcija).

3. Depozitoriumas yra:

a) kredito įstaiga, kurios registruotoji 
buveinė yra Bendrijoje ir kuri turi leidimą 
pagal Direktyvą 2006/48/EB;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas skirtas padidinti subjektų, kuriems leidžiama būti depozitoriumais, įvairovę. 
Šios įvairovės apribojimas tik kredito įstaigomis, kaip siūlo Komisija, atrodo nepagrįstas, 
ypač atsižvelgiant į KIPVPS direktyvą įrašytų depozitoriumų tipų įvairovę.
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Pakeitimas 869
Gay Mitchell

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Depozitaras yra kredito įstaiga, kurios 
registruotoji buveinė yra Bendrijoje ir kuri 
turi leidimą pagal 2006 m. birželio 14 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2006/48/EB dėl kredito įstaigų 
veiklos pradėjimo ir vykdymo (nauja 
redakcija).

3. Depozitoriumas yra:

a) kredito įstaiga, kurios registruotoji 
buveinė yra Bendrijoje ir kuri turi leidimą 
pagal Direktyvą 2006/48/EB;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas bendrai bruožais atspindi J.–P. Gauzès‘o pranešimo rezultatus ir Tarybai 
pirmininkaujančios Švedijos kompromisinį pasiūlymą. 
Turi būti įtraukta ši trečia reikalavimus atitinkančio depozitoriumo kategorija; svarbiausias 
aspektas – nuoroda į AIF buveinės valstybę narę.  Taip yra todėl, kadangi AIFV direktyvoje 
siūloma, kad AIFV galėtų valdyti AIF kitoje valstybėje narėje, o AIF buveinės valstybė narė 
patvirtins depozitoriumą šiam AIF. 

Pakeitimas 870
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Depozitaras yra kredito įstaiga, kurios 
registruotoji buveinė yra Bendrijoje ir kuri 
turi leidimą pagal 2006 m. birželio 14 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2006/48/EB dėl kredito įstaigų 
veiklos pradėjimo ir vykdymo (nauja 
redakcija).

3. Depozitoriumas yra:
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a) kredito įstaiga, kurios registruotoji 
buveinė yra Bendrijoje ir kuri turi leidimą 
pagal Direktyvą 2006/48/EB;

Or. en

Pakeitimas 871
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Depozitaras yra kredito įstaiga, kurios 
registruotoji buveinė yra Bendrijoje ir kuri 
turi leidimą pagal 2006 m. birželio 14 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2006/48/EB dėl kredito įstaigų 
veiklos pradėjimo ir vykdymo (nauja 
redakcija).

3. Depozitoriumas yra:

a) kredito įstaiga, kurios registruotoji 
buveinė yra Bendrijoje ir kuri turi leidimą 
pagal Direktyvą 2006/48/EB;

Or. en

Pakeitimas 872
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) investicinė įmonė, kurios registruotoji 
buveinė yra Sąjungoje ir kuriai pagal 
Direktyvą 2004/39/EB suteiktas leidimas 
taip pat teikti papildomas finansinių 
priemonių saugojimo ir administravimo 
klientų sąskaita paslaugas, vadovaujantis 
nurodytos direktyvos I priedo B skirsnio 1 
dalimi; 
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Or. en

Pagrindimas

Apribojus subjektų, kurie gali atlikti depozitoriumo vaidmenį, įvairovę sumažės 
depozitoriumų skaičius, o tai padidins rizikos koncentraciją ir sisteminę riziką.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) investicinė įmonė, kurios registruotoji 
buveinė yra Sąjungoje ir kuriai pagal 
Direktyvą 2004/39/EB suteiktas leidimas 
taip pat teikti papildomas finansinių 
priemonių saugojimo ir administravimo 
klientų sąskaita paslaugas, vadovaujantis 
nurodytos direktyvos I priedo B skirsnio 1 
dalimi; 

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas skirtas padidinti subjektų, kuriems leidžiama būti depozitoriumais, įvairovę. 
Šios įvairovės apribojimas tik kredito įstaigomis, kaip siūlo Komisija, atrodo nepagrįstas, 
ypač atsižvelgiant į KIPVPS direktyvą įrašytų depozitoriumų tipų įvairovę.

Pakeitimas 874
Olle Schmidt, Carl Haglund

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) investicinė įmonė, kurios registruotoji 
buveinė yra Sąjungoje ir kuriai pagal 
Direktyvą 2004/39/EB suteiktas leidimas 
taip pat teikti papildomas finansinių 
priemonių saugojimo ir administravimo 
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klientų sąskaita paslaugas, vadovaujantis 
nurodytos direktyvos I priedo B skirsnio 1 
dalimi; 

Or. en

Pagrindimas

Nedera apriboti subjektų, turinčių teisę būti ES kredito įstaigų depozitoriumais, įvairovę. 
Kadangi direktyva taikoma labai įvairiems AIF, šios institucijos ne visada 
kompetentingiausios depozitoriumo funkcijoms, susijusioms su įvairiarūšių AIF valdomu 
konkrečiu turtu, atlikti. Be to, dėl tokių apribojimų kredito įstaigose galėtų susidaryti 
nepriimtina rizikos koncentracija, atsirasti nereikalingos sąnaudos ir galėtų būti labai 
apribotos galimybės investuoti turtą trečiosiose valstybėse. 

Pakeitimas 875
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) investicinė įmonė, kurios registruotoji 
buveinė yra Sąjungoje ir kuriai pagal 
Direktyvą 2004/39/EB suteiktas leidimas 
taip pat teikti papildomas finansinių 
priemonių saugojimo ir administravimo 
klientų sąskaita paslaugas, vadovaujantis 
nurodytos direktyvos I priedo B skirsnio 1 
dalimi; 

Or. en

Pagrindimas

Numačius, kad depozitoriumas tegali būti ES kredito įstaiga, gali labai padidėti 
koncentracijos rizika. Siekiant užtikrinti konkurenciją, kitų tipų finansinėms institucijoms 
derėtų suteikti galimybę atlikti depozitoriumo funkcijas. Šią teisę turėtų turėti ne tik kredito 
įstaigos ir investicinės įmonės, bet ir kiti subjektai. Kitoms institucijoms turėtų būti leista 
specializuotis teikiant depozitoriumo paslaugas, nes tai gali paskatinti konkurenciją ir 
prisidėti paslaugų kokybės gerinimo.  Šioms institucijoms derėtų taikyti tinkamą priežiūrą.



PE439.132v01-00 106/166 AM\805037LT.doc

LT

Pakeitimas 876
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) investicinė įmonė, kurios registruotoji 
buveinė yra Sąjungoje ir kuriai pagal 
Direktyvą 2004/39/EB suteiktas leidimas 
teikti papildomas paslaugas, 
vadovaujantis nurodytos direktyvos I 
priedo B skirsnio 1 dalimi;

Or. en

Pakeitimas 877
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalies a c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ac) investicinė įmonė, kurios registruotoji 
buveinė yra Sąjungoje ir kuriai suteiktas 
leidimas pagal Direktyvą 2004/39/EB;

Or. en

Pakeitimas 878
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalies a d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ad) investicinė įmonė, kuriai suteiktas 
leidimas pagal Direktyvą 2004/39/EB;

Or. en
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Pagrindimas

Dera pagal Finansinių priemonių rinkų direktyvą registruotoms įmonėms suteikti leidimą būti 
depozitoriumais, o uždaro pobūdžio fondams pasitelkti subjektus, pvz., apskaitininkus ir 
teisininkus, depozitoriumo funkcijoms atlikti.

Pakeitimas 879
Gay Mitchell

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalies a d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ad) investicinė įmonė, kuriai suteiktas 
leidimas pagal Direktyvą 2004/39/EB;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas bendrai bruožais atspindi J.–P. Gauzès‘o pranešimo rezultatus ir Tarybai 
pirmininkaujančios Švedijos kompromisinį pasiūlymą. 
Turi būti įtraukta ši trečia reikalavimus atitinkančio depozitoriumo kategorija; svarbiausias 
aspektas – nuoroda į AIF buveinės valstybę narę.  Taip yra todėl, kadangi AIFV direktyvoje 
siūloma, kad AIFV galėtų valdyti AIF kitoje valstybėje narėje, o AIF buveinės valstybė narė 
patvirtins depozitoriumą šiam AIF. 

Pakeitimas 880
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalies a d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ad) investicinė įmonė, kuriai suteiktas 
leidimas pagal Direktyvą 2004/39/EB;

Or. en
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Pakeitimas 881
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalies a e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ae) juridinis asmuo, kuriam AIFV 
buveinės valstybės narės kompetentingos 
valdžios institucijos suteikė leidimą atlikti 
depozitoriumo funkcijas, kuriam taikomas 
rizikos ribojimo reguliavimas ir nuolatinė 
priežiūra ir kuris gali suteikti 
pakankamas finansines ir profesines 
garantijas dėl savo galimybių veiksmingai 
atlikti atitinkamas depozitoriumo 
funkcijas ir vykdyti šioms funkcijoms 
būdingus įsipareigojimus;  arba

Or. en

Pagrindimas

Apribojus subjektų, kurie gali atlikti depozitoriumo vaidmenį, įvairovę sumažės 
depozitoriumų skaičius, o tai padidins rizikos koncentraciją ir sisteminę riziką.

Pakeitimas 882
Olle Schmidt, Carl Haglund

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalies a e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ae) juridinis asmuo, kuriam AIFV 
buveinės valstybės narės kompetentingos 
valdžios institucijos suteikė leidimą atlikti 
depozitoriumo funkcijas, kuriam taikomas 
rizikos ribojimo reguliavimas ir nuolatinė 
priežiūra ir kuris gali suteikti 
pakankamas finansines ir profesines 
garantijas dėl savo galimybių veiksmingai 
atlikti atitinkamas depozitoriumo 
funkcijas ir vykdyti šioms funkcijoms 
būdingus įsipareigojimus; arba
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Or. en

Pagrindimas

Nedera apriboti subjektų, turinčių teisę būti ES kredito įstaigų depozitoriumais, įvairovę. 
Kadangi direktyva taikoma labai įvairiems AIF, šios institucijos ne visada 
kompetentingiausios depozitoriumo funkcijoms, susijusioms su įvairiarūšių AIF valdomu 
konkrečiu turtu, atlikti. Be to, dėl tokių apribojimų kredito įstaigose galėtų susidaryti 
nepriimtina rizikos koncentracija, atsirasti nereikalingos sąnaudos ir galėtų būti labai 
apribotos galimybės investuoti turtą trečiosiose valstybėse. 

Pakeitimas 883
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalies a e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ae) juridinis asmuo, kuriam AIFV 
buveinės valstybės narės kompetentingos 
valdžios institucijos suteikė leidimą atlikti 
depozitoriumo funkcijas, kuriam taikomas 
rizikos ribojimo reguliavimas ir nuolatinė 
priežiūra ir kuris gali suteikti 
pakankamas finansines ir profesines 
garantijas dėl savo galimybių veiksmingai 
atlikti atitinkamas depozitoriumo 
funkcijas ir vykdyti šioms funkcijoms 
būdingus įsipareigojimus.

Or. en

Pagrindimas

Numačius, kad depozitoriumas tegali būti ES kredito įstaiga, gali labai padidėti 
koncentracijos rizika. Siekiant užtikrinti konkurenciją, kitų tipų finansinėms institucijoms 
derėtų suteikti galimybę atlikti depozitoriumo funkcijas. Šią teisę turėtų turėti ne tik kredito 
įstaigos ir investicinės įmonės, bet ir kiti subjektai. Kitoms institucijoms turėtų būti leista 
specializuotis teikiant depozitoriumo paslaugas, nes tai gali paskatinti konkurenciją ir 
prisidėti paslaugų kokybės gerinimo.  Šioms institucijoms derėtų taikyti tinkamą priežiūrą.
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Pakeitimas 884
Gay Mitchell

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalies a e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ae) juridinis asmuo, kuriam AIF buveinės 
valstybės narės kompetentingos valdžios 
institucijos suteikė leidimą atlikti 
depozitoriumo funkcijas, kuriam taikomas 
rizikos ribojimo reguliavimas ir nuolatinė 
priežiūra ir kuris gali suteikti 
pakankamas finansines ir profesines 
garantijas dėl savo galimybių veiksmingai 
atlikti atitinkamas depozitoriumo 
funkcijas ir vykdyti šioms funkcijoms 
būdingus įsipareigojimus.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas bendrai bruožais atspindi J.–P. Gauzès‘o pranešimo rezultatus ir Tarybai 
pirmininkaujančios Švedijos kompromisinį pasiūlymą. 
Turi būti įtraukta ši trečia reikalavimus atitinkančio depozitoriumo kategorija; svarbiausias 
aspektas – nuoroda į AIF buveinės valstybę narę.  Taip yra todėl, kadangi AIFV direktyvoje 
siūloma, kad AIFV galėtų valdyti AIF kitoje valstybėje narėje, o AIF buveinės valstybė narė 
patvirtins depozitoriumą šiam AIF. 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalies a f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

af) juridinis asmuo, kuris atlieka 
depozitoriumo funkcijas vykdydamas savo 
profesinę ir verslo veiklą, kuriam šios 
veiklos atžvilgiu taikomas rizikos ribojimo 
reguliavimas ir nuolatinė priežiūra ir 
kuris gali suteikti pakankamas finansines 
ir profesines garantijas dėl savo galimybių 
veiksmingai atlikti atitinkamas 
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depozitoriumo funkcijas ir vykdyti šioms 
funkcijoms būdingus įsipareigojimus.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas skirtas padidinti subjektų, kuriems leidžiama būti depozitoriumais, įvairovę. 
Šios įvairovės apribojimas tik kredito įstaigomis, kaip siūlo Komisija, atrodo nepagrįstas, 
ypač atsižvelgiant į KIPVPS direktyvą įrašytų depozitoriumų tipų įvairovę.

Pakeitimas 886
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalies a g punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ag) įstaiga, kuriai taikomas rizikos 
ribojimo reguliavimas ir nuolatinė 
priežiūra ir kuri gali suteikti pakankamas 
finansines ir profesines garantijas dėl 
savo galimybių veiksmingai atlikti 
atitinkamas depozitoriumo funkcijas ir 
vykdyti šioms funkcijoms būdingus 
įsipareigojimus.

Or. en

Pagrindimas

Tai suteikia galimybes tinkamai valstybių narių reguliuojamoms įmonėms, pvz., patikos 
bendrovėms, kurios neturi priežasčių siekti užsiimti investicine veikla, kuriai būtinas pagal 
Finansinių priemonių rinkų direktyvą registruotų investicinių įmonių statusas, atlikti 
depozitoriumų funkcijas.
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Pakeitimas 887
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalies a g punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ag) įstaiga, kuriai taikomas rizikos 
ribojimo reguliavimas ir nuolatinė 
priežiūra ir kuri gali suteikti pakankamas 
finansines ir profesines garantijas dėl 
savo galimybių veiksmingai atlikti 
atitinkamas depozitoriumo funkcijas ir 
vykdyti šioms funkcijoms būdingus 
įsipareigojimus.

Or. en

Pakeitimas 888
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalies a h punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ah) įstaiga, kurios saugojimo paslaugoms, 
teikiamoms kitiems subjektams, taikomas 
specialus valstybės, kurioje ji įsteigta, 
reguliavimas ir priežiūra.

Or. en

Pakeitimas 889
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalies a i punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ai) uždaro pobūdžio fondo atveju –
juridinis asmuo, kuriai taikomas rizikos 
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ribojimo reguliavimas ir nuolatinė 
priežiūra ir kuris gali suteikti 
pakankamas finansines ir profesines 
garantijas dėl savo galimybių veiksmingai
atlikti atitinkamas depozitoriumo 
funkcijas ir vykdyti šioms funkcijoms 
būdingus įsipareigojimus.

Or. en

Pagrindimas

Dera pagal Finansinių priemonių rinkų direktyvą registruotoms įmonėms suteikti leidimą būti 
depozitoriumais, o uždaro pobūdžio fondams pasitelkti subjektus, pvz., apskaitininkus ir 
teisininkus, depozitoriumo funkcijoms atlikti.

Pakeitimas 890
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalies a j punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aj) laikantis 1 dalies a, b ir c punktų 
nuostatų, AIF, neturinčio turto, kuris gali 
būti saugojamas pagal 1 dalies b punkto i 
papunktį, depozitoriumu gali būti 
subjektas, kuris atlieka depozitoriumo 
funkcijas vykdydamas savo profesinę ir 
verslo veiklą, kuriam šios veiklos atžvilgiu 
taikoma teisės aktuose pripažinta 
privaloma profesinė registracija, teisinės 
ar reguliavimo nuostatos arba profesinės 
veiklos taisyklės ir kuris gali suteikti 
pakankamas finansines ir profesines 
garantijas dėl savo galimybių veiksmingai 
atlikti atitinkamas depozitoriumo 
funkcijas ir vykdyti šioms funkcijoms 
būdingus įsipareigojimus.

Or. en

Pagrindimas

Apribojus subjektų, kurie gali atlikti depozitoriumo vaidmenį, įvairovę sumažės 
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depozitoriumų skaičius, o tai padidins rizikos koncentraciją ir sisteminę riziką.

Pakeitimas 891
Olle Schmidt, Carl Haglund

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalies a k punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ak) subjektas, kuris atlieka depozitoriumo 
funkcijas vykdydamas savo profesinę ir 
verslo veiklą, kuriam šios veiklos atžvilgiu 
taikoma teisės aktuose pripažinta 
privaloma profesinė registracija, teisinės 
ar reguliavimo nuostatos arba profesinės 
veiklos taisyklės ir kuris gali suteikti 
pakankamas finansines ir profesines 
garantijas dėl savo galimybių veiksmingai 
atlikti atitinkamas depozitoriumo 
funkcijas ir vykdyti šioms funkcijoms 
būdingus įsipareigojimus.

Or. en

Pagrindimas

Nedera apriboti subjektų, turinčių teisę būti ES kredito įstaigų depozitoriumais, įvairovę. 
Kadangi direktyva taikoma labai įvairiems AIF, šios institucijos ne visada 
kompetentingiausios depozitoriumo funkcijoms, susijusioms su įvairiarūšių AIF valdomu 
konkrečiu turtu, atlikti. Be to, dėl tokių apribojimų kredito įstaigose galėtų susidaryti 
nepriimtina rizikos koncentracija, atsirasti nereikalingos sąnaudos ir galėtų būti labai 
apribotos galimybės investuoti turtą trečiosiose valstybėse. 

Pakeitimas 892
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Depozitaras yra kredito įstaiga, kurios 
registruotoji buveinė yra Bendrijoje ir kuri 
turi leidimą pagal 2006 m. birželio 14 d. 

3. Nepaisant leidimą turinčio AIF 
buveinės, Sąjungoje įsteigto AIFV 
depozitoriumas yra kredito įstaiga, kurios 
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Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2006/48/EB dėl kredito įstaigų 
veiklos pradėjimo ir vykdymo (nauja 
redakcija).

registruotoji buveinė yra Sąjungoje ir kuri 
turi leidimą pagal Direktyvą 2006/48/EB.

Trečiojoje valstybėje įsteigto AIFV 
depozitoriumas yra šioje trečiojoje 
valstybėje veikianti reguliuojama kredito 
įstaiga.

Or. en

Pakeitimas 893
Marta Andreasen

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Depozitaras yra kredito įstaiga, kurios 
registruotoji buveinė yra Bendrijoje ir kuri 
turi leidimą pagal 2006 m. birželio 14 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2006/48/EB dėl kredito įstaigų 
veiklos pradėjimo ir vykdymo (nauja 
redakcija).

3. Depozitoriumas yra kredito įstaiga, 
kurios registruotoji buveinė yra Sąjungoje
ir kuri turi leidimą pagal Direktyvą 
2006/48/EB arba kuri registruota kitose 
jurisdikcijose, taikančiose lygiavertes 
reguliavimo priemones.

Or. en

Pagrindimas

Sprendimas, kad depozitoriumais tegali būti ES veikiančios įstaigos, ne tik protekcionistinis, 
bet ir apribos depozitoriumų skaičių bei padidins investuotojų sąnaudas.

Pakeitimas 894
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Laikantis 3 dalies a, ab ir ag punktų 
nuostatų, AIF, kuris neturi išpirkimo 
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teisių, vykdytinų per 5 metus nuo AIF 
įsteigimo datos, ir kuris vadovaudamasis 
savo investicijų strategija ir tikslais tik 
retai investuoja ir parduoda turimą turtą, 
depozitoriumu gali būti:
a) juridinis asmuo, kuriam taikomas 
rizikos ribojimo reguliavimas ir nuolatinė 
priežiūra ir kuris gali suteikti 
pakankamas finansines ir profesines 
garantijas dėl savo galimybių veiksmingai 
atlikti atitinkamas depozitoriumo 
funkcijas ir vykdyti šioms funkcijoms 
būdingus įsipareigojimus; arba
b) juridinis asmuo, kuris atlieka 
depozitoriumo funkcijas vykdydamas savo 
profesinę ir verslo veiklą, kuriam šios 
veiklos atžvilgiu taikoma teisės aktuose 
pripažinta privaloma profesinė 
registracija, teisinės ar reguliavimo 
nuostatos arba profesinės veiklos taisyklės 
ir kuris gali suteikti pakankamas 
finansines ir profesines garantijas dėl 
savo galimybių veiksmingai atlikti 
atitinkamas depozitoriumo funkcijas ir 
vykdyti šioms funkcijoms būdingus 
įsipareigojimus.

Or. en

Pagrindimas

Atliktas pakeitimas siekiant paaiškinti, kad tai nauja reikalavimus atitinkančio depozitoriumo 
kategorija, ir atlikti suderinimą su pirmiau pridėtu c punktu. 

Pakeitimas 895
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Depozitoriumo paskyrimui būtinas 
AIFV buveinės valstybės narės 
kompetentingos valdžios institucijos 
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pritarimas. Kompetentinga valdžios 
institucija gali leisti paskirti daugiau kaip 
vieną depozitoriumą, jei ji užtikrinta, kad 
tai nekliudys tinkamai vykdyti visų šioje 
direktyvoje numatytų depozitoriumo 
įsipareigojimų.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas, kad būtų vienas depozitoriumas, nepagrįstai varžantis ir koncentruoja riziką.  
Jį taikant komercinei veiklai nebūdingu metodu apjungiamos funkcijos, o AIFV būtų sunku 
susiderėti dėl konkurencingų paslaugų teikimo kainų ir tai sumažintų investuotojų pelną. 
Paskyrimą susiejant su kompetentingos valdžios institucijos pritarimu bus užtikrintas 
atitinkamų reikalavimų vykdymas. Tai padės direktyvoje užtikrinti proporcingumą suteikiant 
galimybę ekonomiškai našiausiu būdu nustatyti paslaugų struktūrą, o tai bus ypatingai 
naudinga mažesniems AIF. 

Pakeitimas 896
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Sąjungoje įsteigto AIF paskirtasis 
depozitoriumas turi būti įsteigtas AIF 
buveinės valstybėje narėje.  
Depozitoriumo paskyrimui būtinas AIF 
buveinės valstybės narės kompetentingų 
valdžios institucijų pritarimas. 
Nukrypstant nuo pirmosios pastraipos 
nuostatų, AIF buveinės valstybės narės 
kompetentingos valdžios institucijos gali 
leisti 3 dalies reikalavimus tenkinančioms 
ir kitoje valstybėje narėje įsteigtoms 
įstaigoms būti paskirtuoju depozitoriumu.

Or. en
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Pakeitimas 897
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3d. Kai leidimą turinčio AIFV valdomas 
AIF turi buveinę Sąjungoje, 
depozitoriumo registruotoji buveinė gali 
būti bet kurioje valstybėje narėje.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimai, kad depozitoriumas būtų registruotas AIF buveinės valstybėje narėje, 
prieštarauja pastangoms sukurti bendrą finansinių paslaugų rinką. Jie taip pat sukelia 
sisteminę riziką mažesnėse valstybėse narėse, kuriose tik labai nedaug (palyginti su AIF 
skaičiumi) įstaigų atitinka depozitoriumui keliamus reikalavimus, o dėl to vienam 
depozitoriumui tenka didelė AIF sąskaitų dalis.

Pakeitimas 898
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3e. Kai leidimą turinčio AIFV valdomas 
AIF turi buveinę trečiojoje valstybėje, 
depozitoriumo registruotoji buveinė turi 
būti Sąjungoje, nebent būtų laikomasi šių 
sąlygų:
a) AIFV buveinės valstybės narės ir 
trečiosios valstybės, kurioje buveinę turi 
AIF, kompetentingos institucijos yra 
pasirašiusios bendradarbiavimo ir 
informacijos mainų susitarimus;
b) trečiosios valstybės, kurioje buveinę 
turi AIF, teisės aktai atitinka tarptautinių 
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organizacijų nustatytus reikalavimus; 
c) trečiajai valstybei, kurioje buveinę turi 
AIF, galioja sprendimas, priimamas pagal 
3d dalį, kuriuo konstatuojama, kad pinigų 
plovimo ir teroristų finansavimo 
prevencijos standartai yra lygiaverčiai ES 
teisėje nustatytiems standartams;
d) AIFV buveinės valstybė narė ir trečioji 
valstybė, kurioje buveinę turi AIF, yra 
pasirašiusios susitarimą, kuris visiškai 
atitinka standartus, nustatytus EBPO 
pavyzdinės mokesčių konvencijos 
26 straipsnyje, ir kuriuo užtikrinamas 
veiksmingas keitimasis informacija 
mokesčių klausimais.

Or. en

Pagrindimas

Derėtų trečiosios valstybės AIF suteikti galimybę turėti trečiosios valstybės depozitoriumus, 
jei tik jie tenkina atitinkamus kriterijus. Siekiant užtikrinti pakankamų standartų taikymą, 
trečiųjų valstybių sistemos turi atitikti sistemas, kurias nustato tarptautinės organizacijos, 
pvz., Tarptautinė vertybinių popierių komisijų organizacija (angl. IOSCO). Šio straipsnio c 
dalyje pateikiama nuoroda į pranešimo projekte įrašytą 17 straipsnio 3d dalies pakeitimą.

Pakeitimas 899
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 f dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3f. Valstybės narės leidžia AIFV įnešti jų 
valdomų AIF vardu turimas finansines 
priemones į trečiojoje šalyje atidarytą 
sąskaitą (-as) su sąlyga, kad įmonės 
deramai kvalifikuotai, apdairiai ir stropiai 
pasirenka, paskiria ir periodiškai įvertina 
šią trečiąją šalį ir susitarimus dėl tų 
finansinių priemonių laikymo ir 
saugojimo.
Visų pirma valstybės narės reikalauja, 
kad AIFV atsižvelgtų į trečiosios šalies 
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patirtį ir reputaciją rinkoje ir į visus 
teisinius reikalavimus arba rinkos 
praktiką, susijusią su tų finansinių 
priemonių laikymu, kuri galėtų neigiamai 
paveikti AIF teises.

Or. en

Pagrindimas

AIFV turėtų būti įpareigoti prisiimti pagrindinę atsakomybę ir vadovautis tais pačiais 
reikalavimais kaip Finansinių priemonių rinkų direktyvoje nurodytos įmonės, nustačius juos 
peržiūrėtame dokumente, pakeičiant nuorodas į klientus ir investicines įmones nuorodomis į 
AIF ir AIFV.

Pakeitimas 900
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 g dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3g. Valstybės narės užtikrina, kad tuo 
atveju, kai finansinių priemonių 
saugojimui kito asmens vardu taikomos 
jurisdikcijos, kurioje investicinė įmonė 
siūlo deponuoti kliento finansines 
priemones trečiojoje šalyje, specialus 
reglamentavimas ir priežiūra, investicinė 
įmonė nedeponuoja tų finansinių 
priemonių toje jurisdikcijoje trečiojoje 
šalyje, kuriai netaikomos toks 
reguliavimas ir priežiūra.

Or. en

Pagrindimas

AIFV turėtų būti įpareigoti prisiimti pagrindinę atsakomybę ir vadovautis tais pačiais 
reikalavimais kaip Finansinių priemonių rinkų direktyvoje nurodytos įmonės, nustačius juos 
peržiūrėtame dokumente, pakeičiant nuorodas į klientus ir investicines įmones nuorodomis į 
AIF ir AIFV.
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Pakeitimas 901
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 h dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3h. Valstybės narės užtikrina, kad AIFV 
nedeponuotų AIF vardu turimų 
finansinių priemonių trečiojoje šalyje, 
esančioje trečiojoje valstybėje, kurioje 
nereglamentuojamas finansinių 
priemonių laikymas ir saugojimas kito 
asmens sąskaita, nebent įvykdoma viena 
iš šių sąlygų:
a) dėl finansinių priemonių arba su tomis 
priemonėmis susijusių investicinių 
paslaugų pobūdžio jas reikia deponuoti 
trečiojoje šalyje, esančioje toje trečiojoje 
valstybėje;
b) kai finansinės priemonės laikomos 
verslo kliento vardu, tas klientas raštu 
paprašo, kad įmonė jas deponuotų 
trečiojoje šalyje, esančioje trečiojoje 
valstybėje.

Or. en

Pagrindimas

AIFV turėtų būti įpareigoti prisiimti pagrindinę atsakomybę ir vadovautis tais pačiais 
reikalavimais kaip Finansinių priemonių rinkų direktyvoje nurodytos įmonės, nustačius juos 
peržiūrėtame dokumente, pakeičiant nuorodas į klientus ir investicines įmones nuorodomis į 
AIF ir AIFV.

Pakeitimas 902
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 i dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3i. Komisija pagal 49a, 49b ir 49c 
straipsnius priima deleguotuosius teisės 
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aktus, kuriuose nurodomos sąlygos, 
kurias turi patenkinti depozitoriumui 
keliamus reikalavimus atitinkančios 
įstaigos. 
Šie teisės aktai, skirti šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti ją 
papildant, priimami Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnyje 
nurodyta tvarka.

Or. en

Pakeitimas 903
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Depozitarai turi teisę perduoti savo 
funkcijas kitiems depozitarams.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata numatyta funkcijų perdavimo įpareigojimuose.

Pakeitimas 904
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Depozitarai turi teisę perduoti savo 
funkcijas kitiems depozitarams.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant finansinių sandorių skaidrumo itin svarbu, jog depozitoriumai patys atliktų savo 
funkcijas, kad būtų galima atsekti indėlius. Kitu atveju būtų nereikalinga 20 straipsnio 1 
dalis. 

Pakeitimas 905
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Depozitarai turi teisę perduoti savo 
funkcijas kitiems depozitarams.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant finansinių sandorių skaidrumo itin svarbu, jog depozitoriumai patys atliktų savo 
funkcijas, kad būtų galima atsekti indėlius. Kitu atveju būtų nereikalinga 20 straipsnio 1 
dalis. 

Pakeitimas 906
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Depozitarai turi teisę perduoti savo 
funkcijas kitiems depozitarams.

4. Depozitoriumai neturi teisės perduoti 
savo funkcijų kitiems depozitoriumams.

Or. en

Pagrindimas

Depozitoriumo užduočių perdavimas mažina investuotojų apsaugą, taip pat AIFV ir 
priežiūros institucijų gebėjimus atlikti savo užduotis.
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Pakeitimas 907
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Depozitarai turi teisę perduoti savo 
funkcijas kitiems depozitarams.

4. Depozitoriumas turi teisę perduoti savo 
funkcijas kitam subjektui, jei jis ne AIF ar 
AIFV arba ne AIF ar AIFV partneris, jei 
depozitoriumas deramai kvalifikuotai, 
apdairiai ir stropiai pasirenka, paskiria ir 
periodiškai įvertina šį subjektą ir savo 
susitarimus dėl jam deleguotų funkcijų.

Or. en

Pakeitimas 908
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Depozitarai turi teisę perduoti savo 
funkcijas kitiems depozitarams.

4. Depozitoriumas turi teisę perduoti 1 
dalyje nurodytas savo funkcijas
trečiosioms šalims. Trečioji šalis gali savo 
ruožtu perduoti šias jai perduotas 
funkcijas.
Jei depozitoriumas naudojasi trečiųjų 
šalių paslaugomis atlikdamas 1 dalies b 
punkte nurodytą savo funkciją, jis privalo 
nustatyti, ar atsižvelgiant į atitinkamo 
AIF pobūdį ir profilį patenkinamos šios 
sąlygos:
a) trečiajai šaliai taikoma pakankama 
priežiūra atitinkamoje jurisdikcijoje;
b) trečioji šalis turi pakankamą struktūrą 
ir kvalifikaciją, atitinkančią gautinų AIF 
priklausančių finansinių priemonių 
pobūdį ir apimtis;
c) trečiojoje šalyje atliekamas periodiškas 
auditas užtikrinant, kad ji disponuoja 
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finansinėmis priemonėmis ir kitais 
vertybiniais popieriais;
d) trečioji šalis atskiria finansines 
priemones ir kitus vertybinius popierius 
nuo savo nuosavo turto;  ir
e) trečioji šalis finansinių priemonių 
negali naudoti be išankstinio AIFV ir 
depozitoriumo pritarimo, o šis pritarimas 
neatšauktas;  kai perduodamos perduotos 
funkcijos, būtiną išankstinį pritarimą turi 
suteikti depozitoriumas.

Or. en

Pagrindimas

Nėra priežasčių uždrausti 1 dalyje numatytų užduočių perdavimą.
Šis pakeitimas tiksliau atspindi sąlygas, kuriomis depozitoriumas turėtų naudotis deleguotų 
saugotojų kaip teikėjų paslaugomis tarpininkavimo grandinėje.  Ši formuluotė paimta iš 
Tarybai pirmininkaujančios Švedijos V3 kompromisinio pasiūlymo.
Be to, kadangi netinka visiems atvejams skirtas sprendimas, reikia nurodyti AIF pobūdį ir 
profilį.

Pakeitimas 909
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Depozitarai turi teisę perduoti savo 
funkcijas kitiems depozitarams.

4. Depozitoriumas turi teisę pavesti 
trečiosioms šalims vykdyti 1 dalyje 
nurodytas savo funkcijas.

Or. en

Pagrindimas

Nėra priežasčių uždrausti pavesti tinkamai kvalifikuotoms trečiosioms šalims vykdyti 1 dalyje 
numatytas užduotis.
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Pakeitimas 910
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Depozitarai turi teisę perduoti savo 
funkcijas kitiems depozitarams.

4. Depozitoriumai, gavę valstybės narės 
kompetentingos institucijos leidimą, turi 
teisę perduoti savo funkcijas kitiems
depozitoriumams.

Depozitoriumas pasirinkdamas deleguotą 
depozitoriumą ir nuolat prižiūrėdamas jo 
veiklą privalo vadovautis geriausios 
praktikos pavyzdžiais ir visapusiško 
deramo stropumo reikalavimais.
Komisija pagal 49a, 49b ir 49c straipsnius 
gali priimti deleguotuosius teisės aktus ir 
gaires, kuriose nurodomi kriterijai, 
kuriuos kompetentingos valdžios 
institucijos turi naudoti vertindamos, ar 
depozitoriumas atitinka 2 pastraipoje 
nurodytus deramo stropumo 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Depozitoriumams derėtų sudaryti galimybes deleguoti savo pareigas, jei jie laikosi atitinkamų 
deramo stropumo reikalavimų. 

Pakeitimas 911
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Depozitarai turi teisę perduoti savo
funkcijas kitiems depozitarams.

4. Depozitoriumai turi teisę perduoti kai 
kurias savo neesmines funkcijas kitiems
depozitoriumams.

Komisija pagal 49a, 49b ir 49c straipsnius 
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priima deleguotuosius teisės aktus, 
kuriuose išsamiau nustatomos esminės 
depozitoriumo funkcijos.
Šie teisės aktai, skirti šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti ją 
papildant, priimami Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnyje 
nurodyta tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Depozitoriumas negali perduoti visų savo užduočių, kad jis netaptų vien pašto dėžutės 
funkcijas vykdančiu subjektu.

Pakeitimas 912
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Depozitarai turi teisę perduoti savo 
funkcijas kitiems depozitarams.

4. Depozitoriumai turi teisę kitiems 
depozitoriumams perduoti savo funkcijas, 
išskyrus šių deleguotų depozitoriumų 
stebėsenos ir priežiūros funkcijas.
Depozitoriumai gali perduoti savo 
funkcijas deleguotiems depozitoriumams, 
kurių buveinė nėra Sąjungoje.

Or. en

Pakeitimas 913
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Depozitarai turi teisę perduoti savo 
funkcijas kitiems depozitarams.

4. Depozitoriumai turi teisę perduoti savo 
funkcijas kitiems depozitoriumams. Jei ši 
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funkcija yra finansinių priemonių 
saugojimas pagal 17 straipsnio 1 dalies b 
punktą, ją galima taip pat perduoti 
depozitoriumui trečiojoje valstybėje, kuri 
atitinka 38 straipsnio 1 dalies antros 
pastraipos a–c punktuose išdėstytas 
sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Reikia paaiškinti, kad depozitoriumas gali perduoti savo funkcijas, ypatingai saugojimą, 
kitam depozitoriumui trečiojoje valstybėje, nes vertybiniai popieriai paprastai gali būti 
saugomi tik emitento buveinės valstybėje. Logiška tai paaiškinti šioje direktyvos teksto vietoje, 
kur pirmą kartą aptariamas funkcijų perdavimo klausimas. 

Pakeitimas 914
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Depozitarai turi teisę perduoti savo 
funkcijas kitiems depozitarams.

4. Depozitarai turi teisę perduoti savo
funkcijas kitiems depozitarams. Jei ši 
funkcija yra finansinių priemonių 
saugojimas pagal 17 straipsnio 1 dalies b 
punktą, ją galima taip pat perduoti 
depozitoriumui trečiojoje valstybėje, kuri 
atitinka 38 straipsnio 1 dalies antros 
pastraipos a–c punktuose išdėstytas 
sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Reikia paaiškinti, kad depozitoriumas gali perduoti savo funkcijas, ypatingai saugojimą, 
kitam depozitoriumui trečiojoje valstybėje, nes vertybiniai popieriai paprastai gali būti 
saugomi tik emitento buveinės valstybėje. Logiška tai paaiškinti šioje direktyvos teksto vietoje, 
kur pirmą kartą aptariamas funkcijų perdavimo klausimas. 
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Pakeitimas 915
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Depozitarai turi teisę perduoti savo 
funkcijas kitiems depozitarams.

4. Depozitoriumai turi teisę perduoti savo 
funkcijas, išskyrus savo deleguotų 
depozitoriumų ir saugotojų pasirinkimo, 
stebėsenos ir priežiūros funkcijas.
Depozitoriumas neperduoda savo funkcijų 
tokiu mastu, kad jam liktų tik 
vadinamosios pašto dėžutės funkcijos.

Or. en

Pakeitimas 916
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Depozitarai turi teisę perduoti savo 
funkcijas kitiems depozitarams.

4. Depozitoriumai turi teisę perduoti savo 
funkcijas, išskyrus savo deleguotų 
saugotojų stebėsenos ir priežiūros 
funkcijas. Depozitoriumas neperduoda 
savo funkcijų tokiu mastu, kad jam liktų 
tik vadinamosios pašto dėžutės funkcijos.

Or. en

Pakeitimas 917
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Depozitarai turi teisę perduoti savo 4. Depozitoriumai turi teisę perduoti savo 
funkcijas, išskyrus savo deleguotų 
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funkcijas kitiems depozitarams. saugotojų stebėsenos ir priežiūros 
funkcijas. Depozitoriumas neperduoda 
savo funkcijų tokiu mastu, kad jam liktų 
tik vadinamosios pašto dėžutės funkcijos.

Or. en

Pagrindimas

Nėra priežasčių uždrausti pavesti tinkamai kvalifikuotoms trečiosioms šalims vykdyti bet 
kokias depozitoriumo užduotis.

Pakeitimas 918
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Depozitarai turi teisę perduoti savo 
funkcijas kitiems depozitarams.

4. Depozitoriumai turi teisę perduoti savo 
funkcijas, išskyrus savo deleguotų 
saugotojų stebėsenos ir priežiūros 
funkcijas. Depozitoriumas neperduoda 
savo funkcijų tokiu mastu, kad jam liktų 
tik vadinamosios pašto dėžutės funkcijos.

Or. en

Pakeitimas 919
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Depozitarai turi teisę perduoti savo 
funkcijas kitiems depozitarams.

4. Depozitoriumai turi teisę pagal 18 
straipsnį perduoti savo funkcijas kitiems
depozitoriumams.

Or. en
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Pakeitimas 920
Marta Andreasen

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Depozitarai turi teisę perduoti savo 
funkcijas kitiems depozitarams.

4. Depozitoriumai turi teisę perduoti savo 
funkcijas kitiems depozitoriumams, 
turintiems leidimą, suteiktą Sąjungoje 
arba už jos ribų.

Or. en

Pagrindimas

Deleguoti depozitoriumai gali būti nebūtinai toje pačioje jurisdikcijoje kaip AIF ir būtų 
nepagrįsta panaikinti šią galimybę, jei jie tam turi pateisinamų ir svarių priežasčių.

Pakeitimas 921
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jei AIFV buveinės valstybė narė nėra 
AIF buveinės valstybė narė, 
depozitoriumas pasirašo rašytinį 
susitarimą su AIFV, kuriame 
reglamentuojami būtinais laikomi 
informacijos srautai, kad jis galėtų atlikti 
funkcijas, nustatytas šiame straipsnyje ir 
kituose įstatymuose arba kituose teisės 
aktuose, taikytinuose depozitoriumams 
AIF buveinės valstybėje narėje.

Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti informacijos srautus tarp AIFV ir depozitoriumo, ypač jei valdytojo ir 
depozitoriumo buveinės yra skirtingose valstybėse. Derėtų laikytis pozicijos, panašios į 
pasirinktą KIPVPS direktyvoje (pagal 23 straipsnio 5 dalį ir 33 straipsnio 5 dalį).
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Pakeitimas 922
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Jei depozitoriumas naudojasi 
deleguoto saugotojo paslaugomis 
atlikdamas 1 dalies b punkte nurodytą 
funkciją, jis privalo nustatyti, ar 
patenkinamos šios sąlygos:
a) deleguotam saugotojui taikoma būtina 
priežiūra atitinkamoje jurisdikcijoje;
b) deleguotas saugotojas turi pakankamą 
struktūrą ir kvalifikaciją, atitinkančią 
gautinų AIF priklausančių finansinių 
priemonių pobūdį ir apimtis;
c) deleguotame saugotojuje atliekamas 
periodiškas auditas užtikrinant, kad jis 
disponuoja finansinėmis priemonėmis ir 
kitais vertybiniais popieriais;
d) deleguotas saugotojas atskiria 
finansines priemones ir kitus vertybinius 
popierius nuo savo nuosavo turto;  ir
e) deleguotas saugotojas finansinių 
priemonių negali naudoti be išankstinio 
AIFV pritarimo, o šis pritarimas 
neatšauktas.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas tiksliau atspindi sąlygas, kuriomis depozitoriumas turėtų naudotis deleguotų 
saugotojų kaip teikėjų paslaugomis tarpininkavimo grandinėje. 

Antrame lygmenyje turėtų būti išsamiau reglamentuotas šių reikalavimų pagrindas, ypač 
tinkamas deramo stropumo, kurio turi laikytis depozitoriumo, mastas.
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Pakeitimas 923
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4c. Depozitoriumas deramai kvalifikuotai, 
apdairiai ir stropiai pasirenka, paskiria ir 
nuolat prižiūri trečiąją šalį, kuriai jis 
perdavė dalį savo funkcijų;

Or. en

Pakeitimas 924
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4d. Depozitoriumas profesionaliai, 
apdairiai ir stropiai pasirenka, paskiria ir 
periodiškai tikrina trečiąją šalį, kaip 
nurodyta 4 ir 4b dalyse.

Or. en

Pakeitimas 925
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4e. Depozitoriumas profesionaliai, 
apdairiai ir stropiai pasirenka, paskiria ir 
periodiškai tikrina trečiąją šalį, kaip 
nurodyta 4 dalyje.
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Or. en

Pagrindimas

2 lygmenyje turėtų būti išsamiai apibūdinta, kokiais kriterijais grindžiami šie reikalavimai, 
ypač tinkamas depozitoriumo veiklos kruopštumo lygis. 

Pakeitimas 926
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Depozitaras atsako AIFV ir AIF 
investuotojams už visus nuostolius, 
kuriuos šie patiria dėl depozitaro pareigų 
nevykdymo pagal šią direktyvą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nereikalinga atsižvelgiant į pareigų apibrėžtį. Šis klausimas turėtų būti išaiškintas pateikiant 
horizontalų teisėkūros pasiūlymą.

Pakeitimas 927
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Depozitaras atsako AIFV ir AIF 
investuotojams už visus nuostolius, 
kuriuos šie patiria dėl depozitaro pareigų 
nevykdymo pagal šią direktyvą.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 928
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Depozitaras atsako AIFV ir AIF 
investuotojams už visus nuostolius, kuriuos 
šie patiria dėl depozitaro pareigų 
nevykdymo pagal šią direktyvą.

5. Depozitoriumas pagal AIFV buveinės 
valstybės narės nacionalinius teisės aktus
atsako AIFV ir AIF investuotojams už 
visus nuostolius, kuriuos šie patiria dėl 
depozitoriumo pareigų nevykdymo pagal 
šią direktyvą arba dėl netinkamo jų 
vykdymo.

Or. en

Pagrindimas

Būtina nustatyti taisykles dėl atsakomybės remiantis depozitoriumo kaltės nustatymo 
kriterijais. Be to, atsakomybės tvarka turėtų būti panaši į tvarką, numatytą pagal Kolektyvinio 
investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) direktyvos 
24 ir 34 straipsnius. 

Pakeitimas 929
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Depozitaras atsako AIFV ir AIF 
investuotojams už visus nuostolius, 
kuriuos šie patiria dėl depozitaro pareigų 
nevykdymo pagal šią direktyvą.

5. Depozitoriumas atsako AIF už visus 
nuostolius, kuriuos šis patiria dėl 
nepateisinamo depozitoriumo pareigų 
nevykdymo pagal šią direktyvą arba dėl 
netinkamo jų vykdymo.

Or. en
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Pakeitimas 930
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Depozitaras atsako AIFV ir AIF 
investuotojams už visus nuostolius, kuriuos 
šie patiria dėl depozitaro pareigų 
nevykdymo pagal šią direktyvą.

5. Depozitoriumas atsako AIF arba AIF 
investuotojams kolektyviai už nuostolius, 
kuriuos šie patiria dėl nepateisinamo
depozitoriumo pareigų pagal 
1, 2, 4 ir 4a dalis nevykdymo arba dėl 
netinkamo jų vykdymo. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant laikytis KIPVPS direktyvos standartų, svarbu patikslinti, kad depozitoriumas 
įsipareigojęs visiems AIF investuotojams kolektyviai, o ne „AIF arba investuotojams“, 
kadangi dėl to kilti lojalumo konfliktų ir atsirasti rizika, kad bus pateikiami konkuruojantys 
reikalavimai atlyginti nuostolius. Be to, teisė pateikti ieškinį dėl nuostolio atlyginimo 
apibrėžiama pagal nacionalinę teisę.

Pakeitimas 931
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Depozitaras atsako AIFV ir AIF 
investuotojams už visus nuostolius, kuriuos 
šie patiria dėl depozitaro pareigų 
nevykdymo pagal šią direktyvą.

5. Depozitoriumas atsako AIF arba AIF 
investuotojams kolektyviai už nuostolius, 
kuriuos šie patiria dėl nepateisinamo
depozitoriumo pareigų pagal 
1, 2, 4 ir 4a dalis nevykdymo arba dėl 
netinkamo jų vykdymo.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant laikytis KIPVPS direktyvos standartų, svarbu patikslinti, kad depozitoriumas 
įsipareigojęs visiems AIF investuotojams kolektyviai, o ne „AIF arba investuotojams“, 
kadangi dėl to kilti lojalumo konfliktų. 
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Pakeitimas 932
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Depozitaras atsako AIFV ir AIF 
investuotojams už visus nuostolius, kuriuos 
šie patiria dėl depozitaro pareigų 
nevykdymo pagal šią direktyvą.

5. Depozitoriumas atsako AIFV ir AIF 
investuotojams už visus nuostolius, kuriuos 
šie patiria dėl nepateisinamo
depozitoriumo pareigų nevykdymo pagal 
šią direktyvą arba dėl netinkamo jų 
vykdymo.

Or. en

Pagrindimas

Būtina patikslinti, kad depozitoriumas atsakingas už nuostolius, kurių atsiranda dėl 
nepateisinamo depozitoriumo nukrypimo nuo savo pareigų AIFV ir investuotojų atžvilgiu. Vis 
dėlto Komisijos tekstą galima suprasti taip, kad depozitoriumui keliami dar didesni 
reikalavimai, o tai reikštų, kad sukuriama netinkamų ir ribojamųjų reikalavimų našta 
depozitoriumui ir kad dėl to gali sumažėti depozitoriumų, pasirengusių vykdyti savo veiklą 
ES, taigi gali padidėti likusiųjų depozitoriumų koncentracija ir jų keliama sisteminė rizika.   

Pakeitimas 933
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Depozitaras atsako AIFV ir AIF 
investuotojams už visus nuostolius, kuriuos 
šie patiria dėl depozitaro pareigų 
nevykdymo pagal šią direktyvą.

5. Depozitoriumas atsako AIFV ir AIF 
investuotojams už visus nuostolius, kuriuos 
šie patiria dėl nepateisinamo
depozitoriumo pareigų nevykdymo pagal 
šią direktyvą.

Or. en

Pagrindimas

Depozitoriumas turėtų atsakyti už visus nepateisinamus nuostolius. Jei depozitoriumas, kitas 
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depozitoriumas, kuriam perduodamos funkcijos, AIF investuotojai ir AIFV yra sudarę 
sutartinį susitarimą, ši atsakomybė turėtų būti perduota trečiajai šaliai, atsižvelgiant į 
sutarties sąlygas ir buveinės valstybės narės leidimą.  

Pakeitimas 934
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apie bet kokius pagal šią direktyvą 
nustatytos atsakomybės tvarkos 
pakeitimus pagal AIFV ir depozitoriumo 
sudarytus sutartinius susitarimus 
pranešama atitinkamos AIF 
investuotojams prieš jiems investuojant ir 
kompetentingoms valdžios institucijoms. 

Or. en

Pakeitimas 935
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo atveju, jei prarandamos depozitaro 
saugomos finansinės priemonės, 
depozitaras gali būti atleidžiamas nuo 
atsakomybės tik tuo atveju, jei gali įrodyti, 
kad neturėjo galimybės išvengti 
praradimo.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nereikalinga atsižvelgiant į pareigų apibrėžtį. Šis klausimas turėtų būti išaiškintas pateikiant 
horizontalų teisėkūros pasiūlymą.
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Pakeitimas 936
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo atveju, jei prarandamos depozitaro 
saugomos finansinės priemonės, 
depozitaras gali būti atleidžiamas nuo 
atsakomybės tik tuo atveju, jei gali įrodyti, 
kad neturėjo galimybės išvengti 
praradimo.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant laikytis KIPVPS direktyvos standartų, svarbu patikslinti, kad depozitoriumas 
įsipareigojęs visiems AIF investuotojams kolektyviai, o ne „AIF arba investuotojams“, 
kadangi dėl to kilti lojalumo konfliktų ir atsirasti rizika, kad bus pateikiami konkuruojantys 
reikalavimai atlyginti nuostolius. Be to, teisė pateikti ieškinį dėl nuostolio atlyginimo 
apibrėžiama pagal nacionalinę teisę.

Pakeitimas 937
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo atveju, jei prarandamos depozitaro 
saugomos finansinės priemonės, 
depozitaras gali būti atleidžiamas nuo 
atsakomybės tik tuo atveju, jei gali įrodyti, 
kad neturėjo galimybės išvengti 
praradimo.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant laikytis KIPVPS direktyvos standartų, svarbu patikslinti, kad depozitoriumas 
įsipareigojęs visiems AIF investuotojams kolektyviai, o ne „AIF arba investuotojams“, 
kadangi dėl to kilti lojalumo konfliktų. 
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Pakeitimas 938
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo atveju, jei prarandamos depozitaro 
saugomos finansinės priemonės, 
depozitaras gali būti atleidžiamas nuo 
atsakomybės tik tuo atveju, jei gali įrodyti, 
kad neturėjo galimybės išvengti 
praradimo.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nedera perkelti įrodinėjimo naštos depozitoriumui. Kaip ir KIPVPS direktyvoje, įrodinėjimo 
naštos paskirstymas turėtų būti paliktas reglamentuoti pagal nacionalinę civilinę teisę. Tik 
tuo atveju, kai turto saugojimo funkcija perduodama, būtinos suderintos ES lygmens taisyklės, 
kurios būtų pagrįstos nustatytais atsakomybės standartais.

Pakeitimas 939
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo atveju, jei prarandamos depozitaro 
saugomos finansinės priemonės, 
depozitaras gali būti atleidžiamas nuo 
atsakomybės tik tuo atveju, jei gali įrodyti, 
kad neturėjo galimybės išvengti 
praradimo.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 940
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo atveju, jei prarandamos depozitaro 
saugomos finansinės priemonės, 
depozitaras gali būti atleidžiamas nuo 
atsakomybės tik tuo atveju, jei gali įrodyti, 
kad neturėjo galimybės išvengti 
praradimo.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 941
Marta Andreasen

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo atveju, jei prarandamos depozitaro 
saugomos finansinės priemonės, 
depozitaras gali būti atleidžiamas nuo 
atsakomybės tik tuo atveju, jei gali įrodyti, 
kad neturėjo galimybės išvengti 
praradimo.

Tuo atveju, jei prarandamos depozitoriumo 
saugomos finansinės priemonės, 
depozitoriumas gali būti laikomas 
atsakingu tik tuo atveju, jei įrodoma, kad 
jis nesilaikė deramo stropumo ir tinkamo 
apdairumo arba neatliko savo pareigų 
saugomo turto atžvilgiu.

Or. en

Pagrindimas

Įprastas kriterijus atliekant depozitoriumo funkcijas yra tinkamas apdairumas. Jei 
įrodinėjimo našta dėl nuostolių perkeliama depozitoriumui, tai prieštarauja įprastai bendrai 
praktikai ir dėl to gerokai padidėja investuotojui tenkančios draudimo išlaidos.



PE439.132v01-00 142/166 AM\805037LT.doc

LT

Pakeitimas 942
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo atveju, jei prarandamos depozitaro
saugomos finansinės priemonės, 
depozitaras gali būti atleidžiamas nuo 
atsakomybės tik tuo atveju, jei gali įrodyti, 
kad neturėjo galimybės išvengti praradimo.

Tuo atveju, jei prarandamos depozitoriumo 
saugomos finansinės priemonės, 
depozitoriumas gali būti atleidžiamas nuo 
atsakomybės tik tuo atveju, jei gali įrodyti, 
kad šios priemonės buvo prarastos dėl 
išorinio poveikio, kurio nebuvo galima 
numatyti, ir kad depozitoriumas neturėjo 
galimybės išvengti praradimo.

Or. en

Pagrindimas

Depozitoriumai turi laikytis griežtų atsakomybės taisyklių ir nuo šios atsakomybės jie gali 
būti atleidžiami tik force majeure atveju.

Pakeitimas 943
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo atveju, jei prarandamos finansinės 
priemonės, saugomos pagal 1 dalies b 
punkto i papunktį, arba jei dėl 
nepateisinamo depozitoriumo pareigų 
nevykdymo neišsaugomos teisės į 
finansines priemones pagal 1 dalies 
b punkto ii papunktį, depozitoriumas 
nedelsdamas grąžina AIF turtą arba 
atitinkamą sumą.  
Jei pagal 4 dalį funkcijos perduodamos 
trečiajai šaliai, depozitoriumas gali būti 
atleidžiamas nuo atsakomybės, jei gali 
įrodyti, kad atliko savo pareigas pagal 4 ir 
4a dalis. Vis dėlto tuo atveju, jei 
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depozitoriumas atleidžiamas nuo 
atsakomybės pagal šias nuostatas, 
prireikus jis imasi deramų veiksmų prieš 
trečiąją šalį, kai atsižvelgiant į aplinkybes 
šie veiksmai būtini siekiant AIF atlyginti 
nuostolius, susijusius su finansinių 
priemonių praradimu (šiuo atveju AIF 
padengia pagrįstas depozitoriumo 
sąnaudas ir  patirtas išlaidas), nebent pats 
AIF galėtų imtis šių veiksmų pagal 
taikytiną teisę ir rinkos praktiką.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 944
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies antra b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo atveju, jei prarandamos finansinės 
priemonės, saugomos pagal 1 dalies 
b punkto i papunktį, arba jei dėl 
nepateisinamo depozitoriumo pareigų 
nevykdymo neišsaugomos teisės į 
finansines priemones pagal 1 dalies 
b punkto ii papunktį, depozitoriumas 
grąžina AIF turtą arba atitinkamą sumą.
Šiam įpareigojimui neturi įtakos tai, kad 
pagal 4 dalį gali būti paskirtas saugotojo 
struktūrinis padalinys.
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Vis dėlto depozitoriumas gali būti 
atleidžiamas nuo atsakomybės, jei jis 
atliko savo pareigas pagal 4 ir 4a dalis.

Or. en

Pagrindimas

Pripažįstama pareiga grąžinti depozitoriumo saugomą nuosavybę (finansines priemones).

Pakeitimas 945
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies antra c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Netekus bet kokių depozitoriumo 
saugomų finansinių priemonių, jo 
pirmutinė pareiga nepažeidžiant 
nacionalinės teisės nuostatų – nedelsiant 
grąžinti turtą AIF. Šis reikalavimas 
taikomas nepažeidžiant teisminio 
nagrinėjimo procedūrų. 

Or. en

Pakeitimas 946
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies antra d pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo atveju, jei prarandamos finansinės 
priemonės, kurias depozitoriumas saugo 
pagal 1 dalies b punktą, jis nedelsdamas 
grąžina AIF turtą. Depozitoriumas gali 
būti atleidžiamas nuo atsakomybės, jei 
gali įrodyti, kad su deramu stropumu 
atliko savo pareigas, kaip numatyta pagal 
4 dalį.
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Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 947
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies antra d pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo atveju, jei prarandamos finansinės 
priemonės, kurias depozitoriumas saugo 
pagal 1 dalies b punktą, jis nedelsdamas 
grąžina AIF turtą. Depozitoriumas gali 
būti atleidžiamas nuo atsakomybės, jei 
gali įrodyti, kad su deramu stropumu 
atliko savo pareigas, kaip numatyta pagal 
4 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Pareiga atlyginti nuostolius taikoma tik kalbant apie saugomus vertybinius popierius. 
Pareiga nedelsiant grąžinti turtą turėtų būti šiek tiek supaprastinta, kad būtų įgyvendinama 
atsižvelgiant į rinkos veikimą. Depozitoriumui turėtų būti suteikta galimybė apriboti savo 
atsakomybę už saugomus vertybinius popierius, jei jis gali įrodyti, kad turtas prarastas ne dėl 
to, kad jis nepateisinamai nevykdė savo pareigų.
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Pakeitimas 948
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies antra e pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo atveju, jei prarandamos finansinės 
priemonės, kurias depozitoriumas saugo 
pagal 1 dalies b punktą, jis nedelsdamas 
grąžina AIF turtą. Depozitoriumas gali 
būti atleidžiamas nuo atsakomybės, jei 
gali įrodyti, kad su deramu stropumu 
atliko savo pareigas, kaip numatyta pagal 
4 dalį.

Or. en

Pakeitimas 949
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies antra f pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu remiantis šalies, kurioje AIFV 
investuoja AIF vardu, teisės aktų 
nuostatomis, depozitoriumas dėl teisinių 
kliūčių negali atlikti saugotojo funkcijų, 
jo atsakomybė AIFV ir investuotojų 
atžvilgiu gali būti perleista leidimą 
turinčiai trečiajai šaliai, kuriai jis yra 
patikėjęs vykdyti savo saugojimo pareigas. 
Depozitoriumas ir trečioji šalis sudaro 
sutartį dėl atsakomybės perleidimo. 
AIFV informuojamas apie tokį susitarimą 
prieš jį įgyvendinant. AIFV ir 
depozitoriumo sutartyje numatoma ši 
informavimo pareiga.
Investuotojai informuojami apie tokią 
sutartį ir apie susijusių šalių atsakomybės 
pasidalijimą prieš jiems investuojant į 
AIF.
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Or. en

Pakeitimas 950
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies antra g pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu remiantis šalies, kurioje AIFV 
veikia AIF vardu, teisės aktų nuostatomis, 
depozitoriumas dėl teisinių kliūčių negali 
atlikti saugotojo funkcijų, jo atsakomybė 
AIFV ir investuotojų atžvilgiu gali būti 
perleista leidimą turinčiai trečiajai šaliai, 
kuriai jis yra patikėjęs vykdyti savo 
saugojimo pareigas. Depozitoriumas ir 
trečioji šalis sudaro rašytinį susitarimą dėl 
atsakomybės perleidimo.
Pagal bendrąją AIFV ir depozitoriumo 
sutartį AIFV yra informuojamas apie 
visus šio pobūdžio susitarimus, tačiau jam 
nesuteikiama teisė prieštarauti tokiam 
susitarimui. 

Or. en

Pagrindimas

Bet kokia užduotis ir susijusi atsakomybė turi būti perleidžiama pagal rašytinį susitarimą 
siekiant užtikrinti investuotojų, AIFV ir depozitoriumo saugumą. Be to, AIFV turi būti 
informuotas apie tai, kad tam tikras saugojimo užduotis atliks trečiosios šalys. Vis dėlto, 
kadangi tuo pat metu perleidžiama ir atsakomybė, sprendimą perleisti tam tikras pareigas 
priima tik depozitoriumas. 
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Pakeitimas 951
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies antra h pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu trečiosios šalies depozitoriumui 
taikomi pagal 3d dalį priimti sprendimai, 
nereikalaujama sudaryti 5 dalies 
2g pastraipoje nurodyto rašytinio 
susitarimo, tačiau toks susitarimas gali 
būti sudaromas.

Or. en

Pagrindimas

Bet koks funkcijų perleidimas grindžiamas susitarimu pagal civilinę teisę, taigi tuo atveju, kai 
taikomi 3d dalyje nurodyti sprendimai, nebūtina sudaryti papildomo rašytinio susitarimo. 
Daroma nuoroda į pranešimo projekto 17 straipsnio 3d dalies pakeitimą.

Pakeitimas 952
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies antra i pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu trečiajai šaliai taikomi pagal 3d dalį 
priimti sprendimai, nereikalaujama 
sudaryti 5 dalies 2f pastraipoje nurodytos 
sutarties, tačiau tokia sutartis gali būti 
sudaroma.

Pagrindimas

Daroma nuoroda į pranešimo projekto 17 straipsnio 3d dalies pakeitimą.

Or. en
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Pakeitimas 953
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies antra j pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pagal depozitoriumo ir trečiosios šalies 
sutartį laikantis AIF taisyklių leidžiama 
pervesti ir iš naujo panaudoti turtą, AIFV 
informuojamas apie šią išlygą prieš ją 
įgyvendinant. AIFV ir depozitoriumo 
sutartyje numatoma ši informavimo 
pareiga. Investuotojai, prieš jiems 
investuojant į AIF, informuojami apie šią 
išlygą ir jiems suteikiama naujausia 
informacija apie trečiosios šalies tapatybę. 
Investuotojai visų pirma informuojami 
apie galimą atsakomybės perleidimą 
trečiajai šaliai, įskaitant finansinių 
priemonių praradimo atveju. Tokiu atveju 
nuostolių padengimo terminas 
nustatomas remiantis depozitoriumo ir 
trečiosios šalies sutarties sąlygomis.

Or. en

Pakeitimas 954
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies antra k pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Netekus finansinių priemonių, už kurias 
depozitoriumas atsakingas pagal šią dalį, 
kai sudaryta sutartis, pagal kurią 
leidžiama AIFV parinktai trečiajai šaliai 
pervesti ir su išankstiniu AIFV sutikimu 
iš naujo panaudoti turtą, depozitoriumas 
gali būti atleidžiamas nuo atsakomybės 
sutartyje numatytomis sąlygomis. 
Investuotojai informuojami apie tai, kad 
tokios sutarties esama.
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Depozitoriumas neatsako už centrinio 
vertybinių popierių depozitoriumo 
veiksmus arba neveikimą (ar nemokumą).

Or. en

Pagrindimas

Tuo atveju, jei pareiga saugoti buvo perduota trečiajai šaliai, kurią pasirinko ne 
depozitoriumas, o AIFV, depozitoriumas negali būti laikomas atsakingu už turto praradimą. 
Kai kuriais atvejais depozitoriumas neturi jokios galimybės kontroliuoti šio turto, 
nežinodamas, kur jis  yra ir kaip jis naudojamas. Investuotojai turėtų būti apie tai 
informuojami.

Pakeitimas 955
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies antra k pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Netekus finansinių priemonių, už kurias 
depozitoriumas atsakingas pagal 
2d pastraipą, kai sudaryta sutartis, pagal 
kurią leidžiama AIFV parinktai trečiajai 
šaliai pervesti ir su išankstiniu AIFV 
sutikimu iš naujo panaudoti turtą, 
depozitoriumas gali būti atleidžiamas nuo 
atsakomybės sutartyje numatytomis 
sąlygomis. Investuotojai informuojami 
apie tai, kad tokios sutarties esama.
Depozitoriumas neatsako už centrinio 
vertybinių popierių depozitoriumo 
veiksmus arba neveikimą (ar nemokumą).

Or. en

Pagrindimas

Depozitoriumas negali būti laikomas atsakingu už turto praradimą, jei atsakomybė už turto 
saugojimą buvo pavesta trečiajai šaliai, kurią pasirinko ne depozitoriumas, o AIFV. 
Investuotojai turėtų būti informuojami apie tai, kad tokios sutarties esama.
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Pakeitimas 956
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies antra i pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Netekus finansinių priemonių, kai 
sudaryta sutartis, pagal kurią leidžiama 
AIFV parinktai trečiajai šaliai pervesti ir 
su išankstiniu AIFV sutikimu iš naujo 
panaudoti turtą, depozitoriumas gali būti 
atleidžiamas nuo atsakomybės sutartyje 
numatytomis sąlygomis. Investuotojai 
informuojami apie tai, kad tokios sutarties 
esama.

Or. en

Pakeitimas 957
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies antra e pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 49a, 49b ir 49c straipsnių nuostatas 
Komisija priima deleguotuosius teisės 
aktus, kuriuose išsamiau apibrėžiamos 
depozitoriumų pareigos ir atsakomybė, 
taip pat sąlygos, kurių laikydamasis AIF 
depozitoriumas gali perduoti kai kurias 
savo funkcijas trečiajai šaliai.
Šie teisės aktai, skirti šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti ją 
papildant, priimami pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnyje nurodytą tvarką.

Or. en



PE439.132v01-00 152/166 AM\805037LT.doc

LT

Pakeitimas 958
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakomybė AIF investuotojams gali būti 
nustatoma tiesiogiai arba netiesiogiai per 
AIFV, atsižvelgiant į santykių tarp 
depozitaro, AIFV ir investuotojų teisinį 
pobūdį. Bet koks funkcijų perdavimas, 
nurodytas 4 dalyje, nedaro poveikio 
depozitaro atsakomybei.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nereikalinga atsižvelgiant į pareigų apibrėžtį. Šis klausimas turėtų būti išaiškintas pateikiant 
horizontalų teisėkūros pasiūlymą.

Pakeitimas 959
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakomybė AIF investuotojams gali būti 
nustatoma tiesiogiai arba netiesiogiai per 
AIFV, atsižvelgiant į santykių tarp 
depozitaro, AIFV ir investuotojų teisinį 
pobūdį. Bet koks funkcijų perdavimas, 
nurodytas 4 dalyje, nedaro poveikio 
depozitaro atsakomybei.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 960
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakomybė AIF investuotojams gali būti 
nustatoma tiesiogiai arba netiesiogiai per 
AIFV, atsižvelgiant į santykių tarp 
depozitaro, AIFV ir investuotojų teisinį 
pobūdį. Bet koks funkcijų perdavimas, 
nurodytas 4 dalyje, nedaro poveikio 
depozitaro atsakomybei.

Atsakomybė AIF investuotojams gali būti 
nustatoma tiesiogiai arba netiesiogiai per 
AIFV, atsižvelgiant į santykių tarp 
depozitoriumo, AIFV ir investuotojų teisinį 
pobūdį.

Bet koks funkcijų perdavimas, nurodytas 
4 dalyje, paprastai nedaro poveikio 
depozitoriumo atsakomybei. Vis dėlto 
atsakomybė gali būti perleista leidimą 
turinčiai trečiajai šaliai, kuriai jis yra 
patikėjęs vykdyti savo saugojimo pareigas. 
AIFV, depozitoriumas, trečioji šalis ir 
investuotojai sudaro sutartį dėl 
atsakomybės perleidimo. Šį susitarimą 
tvirtina buveinės valstybė narė.
Netekus finansinių priemonių, kai 
sudaryta deponavimo sutartis, pagal kurią 
leidžiama pervesti ir iš naujo panaudoti 
turtą, nuostolių padengimo terminas 
nustatomas remiantis sutarties sąlygomis.

Or. en

Pagrindimas

Depozitoriumas turėtų atsakyti už visus nepateisinamus nuostolius. Jei depozitoriumas, kitas 
depozitoriumas, kuriam perduodamos funkcijos, AIF investuotojai ir AIFV yra sudarę 
sutartinį susitarimą, ši atsakomybė turėtų būti perduota trečiajai šaliai, atsižvelgiant į 
sutarties sąlygas ir buveinės valstybės narės leidimą.  
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Pakeitimas 961
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakomybė AIF investuotojams gali būti 
nustatoma tiesiogiai arba netiesiogiai per 
AIFV, atsižvelgiant į santykių tarp 
depozitaro, AIFV ir investuotojų teisinį 
pobūdį. Bet koks funkcijų perdavimas, 
nurodytas 4 dalyje, nedaro poveikio 
depozitaro atsakomybei.

Atsižvelgiant į 2a pastraipą, bet koks 
funkcijų perdavimas, nurodytas 4 dalyje, 
nedaro poveikio depozitoriumo
atsakomybei, išskyrus sutarčių sąlygas, 
apie kurias turi būti informuojamas AIF 
arba AIF investuotojai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant laikytis KIPVPS direktyvos standartų, svarbu patikslinti, kad depozitoriumas 
įsipareigojęs visiems AIF investuotojams kolektyviai, o ne „AIF arba investuotojams“, 
kadangi dėl to kilti lojalumo konfliktų ir atsirasti rizika, kad bus pateikiami konkuruojantys 
reikalavimai atlyginti nuostolius. Be to, teisė pateikti ieškinį dėl nuostolio atlyginimo 
apibrėžiama pagal nacionalinę teisę.

Pakeitimas 962
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakomybė AIF investuotojams gali būti 
nustatoma tiesiogiai arba netiesiogiai per 
AIFV, atsižvelgiant į santykių tarp 
depozitaro, AIFV ir investuotojų teisinį 
pobūdį. Bet koks funkcijų perdavimas, 
nurodytas 4 dalyje, nedaro poveikio 
depozitaro atsakomybei.

Atsižvelgiant į 2a pastraipą, saugotojo 
struktūrinio padalinio paskyrimas pagal 
4 ir 4a dalis neturi poveikio depozitoriumo
atsakomybei.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant laikytis KIPVPS direktyvos standartų, svarbu patikslinti, kad depozitoriumas 



AM\805037LT.doc 155/166 PE439.132v01-00

LT

įsipareigojęs visiems AIF investuotojams kolektyviai, o ne „AIF arba investuotojams“, 
kadangi dėl to kilti lojalumo konfliktų. 

Paskutinė dalis turėtų būti išbraukta, kadangi gali atsirasti rizika, kad bus pateikiami 
konkuruojantys reikalavimai atlyginti nuostolius. Be to, teisė pateikti ieškinį dėl nuostolio 
atlyginimo apibrėžiama pagal nacionalinę teisę.

Pakeitimas 963
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakomybė AIF investuotojams gali būti 
nustatoma tiesiogiai arba netiesiogiai per 
AIFV, atsižvelgiant į santykių tarp 
depozitaro, AIFV ir investuotojų teisinį 
pobūdį. Bet koks funkcijų perdavimas, 
nurodytas 4 dalyje, nedaro poveikio 
depozitaro atsakomybei.

Atsakomybė AIF investuotojams gali būti 
nustatoma tiesiogiai arba netiesiogiai per 
AIFV. Bet koks funkcijų perdavimas, 
nurodytas 4 dalyje, nedaro poveikio 
depozitoriumo atsakomybei.

Or. en

Pagrindimas

Tuo atveju, jei depozitoriumas tinkamai nevykdo savo pareigų, investuotojams turėtų būti 
suteikta galimybė veikti tiesiogiai arba netiesiogiai, jų nuožiūra veiksmingiausiu būdu. 

Pakeitimas 964
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakomybė AIF investuotojams gali būti 
nustatoma tiesiogiai arba netiesiogiai per 
AIFV, atsižvelgiant į santykių tarp 
depozitaro, AIFV ir investuotojų teisinį 
pobūdį. Bet koks funkcijų perdavimas, 
nurodytas 4 dalyje, nedaro poveikio 
depozitaro atsakomybei.

Atsakomybė AIF investuotojams gali būti 
nustatoma tiesiogiai arba netiesiogiai per 
AIFV, atsižvelgiant į santykių tarp 
depozitoriumo, AIFV ir investuotojų teisinį 
pobūdį. Bet koks funkcijų perdavimas, 
nurodytas 4 dalyje, nedaro poveikio 
depozitoriumo atsakomybei. Šiais atvejais 



PE439.132v01-00 156/166 AM\805037LT.doc

LT

depozitoriumo atsakomybė turi apsiriboti 
deramu apdairumu pasirenkant 
atitinkamą saugotojo struktūrinį padalinį.

Or. en

Pagrindimas

Būtina nustatyti taisykles dėl atsakomybės remiantis depozitoriumo kaltės nustatymo 
kriterijais. Be to, atsakomybės tvarka turėtų būti panaši į tvarką, numatytą pagal Kolektyvinio 
investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) direktyvos 
24 ir 34 straipsnius. 

Pakeitimas 965
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies trečia a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakomybė pagal 4b ir šią dalį 
netaikoma esant aplinkybėms, kurioms 
depozitoriumas neturi įtakos, įskaitant, be 
kita ko, force majeure, rinkos sąlygas, 
reikalavimus arba sąlygas, taikomas 
rinkos infrastruktūros organizacijų arba 
susijusias su dalyvavimu rinkos 
infrastruktūros sistemose. 

Or. en

Pagrindimas

Rinkos infrastruktūros sistemos reiškia tokių įstaigų, kaip tarpuskaitos ar likvidavimo įstaigos 
ir centriniai vertybinių popierių depozitoriumai, palaikomas  ir valdomas sistemas, skirtas 
finansų institucijoms.
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Pakeitimas 966
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies trečia a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakomybė pagal 4b ir šią dalį 
netaikoma esant aplinkybėms, kurioms 
depozitoriumas neturi įtakos, įskaitant, be 
kita ko, force majeure, rinkos sąlygas, 
reikalavimus arba sąlygas, taikomas 
rinkos infrastruktūros organizacijų arba 
susijusias su dalyvavimu rinkos 
infrastruktūros sistemose.

Or. en

Pagrindimas

Rinkos infrastruktūros sistemos reiškia tokių įstaigų, kaip tarpuskaitos ar likvidavimo įstaigos 
ir centriniai vertybinių popierių depozitoriumai, palaikomas  ir valdomas sistemas, skirtas 
finansų institucijoms.

Pakeitimas 967
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies trečia b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Depozitoriumo sprendimas perduoti dalį 
savo pareigų leidimą turinčiai trečiajai 
šaliai, pvz., kitam depozitoriumui arba 
saugotojo struktūriniam padaliniui, neturi 
įtakos jo atsakomybei AIFV ir 
investuotojų atžvilgiu.

Or. en
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Pakeitimas 968
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies trečia c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Depozitoriumo sprendimas perduoti dalį 
savo pareigų pasirinktai leidimą turinčiai 
trečiajai šaliai, neturi įtakos jo 
atsakomybei AIFV ir investuotojų 
atžvilgiu.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 969
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies trečia c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Depozitoriumo sprendimas perduoti dalį 
savo pareigų pasirinktai leidimą turinčiai 
trečiajai šaliai, neturi įtakos jo 
atsakomybei AIFV ir investuotojų 
atžvilgiu.

Or. en

Pagrindimas

Pareiga atlyginti nuostolius taikoma tik kalbant apie saugomus vertybinius popierius. 
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Pareiga nedelsiant grąžinti turtą turėtų būti šiek tiek supaprastinta, kad būtų įgyvendinama 
atsižvelgiant į rinkos veikimą. Depozitoriumui turėtų būti suteikta galimybė apriboti savo 
atsakomybę už saugomus vertybinius popierius, jei jis gali įrodyti, kad turtas prarastas ne dėl 
to, kad jis nepateisinamai nevykdė savo pareigų.

Pakeitimas 970
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies trečia c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Depozitoriumo sprendimas perduoti dalį 
savo pareigų pasirinktai leidimą turinčiai 
trečiajai šaliai, neturi įtakos jo 
atsakomybei AIFV ir investuotojų 
atžvilgiu. 

Or. en

Pakeitimas 971
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 dalies trečia d pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei turtas perduodamas saugoti trečiojoje 
šalyje, kaip numatyta 3 dalyje, 
atsakomybė gali apsiriboti aplaidžiu 
pasirinkimu ir aplaidumu teikiant 
nurodymus.

Or. en

Pagrindimas

Nedera perkelti įrodinėjimo naštos depozitoriumui. Kaip ir KIPVPS direktyvoje, įrodinėjimo 
naštos paskirstymas turėtų būti paliktas reglamentuoti pagal nacionalinę civilinę teisę. Tik 
tuo atveju, kai turto saugojimo funkcija perduodama, būtinos suderintos ES lygmens taisyklės, 
kurios būtų pagrįstos nustatytais atsakomybės standartais.
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Pakeitimas 972
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Depozitoriumas paprašytas pateikia 
savo buveinės valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms visą 
informaciją, kurią jis gavo vykdydamas 
savo pareigas ir kurios šioms institucijoms 
gali reikėti siekiant prižiūrėti AIFV 
veiklą. Jei AIFV ir depozitoriumo 
buveinės yra skirtingose valstybėse 
narėse, depozitoriumo buveinės valstybės 
narės kompetentingos institucijos 
nedelsdamos pasidalija gauta informacija 
su AIFV buveinės valstybės narės 
kompetentingomis institucijomis.

Or. en

Pagrindimas

Ši formuluotė perimta iš pirmininkaujančios Švedijos kompromisinio pasiūlymo V3.

Pakeitimas 973
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Depozitoriumas paprašytas pateikia 
savo buveinės valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms visą 
informaciją, kurią jis gavo vykdydamas 
savo pareigas ir kurios šioms institucijoms 
gali reikėti siekiant prižiūrėti AIFV 
veiklą. Jei AIFV ir depozitoriumo 
buveinės yra skirtingose valstybėse 
narėse, depozitoriumo buveinės valstybės 
narės kompetentingos institucijos 
nedelsdamos pasidalija gauta informacija 
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su AIFV buveinės valstybės narės 
kompetentingomis institucijomis.

Or. en

Pagrindimas

Žr. ankstesnio pakeitimo pagrindimą.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Juridinio asmens statusą turintiems ir 
vidaus valdytojo valdomiems AIF, kurie 
nesuteikia savo akcininkams jokių 
išpirkimo ar atpirkimo teisių, daugiausia 
investuoja į perleidžiamus vertybinius 
popierius ir nenaudoja finansinio sverto 
arba naudoja jį labai nedaug ir kurių 
akcijomis prekiaujama Europos Sąjungos 
reguliuojamojoje rinkoje, valstybės narės, 
kurioje yra jų registruotoji buveinė, 
kompetentingos institucijos gali netaikyti 
šio straipsnio, jei viso AIF turto 
nuosavybės teisėms taikoma tinkama 
kontrolė ir bent kartą per metus 
atliekamas nepriklausomo auditoriaus 
patikrinimas.

Or. en

Pagrindimas

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.
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Pakeitimas 975
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Juridinio asmens statusą turintiems ir 
vidaus valdytojo valdomiems AIF, kurie 
nesuteikia savo akcininkams jokių 
išpirkimo ar atpirkimo teisių, daugiausia 
investuoja į perleidžiamus vertybinius 
popierius ir nenaudoja finansinio sverto 
arba naudoja jį labai nedaug ir kurių 
akcijomis prekiaujama Europos Sąjungos 
reguliuojamojoje rinkoje, valstybės narės, 
kurioje yra jų registruotoji buveinė, 
kompetentingos institucijos gali netaikyti 
šio straipsnio, jei viso AIF turto 
nuosavybės teisėms taikoma tinkama 
kontrolė ir bent kartą per metus 
atliekamas nepriklausomo auditoriaus 
patikrinimas.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma direktyva palanki rizikos fondams ir kitiems panašiems juridinio asmens statuso 
neturintiems fondams, kurių vertybiniais popieriais neprekiaujama, tačiau pagal ją 
sukuriama nereikalinga našta tradicinėms investicinėms arba portfeliui priklausančioms 
bendrovėms, kurios turi juridinio asmens statusą ir veikia kaip nepriklausomos, vidaus 
valdytojo valdomos bendrovės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje 
rinkoje ir kurioms jau taikomi griežti audito, atskaitomybės ir rizikos kontrolės standartai. 
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Pakeitimas 976
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5c. Šio straipsnio nuostatos netaikomos 
uždarojo tipo fondams, nesuteikiantiems 
išpirkimo teisių.

Or. en

Pagrindimas

Dėl depozitoriumams taikomos tiesioginės atsakomybės investuotojams už turto saugojimą 
nepagrįstai padidėtų uždarojo tipo fondų išlaidos.

Pakeitimas 977
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5d. Šio straipsnio nuostatos netaikomos 
pramonės kontroliuojančiosioms 
bendrovėms, kurių akcijomis prekiaujama 
ES reguliuojamoje rinkoje, jei jos turi 
savo pavaldžiųjų ir asocijuotų įmonių 
akcijų pramonės verslo strategijai vykdyti 
ir jei jų įsisteigimo pagrindinis tikslas 
nėra uždirbti pelno investuotojams 
parduodant turtą per suplanuotą 
laikotarpį.

Or. en

Pagrindimas

Už listinguojamų pramonės kontroliuojančiųjų bendrovių akcijų registro tvarkymą atsakingi 
profesionalūs registratoriai. Ši funkcija skiriasi nuo turto saugojimo. Dėl depozitoriumams 
taikomos tiesioginės atsakomybės investuotojams už turto saugojimą nepagrįstai padidėtų 
išlaidos.
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Pakeitimas 978
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5e. Komisija pagal 49a, 49b ir 49c 
straipsnius priima deleguotuosius teisės 
aktus, kuriuose išsamiau apibrėžiamos: 
a) priemonės ir metodai, taikomi teikiant 
indėlius saugoti patvirtintuose bankuose;
b) turto saugojimo ir laikymo apibrėžtys, 
įskaitant finansinių priemonių atskyrimo 
skirtingose sąskaitose priemones ir būdus, 
taip pat ir finansinių priemonių 
praradimo atveju;
c) depozitoriumų priežiūros pareigos;
d) saugotojo struktūrinių padalinių 
paskyrimo sąlygos, įskaitant 
depozitoriumo pareigą stropiai atlikti 
pareigas ir poreikį sudaryti 
bendradarbiavimo susitarimus su kitoms 
jurisdikcijoms priklausančiomis 
institucijomis;
e) leidimų depozitoriumams suteikimo 
sąlygos, įskaitant vertinimą, ar 
depozitoriumas gali pateikti pakankamas 
finansines ir profesines garantijas, kad 
galėtų veiksmingai vykdyti atitinkamas 
depozitoriumo funkcijas ir prisiimti su 
šiomis funkcijomis susijusius 
įsipareigojimus.
Šie aktai, skirti šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti ją 
papildant, priimami pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnyje nurodytą tvarką.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiama suderinti su peržiūrėta 17 straipsnio 1 dalimi.
Siekiama suderinti su peržiūrėtu 17 straipsnio 1 dalies b punktu.

Pakeitimas 979
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 5 f dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5f. Komisija pagal 
49a, 49b ir 49c straipsnius priima 
deleguotuosius teisės aktus, kuriuose 
išsamiau apibrėžiamos: 
a) priemonės ir metodai, taikomi teikiant 
indėlius saugoti patvirtintose kredito 
įstaigose;
b) turto saugojimo ir laikymo funkcijos, 
įskaitant finansinių priemonių atskyrimo 
skirtingose sąskaitose priemones ir būdus, 
taip pat ir finansinių priemonių 
praradimo atveju;
c) funkcijų perdavimo sąlygos, įskaitant 
depozitoriumų prievolę stropiai atlikti 
pareigas ir poreikį sudaryti 
bendradarbiavimo susitarimus su kitoms 
jurisdikcijoms priklausančiomis 
institucijomis;
d) leidimų depozitoriumams suteikimo 
sąlygos, įskaitant vertinimą, ar 
depozitoriumas gali pateikti pakankamas 
finansines ir profesines garantijas, kad 
galėtų veiksmingai vykdyti atitinkamas 
depozitoriumo funkcijas ir prisiimti su 
šiomis funkcijomis susijusius 
įsipareigojimus.
Šie aktai, skirti šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti ją 
papildant, priimami pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnyje nurodytą tvarką.
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Or. en


