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Muudatusettepanek 980
Derk Jan Eppink

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes kavatseb delegeerida 
kolmandatele isikutele ühe või mitme oma 
ülesande täitmise, taotleb selleks eelnevalt 
iga delegeerimise jaoks 
päritoluliikmesriigi pädevatelt asutustelt 
luba.

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja
võib delegeerida kolmandatele isikutele 
ühe või mitme oma ülesande täitmise.

Or. en

Selgitus

Valitsejatel peaks olema lubatud delegeerida teatavaid valitsemis- ja juhtimisülesandeid (nt 
riskijuhtimine) väljaspool ELi asuvatele üksustele ilma, et neil oleks iga kord vaja taotleda 
eelnevalt luba.

Muudatusettepanek 981
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes kavatseb delegeerida
kolmandatele isikutele ühe või mitme oma 
ülesande täitmise, taotleb selleks eelnevalt 
iga delegeerimise jaoks
päritoluliikmesriigi pädevatelt asutustelt 
luba.

1. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes delegeerib kolmandatele 
isikutele ühe või mitme oma ülesande 
täitmise, teavitab sellest nõuetekohaselt 
päritoluliikmesriigi pädevaid asutusi.

Or. en
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Selgitus

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja jaoks võib teatamise kord olla vastuvõetav, kuid 
tuleb täpsustada, et teatamine võib toimuda ka tagantjärgi. Kuna teenuseosutajad ei ole 
sageli reguleeritud üksused alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid käsitleva direktiivi 
tähenduses, st nende ülesanded on piiratud (näiteks IT-vahendite haldamine), ei ole vaja 
üksust, kellele on delegeeritud ülesannete täitmine, registreerida vara valitsejana. Kooskõlas 
eurofondide direktiiviga võib alternatiivse investeerimisfondi valitseja ülesandeid delegeerida 
ka depoopangale, kui sellega ei kaasne huvide konflikt.  

Muudatusettepanek 982
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes kavatseb delegeerida
kolmandatele isikutele ühe või mitme oma 
ülesande täitmise, taotleb selleks eelnevalt 
iga delegeerimise jaoks
päritoluliikmesriigi pädevatelt asutustelt 
luba.

1. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes delegeerib kolmandatele 
isikutele ühe või mitme oma ülesande 
täitmise, teavitab sellest nõuetekohaselt 
päritoluliikmesriigi pädevaid asutusi.

Or. en

Muudatusettepanek 983
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes kavatseb delegeerida 
kolmandatele isikutele ühe või mitme oma 
ülesande täitmise, taotleb selleks eelnevalt
iga delegeerimise jaoks päritoluliikmesriigi
pädevatelt asutustelt luba.

1. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes kavatseb delegeerida 
kolmandatele isikutele ühe või mitme oma 
ülesande täitmise, teavitab iga 
delegeerimise korral päritoluliikmesriigi
pädevaid asutusi.
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Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on viia säte kooskõlla finantsinstrumentide turge käsitleva 
direktiivi ja eurofondide direktiiviga. 

Muudatusettepanek 984
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes kavatseb delegeerida 
kolmandatele isikutele ühe või mitme oma 
ülesande täitmise, taotleb selleks eelnevalt
iga delegeerimise jaoks päritoluliikmesriigi
pädevatelt asutustelt luba.

1. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes kavatseb delegeerida 
kolmandatele isikutele ühe või mitme oma
olulise ülesande täitmise, teavitab iga 
delegeerimise korral eelnevalt
päritoluliikmesriigi pädevaid asutusi 
võimalikult vara enne ülesannete 
delegeerimist. Pädevad asutused võivad 
ühe kuu jooksul pärast teate saamist 
otsustada delegeerimist mitte lubada, kui 
on tõendatud, et keeldumine on 
asjaomase alternatiivse investeerimisfondi
investorite huvides.

Or. en

Selgitus

Eelneva loa taotlemise kohustus tähendaks, et delegeerimise kord oleks rangem eurofondide 
direktiivis sätestatust. Kuna eurofondide direktiivis ei ole delegeerimist käsitletud, ei tohiks 
alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid käsitleva direktiivi sätted ideaalis olla 
kitsamalt piiritletud eurofondide direktiivi artikli 13 lõike 1 punktis c sätestatust. 
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Muudatusettepanek 985
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes kavatseb delegeerida 
kolmandatele isikutele ühe või mitme oma 
ülesande täitmise, taotleb selleks eelnevalt 
iga delegeerimise jaoks
päritoluliikmesriigi pädevatelt asutustelt 
luba.

1. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes kavatseb delegeerida 
kolmandatele isikutele ühe või mitme oma 
ülesande täitmise, teavitab sellest enne 
ülesannete delegeerimist
päritoluliikmesriigi pädevaid asutusi.

Or. en

Selgitus

Vt artiklit 18 eesistujariigi muudetud kompromissettepanekus, mis esitati 15. detsembril 2009.

Muudatusettepanek 986
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes kavatseb delegeerida 
kolmandatele isikutele ühe või mitme oma 
ülesande täitmise, taotleb selleks eelnevalt 
iga delegeerimise jaoks
päritoluliikmesriigi pädevatelt asutustelt 
luba.

1. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes kavatseb delegeerida 
kolmandatele isikutele ühe või mitme oma 
ülesande täitmise, teavitab sellest enne 
ülesannete delegeerimist
päritoluliikmesriigi pädevaid asutusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 987
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kolmas isik peab olema krediidikõlblik 
ja usaldusväärne ning äritegevust 
tegelikult juhtivatel isikutel peab olema hea 
maine ja piisavalt kogemusi;

a) kolmanda isiku äritegevust tegelikult 
juhtivatel isikutel peab olema hea maine ja 
piisavalt kogemusi;

Or. en

Selgitus

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja jaoks võib teatamise kord olla vastuvõetav, kuid 
tuleb täpsustada, et teatamine võib toimuda ka tagantjärgi. Kuna teenuseosutajad ei ole 
sageli reguleeritud üksused alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid käsitleva direktiivi 
tähenduses, st nende ülesanded on piiratud (näiteks IT-vahendite haldamine), ei ole vaja 
üksust, kellele on delegeeritud ülesannete täitmine, registreerida vara valitsejana. Kooskõlas 
eurofondide direktiiviga võib alternatiivse investeerimisfondi valitseja ülesandeid delegeerida 
ka depoopangale, kui sellega ei kaasne huvide konflikt.  

Muudatusettepanek 988
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kolmas isik peab olema krediidikõlblik 
ja usaldusväärne ning äritegevust 
tegelikult juhtivatel isikutel peab olema hea 
maine ja piisavalt kogemusi;

a) kolmanda isiku äritegevust tegelikult 
juhtivatel isikutel peab olema hea maine ja 
piisavalt kogemusi;

Or. en

Selgitus

Vt artiklit 18 eesistujariigi muudetud kompromissettepanekus, mis esitati 15. detsembril 2009.
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Muudatusettepanek 989
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui delegeerimine on seotud portfelli 
valitsemisega või riskijuhtimisega, peab 
kolmandal isikul samuti olema 
tegevusluba sama tüüpi alternatiivse 
investeerimisfondi valitsemiseks;

b) kui delegeerimine on seotud portfelli 
valitsemisega, 

i) antakse volitus üksnes ettevõtjatele, 
kelle tegevusluba või registrisse kantud 
tegevusala hõlmab vara valitsemist ja 
kelle üle teostatakse hoolikat järelevalvet,
ning
ii) kui kolmanda isiku alaliseks 
asukohaks on kolmas riik, peavad selles 
riigis eksisteerima ELi 
järelevalvestruktuuridega võrdväärsed 
struktuurid.
Komisjon võtab kooskõlas artiklitega 49 a, 
49 b ja 49 c vastu delegeeritud õigusakte, 
milles täpsustatakse kolmanda riigi 
järelevalvestruktuuride vastavuse 
hindamise kriteeriumid;  

Or. en

Selgitus

Kui lubada delegeerida portfelli valitsemist üksnes nendele alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatele, kellele on antud tegevusluba ja kes järgivad ELi õigusakte, 
piirab see fondide võimalust valitseda portfelle väljaspool ELi. See vähendab investorite 
investeerimisvõimalusi ja mõjutab nende võimet hajutada riske. Direktiivis tuleks järgida 
eurofondide puhul kasutatavat lähenemisviisi.
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Muudatusettepanek 990
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui delegeerimine on seotud portfelli 
valitsemisega või riskijuhtimisega, peab 
kolmandal isikul samuti olema 
tegevusluba sama tüüpi alternatiivse 
investeerimisfondi valitsemiseks;

b) kui delegeerimine on seotud portfelli 
valitsemisega, 

i) antakse volitus üksnes ettevõtjatele, 
kelle tegevusluba või registrisse kantud 
tegevusala hõlmab vara valitsemist ja 
kelle üle teostatakse hoolikat järelevalvet, 
ning
ii) kui kolmanda isiku alaliseks 
asukohaks on kolmas riik, peavad selles 
riigis eksisteerima ELi 
järelevalvestruktuuridega võrdväärsed 
struktuurid.
Komisjon võtab kooskõlas artiklitega 49 a, 
49 b ja 49 c vastu delegeeritud õigusakte, 
milles täpsustatakse kolmanda riigi 
järelevalvestruktuuride vastavuse 
hindamise kriteeriumid;  

Or. en

Selgitus

Kui lubada delegeerida portfelli valitsemist üksnes nendele alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatele, kellele on antud tegevusluba ja kes järgivad ELi õigusakte, 
piirab see fondide võimalust valitseda portfelle väljaspool ELi. See vähendab investorite 
investeerimisvõimalusi ja mõjutab nende võimet hajutada riske. Direktiivis tuleks järgida 
eurofondide puhul kasutatavat lähenemisviisi.
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Muudatusettepanek 991
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui delegeerimine on seotud portfelli
valitsemisega või riskijuhtimisega, peab 
kolmandal isikul samuti olema 
tegevusluba sama tüüpi alternatiivse 
investeerimisfondi valitsemiseks;

b) kui delegeerimine on seotud
investeeringute valitsemisega, antakse 
volitus üksnes ettevõtjatele, kelle 
tegevusluba või registrisse kantud 
tegevusala hõlmab vara valitsemist ning 
kelle üle teostatakse hoolikat järelevalvet. 
Delegeerimine peab olema kooskõlas 
fondivalitsejate korrapäraselt 
kehtestatavate investeeringute hajutamise 
kriteeriumidega. Kui volitus on seotud 
investeeringute valitsemisega ja antakse 
kolmanda riigi ettevõtjale, tagatakse 
asjaomaste järelevalveasutuste koostöö;

Or. en

Muudatusettepanek 992
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui delegeerimine on seotud portfelli 
valitsemisega või riskijuhtimisega, peab 
kolmandal isikul samuti olema 
tegevusluba sama tüüpi alternatiivse 
investeerimisfondi valitsemiseks;

b) kui delegeerimine on seotud portfelli 
valitsemisega, antakse volitus üksnes 
ettevõtjatele, kelle tegevusluba või 
registrisse kantud tegevusala hõlmab vara 
valitsemist ning kelle üle teostatakse 
hoolikat järelevalvet; kui seda tingimust ei 
ole võimalik täita, võib delegeerimist 
lubada üksnes juhul, kui 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused on 
selleks andnud eelneva loa.

Or. en
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Selgitus

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja jaoks võib teatamise kord olla vastuvõetav, kuid 
tuleb täpsustada, et teatamine võib toimuda ka tagantjärgi. Kuna teenuseosutajad ei ole 
sageli reguleeritud üksused alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid käsitleva direktiivi 
tähenduses, st nende ülesanded on piiratud (näiteks IT-vahendite haldamine), ei ole vaja 
üksust, kellele on delegeeritud ülesannete täitmine, registreerida vara valitsejana. Kooskõlas 
eurofondide direktiiviga võib alternatiivse investeerimisfondi valitseja ülesandeid delegeerida 
ka depoopangale, kui sellega ei kaasne huvide konflikt.  

Muudatusettepanek 993
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui delegeerimine on seotud portfelli 
valitsemisega või riskijuhtimisega, peab 
kolmandal isikul samuti olema
tegevusluba sama tüüpi alternatiivse 
investeerimisfondi valitsemiseks;

b) kui delegeerimine on seotud portfelli 
valitsemisega või riskijuhtimisega, antakse 
volitus üksnes ettevõtjatele, kelle
tegevusluba või registrisse kantud 
tegevusala hõlmab vara valitsemist ning 
kelle üle teostatakse hoolikat järelevalvet;
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad täidavad oma kohustusi 
hoolikalt. Kui volitus on seotud 
investeeringute valitsemisega ja antakse 
kolmanda riigi ettevõtjale, tagatakse 
asjaomaste järelevalveasutuste koostöö; 
kui see tingimus ei ole täielikult täidetud, 
võib delegeerimist lubada üksnes juhul, 
kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja päritoluliikmesriigi pädevad 
asutused on selleks andnud eelneva loa.

Or. en
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Muudatusettepanek 994
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui delegeerimine on seotud portfelli 
valitsemisega või riskijuhtimisega, peab 
kolmandal isikul samuti olema
tegevusluba sama tüüpi alternatiivse 
investeerimisfondi valitsemiseks;

b) kui delegeerimine on seotud portfelli 
valitsemisega või riskijuhtimisega, antakse 
volitus üksnes ettevõtjatele, kelle
tegevusluba või registrisse kantud 
tegevusala hõlmab vara valitsemist ning 
kelle üle teostatakse järelevalvet; kui seda 
tingimust ei ole võimalik täita, võib 
delegeerimist lubada üksnes juhul, kui 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused on 
selleks andnud eelneva loa. Kui kolmas 
isik asub kolmandas riigis, peab ta täitma 
artiklis 39 sätestatud tingimusi;  

Or. en

Selgitus

Vt artiklit 18 eesistujariigi muudetud kompromissettepanekus, mis esitati 15. detsembril 2009.

Muudatusettepanek 995
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui delegeerimine on seotud portfelli 
valitsemisega või riskijuhtimisega, peab 
kolmandal isikul samuti olema 
tegevusluba sama tüüpi alternatiivse 
investeerimisfondi valitsemiseks;

b) kui delegeeritakse (kas täielikult või 
osaliselt) portfelli valitsemine või
riskijuhtimine, antakse volitus üksnes 
ettevõtjatele, kelle tegevusluba või 
registrisse kantud tegevusala hõlmab 
vara valitsemist ning kelle üle 
teostatakse hoolikat järelevalvet; kui 
seda tingimust ei ole võimalik täita, võib 
delegeerimist lubada üksnes juhul, kui 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
on selleks andnud eelneva loa;
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Or. en

Selgitus

Paljud vara valitsejad, sealhulgas rahvusvahelised vara valitsejad kasutavad teatavatele 
turgudele, eelkõige arenevatele turgudele investeerimisel kohalikke ekspertteadmisi. See on 
lubatud isegi eurofondide direktiivis. On oluline seda korda mitte muuta, et investorid saaksid 
kasutada kohalikke teadmisi ilma asjatu viivituseta. Selle asemel et lihtsalt keelustada 
ülesannete delegeerimine välismaistele üksustele, oleks asjakohasem tagada nende üksuste 
nõuetekohasus, kellele ülesanded delegeeritakse. 

Muudatusettepanek 996
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui delegeerimine on seotud portfelli 
valitsemisega või riskijuhtimisega, peab 
kolmandal isikul samuti olema tegevusluba 
sama tüüpi alternatiivse investeerimisfondi 
valitsemiseks;

b) kui delegeerimine on seotud portfelli 
valitsemisega või riskijuhtimisega või 
likviidsuse juhtimisega, peab kolmandal 
isikul  
i) olema tegevusluba sama tüüpi 
alternatiivse investeerimisfondi 
valitsemiseks või 
ii) kolmas isik peab olema alternatiivne 
investeerimisfond, mille alaline asukoht 
ei ole ELis, kuid millel on asukohariigis
tegevusluba sama tüüpi alternatiivse 
investeerimisfondi valitsemiseks;

Or. en

.

Muudatusettepanek 997
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui delegeerimine on seotud portfelli b) kui delegeerimine on seotud portfelli 



PE439.133v01-00 14/117 AM\805040ET.doc

ET

valitsemisega või riskijuhtimisega, peab 
kolmandal isikul samuti olema
tegevusluba sama tüüpi alternatiivse 
investeerimisfondi valitsemiseks;

valitsemisega või riskijuhtimisega,
antakse volitus üksnes ettevõtjatele, 
kelle tegevusluba või registrisse kantud 
tegevusala hõlmab vara valitsemist 
ning kelle üle teostatakse järelevalvet;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on viia säte kooskõlla eurofondide direktiiviga.  Alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate puhul on levinud tava delegeerida väljapoole ELi 
investeerides osa portfellist kohalikele valitsejatele (kes asuvad väljaspool ELi), et kasutada 
kohalikke teadmisi kohalike investeerimisvõimaluste kohta. Mõnikord kaasnevad sellega 
väiksemad ohud kui siis, kui valitseda portfelli suure vahemaa tagant. Kohalike valitsejate üle 
tuleb teostada nõuetekohast järelevalvet.

Muudatusettepanek 998
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kui delegeerimine on seotud portfelli 
valitsemisega või riskijuhtimisega ning 
delegeeritakse kolmanda riigi ettevõtjale, 
tuleb lisaks punktis b sätestatud nõuetele 
kehtestada alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevate asutuste ja 
kolmanda riigi järelevalveasutuse vahel 
nõuetekohane koostöökord;

Or. en

Selgitus

Paljud vara valitsejad, sealhulgas rahvusvahelised vara valitsejad kasutavad teatavatele 
turgudele, eelkõige arenevatele turgudele investeerimisel kohalikke ekspertteadmisi. See on 
lubatud isegi eurofondide direktiivis. On oluline seda korda mitte muuta, et investorid saaksid 
kasutada kohalikke teadmisi ilma asjatu viivituseta. Selle asemel et lihtsalt keelustada 
ülesannete delegeerimine välismaistele üksustele, oleks asjakohasem tagada nende üksuste 
nõuetekohasus, kellele ülesanded delegeeritakse. 
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Muudatusettepanek 999
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kui delegeerimine on seotud portfelli 
valitsemisega või riskijuhtimisega ning 
delegeeritakse kolmanda riigi ettevõtjale, 
tuleb lisaks punktis b sätestatud nõudele 
tagada koostöö alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevate asutuste ja 
ettevõtja päritoluliikmesriigi 
järelevalveasutuse vahel;

Or. en

Selgitus

Vt artiklit 18 eesistujariigi muudetud kompromissettepanekus, mis esitati 15. detsembril 2009.

Muudatusettepanek 1000
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 2 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) kui delegeerimine on seotud I lisa 
punktis 2 osutatud alternatiivsete 
investeerimisfondide  juhtimisteenustega, 
antakse volitus üksnes ettevõtjatele, kelle 
tegevusluba või registrisse kantud 
tegevusala hõlmab asjaomast valdkonda 
ning kelle üle teostatakse 
päritoluliikmesriigis järelevalvet; kui seda 
tingimust ei ole võimalik täita, võib 
delegeerimist lubada üksnes juhul, kui 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused on 
selleks andnud eelneva loa.

Or. en
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Selgitus

Vt artiklit 18 eesistujariigi muudetud kompromissettepanekus, mis esitati 15. detsembril 2009.

Muudatusettepanek 1001
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) delegeerimine ei mõjuta alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja järelevalve 
tõhusust ega mingil juhul takista 
fondivalitseja tegevust ega fondi 
valitsemist oma investorite parimates 
huvides;

c) delegeerimine ei mõjuta alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja järelevalve 
tõhusust ega mingil juhul takista 
fondivalitseja tegevust ega fondi 
valitsemist alternatiivse investeerimisfondi 
või selle investorite ühistes huvides;

Or. en

Selgitus

Vt artiklit 18 eesistujariigi muudetud kompromissettepanekus, mis esitati 15. detsembril 2009.

Muudatusettepanek 1002
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
peab tõestama, et kolmas isik on pädev ja 
võimeline kõnealuseid ülesandeid täitma, 
ning et see kolmas isik valiti hoolikalt, 
samuti et fondivalitseja suudab igal ajal 
tõhusalt jälgida delegeeritud tegevust, et 
vajaduse korral anda kolmandale isikule 
täiendavaid juhiseid ja koheselt lõpetada 
delegeerimine, kui see on investorite
huvides.

d) alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
peab suutma tõestada, et kolmas isik on 
pädev ja võimeline kõnealuseid ülesandeid 
täitma, ning et see kolmas isik valiti 
hoolikalt, samuti et fondivalitseja suudab 
igal ajal tõhusalt jälgida delegeeritud 
tegevust, et vajaduse korral anda 
kolmandale isikule täiendavaid juhiseid ja 
koheselt lõpetada delegeerimine, kui see
teenib investorite ühiseid huve.

Or. en



AM\805040ET.doc 17/117 PE439.133v01-00

ET

Selgitus

Vt artiklit 18 eesistujariigi muudetud kompromissettepanekus, mis esitati 15. detsembril 2009.

Muudatusettepanek 1003
Derk Jan Eppink

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
peab tõestama, et kolmas isik on pädev ja 
võimeline kõnealuseid ülesandeid täitma, 
ning et see kolmas isik valiti hoolikalt, 
samuti et fondivalitseja suudab igal ajal 
tõhusalt jälgida delegeeritud tegevust, et 
vajaduse korral anda kolmandale isikule 
täiendavaid juhiseid ja koheselt lõpetada 
delegeerimine, kui see on investorite 
huvides.

d) alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
peab vajadusel suutma tõestada, et kolmas 
isik on pädev ja võimeline kõnealuseid 
ülesandeid täitma, ning et see kolmas isik 
valiti hoolikalt, samuti et fondivalitseja 
suudab igal ajal tõhusalt jälgida 
delegeeritud tegevust, et vajaduse korral 
anda kolmandale isikule täiendavaid 
juhiseid ja koheselt lõpetada 
delegeerimine, kui see on investorite 
huvides.

Or. en

Selgitus

Valitsejatel peaks olema lubatud delegeerida teatavaid valitsemis- ja juhtimisülesandeid (nt 
riskijuhtimine) väljaspool ELi asuvatele üksustele ilma, et neil oleks iga kord vaja taotleda 
eelnevalt luba.

Muudatusettepanek 1004
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ülesandeid ei delegeerita depoopangale, 
hinnaeksperdile või mis tahes ettevõtjale, 
kelle huvid võivad olla vastuolus 
alternatiivse investeerimisfondi või selle 
investorite huvidega.

Fondivalitseja tagab, et ülesannete 
delegeerimine ei ole vastuolus alternatiivse 
investeerimisfondi või selle investorite 
huvidega.
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Or. en

Muudatusettepanek 1005
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ülesandeid ei delegeerita depoopangale, 
hinnaeksperdile või mis tahes ettevõtjale, 
kelle huvid võivad olla vastuolus 
alternatiivse investeerimisfondi või selle 
investorite huvidega.

Ülesandeid ei delegeerita mis tahes 
ettevõtjale, kelle huvid võivad olla 
vastuolus alternatiivse investeerimisfondi 
huvidega.

Or. en

Selgitus

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja jaoks võib teatamise kord olla vastuvõetav, kuid 
tuleb täpsustada, et teatamine võib toimuda ka tagantjärgi. Kuna teenuseosutajad ei ole 
sageli reguleeritud üksused alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid käsitleva direktiivi 
tähenduses, st nende ülesanded on piiratud (näiteks IT-vahendite haldamine), ei ole vaja 
üksust, kellele on delegeeritud ülesannete täitmine, registreerida vara valitsejana. Kooskõlas 
eurofondide direktiiviga võib alternatiivse investeerimisfondi valitseja ülesandeid delegeerida 
ka depoopangale, kui sellega ei kaasne huvide konflikt.  

Muudatusettepanek 1006
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ülesandeid ei delegeerita depoopangale,
hinnaeksperdile või mis tahes ettevõtjale, 
kelle huvid võivad olla vastuolus 
alternatiivse investeerimisfondi või selle 
investorite huvidega.

I lisa punktis 1 osutatud investeeringute 
valitsemise teenuseid ei delegeerita 
depoopangale, depoopanga delegeeritud 
üksusele või mis tahes ettevõtjale, kelle 
huvid võivad olla vastuolus alternatiivse 
investeerimisfondi või selle investorite 
huvidega, välja arvatud juhul, kui 
vastuolud on lahendatavad.
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Or. en

Selgitus

Vt artiklit 18 eesistujariigi muudetud kompromissettepanekus, mis esitati 15. detsembril 2009.

Muudatusettepanek 1007
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ülesandeid ei delegeerita depoopangale, 
hinnaeksperdile või mis tahes ettevõtjale, 
kelle huvid võivad olla vastuolus 
alternatiivse investeerimisfondi või selle 
investorite huvidega.

Portfelli valitsemisega seotud ülesandeid
ei delegeerita depoopangale või mis tahes 
ettevõtjale, kelle huvid võivad olla 
vastuolus alternatiivse investeerimisfondi 
huvidega, välja arvatud juhul, kui 
vastuolud on lahendatavad.

Or. en

Selgitus

Komisjoni pakutud sõnastus selle kohta, millistel tingimustel alternatiivne investeerimisfond 
võib ülesandeid delegeerida depoopangale, on liiga range ega vasta kehtivale tavale. Piirang 
peaks kehtima üksnes portfellide valitsemise puhul. Huvide konflikti puhul tuleb võtta arvesse 
juba olemasolevaid ELi õigusakte nagu finantsinstrumentide turge käsitlev direktiiv. 
Finantsinstrumentide turge käsitlevas direktiivis on sätestatud, et huvide konflikte tuleb 
nõuetekohaselt lahendada, mitte hoiduda üldse äritehingutest, mille puhul esineb huvide 
konflikt.

Muudatusettepanek 1008
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ülesandeid ei delegeerita depoopangale, 
hinnaeksperdile või mis tahes ettevõtjale, 
kelle huvid võivad olla vastuolus 
alternatiivse investeerimisfondi või selle 

Portfelli valitsemisega seotud ülesandeid 
ei delegeerita depoopangale või mis tahes 
ettevõtjale, kelle huvid võivad olla 
vastuolus alternatiivse investeerimisfondi 
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investorite huvidega. huvidega, välja arvatud juhul, kui 
vastuolud on lahendatavad.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga pehmendatakse komisjoni ettepaneku sõnastust ning sätestatakse, et 
kategooriline keeld hõlmab vaid portfelli valitsemisega seotud ülesannete delegeerimist, nii 
vastab sõnastus paremini kehtivale tavale. Sõnastus on paremini kooskõlas ka teiste 
õigusaktidega, nagu finantsinstrumentide turge käsitlev direktiiv, milles sätestatakse huvide 
konfliktide lahendamise võimalus.

Muudatusettepanek 1009
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ülesandeid ei delegeerita depoopangale, 
hinnaeksperdile või mis tahes ettevõtjale, 
kelle huvid võivad olla vastuolus 
alternatiivse investeerimisfondi või selle 
investorite huvidega.

Portfelli valitsemisega seotud ülesandeid 
ei delegeerita depoopangale, 
hinnaeksperdile või mis tahes ettevõtjale, 
kelle huvid võivad olla vastuolus 
alternatiivse investeerimisfondi või selle 
investorite huvidega.

Or. en

Selgitus

Portfelli valitsemine on fondivalitsejate üks põhiülesandeid, seda ei tohiks delegeerida 
depoopangale, kelle ülesanne on kontrollida fondi tegevust. Kõiki muid ülesandeid peaks aga 
saama delegeerida depoopangale juhul, kui sellega ei kaasne huvide konflikt. Kuna see on 
kooskõlas eurofondide direktiivi sätetega, oleks eriti ebakohane kehtestada alternatiivsete 
investeerimisfondide suhtes piiranguid.
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Muudatusettepanek 1010
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjaolu, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja delegeeris 
teatavad ülesanded kolmandale isikule, ei 
mõjuta mingil viisil fondivalitseja 
vastutust, samuti ei tohi fondivalitseja 
delegeerida oma ülesandeid sellisel määral, 
et teda ei saa enam käsitada alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejana.

2. Asjaolu, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja delegeerib mis 
tahes ülesanded kolmandale isikule, ei 
mõjuta fondivalitseja vastutust.  
Fondivalitseja ei tohi delegeerida oma 
ülesandeid sellisel määral, et ta muutub 
fiktiivseks äriühinguks.

Or. en

Selgitus

Vt artiklit 18 eesistujariigi muudetud kompromissettepanekus, mis esitati 15. detsembril 2009.

Muudatusettepanek 1011
Derk Jan Eppink

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kolmas isik ei tohi temale delegeeritud 
ülesandeid edasi delegeerida.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Valitsejatel peaks olema lubatud delegeerida teatavaid valitsemis- ja juhtimisülesandeid (nt 
riskijuhtimine) väljaspool ELi asuvatele üksustele ilma, et neil oleks iga kord vaja taotleda 
eelnevalt luba.
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Muudatusettepanek 1012
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kolmas isik ei tohi temale delegeeritud 
ülesandeid edasi delegeerida.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ülesannete edasidelegeerimine peaks olema võimalik, et alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejatel oleks juurdepääs kolmandate riikide turgudele ja kohalikele teadmistele.

Muudatusettepanek 1013
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kolmas isik ei tohi temale delegeeritud 
ülesandeid edasi delegeerida.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1014
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kolmas isik ei tohi temale delegeeritud 
ülesandeid edasi delegeerida.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on viia säte kooskõlla eurofondide direktiiviga. Vara 
valitsemise valdkonnas on vara valitseja eri ülesannete edasidelegeerimine levinud tava, mis 
ei tekita probleeme süsteemse riski või investorite kaitse seisukohast. Seetõttu peaks see olema 
lubatud ka alternatiivsete investeerimisfondide valitsemise puhul. 

Muudatusettepanek 1015
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kolmas isik ei tohi temale delegeeritud 
ülesandeid edasi delegeerida.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Edasidelegeerimise keelamisel võib olla negatiivne mõju fondide valitsemisele. Keeluga võib 
kaasneda asjaolu, et keelustatakse mõned alternatiivse investeerimisfondi juhtimisvormid, 
näiteks mitme valitsejaga alternatiivsed investeerimisfondid, mis pakuvad ühe toote eri 
valdkondades spetsiaalseid juhtimisteenuseid ja Master KAG mudelit, ehkki kummagi 
lahendusega ei kaasne süsteemset riski. Kui alternatiivse investeerimisfondi valitseja peaks 
looma otse lepingulise suhte iga äriühinguga, kellele ta on ülesanded delegeerinud, 
põhjustaks see fondidele/investoritele suuremaid kulusid.

Muudatusettepanek 1016
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kolmas isik ei tohi temale delegeeritud 
ülesandeid edasi delegeerida.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Edasidelegeerimise keelamisel võib olla negatiivne mõju fondide valitsemisele. Keeluga võib 
kaasneda asjaolu, et keelustatakse mõned alternatiivse investeerimisfondi juhtimisvormid, 
näiteks mitme valitsejaga alternatiivsed investeerimisfondid, mis pakuvad ühe toote eri 
valdkondades spetsiaalseid juhtimisteenuseid ja Master KAG mudelit, ehkki kummagi 
lahendusega ei kaasne süsteemset riski. Kui alternatiivse investeerimisfondi valitseja peaks 
looma otse lepingulise suhte iga äriühinguga, kellele ta on ülesanded delegeerinud, 
põhjustaks see fondidele/investoritele suuremaid kulusid.

Muudatusettepanek 1017
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kolmas isik ei tohi temale delegeeritud 
ülesandeid edasi delegeerida.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Edasidelegeerimine on investeeringute valitsemise ning hindamis- ja hoiule andmise 
ülesannete seisukohast väga oluline.

Muudatusettepanek 1018
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kolmas isik ei tohi temale delegeeritud 
ülesandeid edasi delegeerida.

3. Kolmas isik võib temale delegeeritud 
ülesandeid edasi delegeerida juhul, kui on 
täidetud lõikes 1 sätestatud tingimused.

Or. en

Selgitus

Edasidelegeerimist ei tohiks täielikult keelata, see peaks olema lubatud juhul, kui on täidetud 
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delegeerimise kohta kehtivad tingimused.

Muudatusettepanek 1019
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kolmas isik ei tohi temale delegeeritud 
ülesandeid edasi delegeerida.

3. Kolmas isik võib temale delegeeritud 
ülesandeid edasi delegeerida juhul, kui on 
täidetud lõikes 1 sätestatud tingimused.

Or. en

Selgitus

Vt artiklit 18 eesistujariigi muudetud kompromissettepanekus, mis esitati 15. detsembril 2009.

Muudatusettepanek 1020
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kolmas isik ei tohi temale delegeeritud 
ülesandeid edasi delegeerida.

3. Kolmas isik võib temale delegeeritud 
ülesandeid edasi delegeerida juhul, kui 
on täidetud lõikes 1 sätestatud 
tingimused.

Or. en

Selgitus

Säte tuleks ideaalis üldse välja jätta, et tagada kooskõla eurofondide direktiiviga. Näiteks 
delegeerivad kinnisvaraga tegelevad alternatiivsed investeerimisfondid sageli edasi 
kinnisvara haldamisega seotud ülesanded ning kasutavad eri teenuseosutajate teenuseid, 
mistõttu edasidelegeerimist ei saa ära keelata.
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Muudatusettepanek 1021
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kolmas isik ei tohi temale delegeeritud 
ülesandeid edasi delegeerida.

3. Kolmas isik võib temale delegeeritud 
ülesandeid edasi delegeerida juhul, kui on 
täidetud lõikes 1 sätestatud tingimused.

Or. en

Muudatusettepanek 1022
Marta Andreasen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kolmas isik ei tohi temale delegeeritud 
ülesandeid edasi delegeerida.

3. Kolmas isik võib temale delegeeritud 
ülesandeid edasi delegeerida, välja arvatud 
juhul, kui tegemist on järelevalve ja 
kontrolliga seotud ülesannetega.

Or. en

Selgitus

Fondidel peab olema depoopank, kes valib ülemaailmselt hoiuteenuseid pakkuva ettevõtja, 
kellel on õigus delegeerida hoiule võtmise ülesanded edasi eri riikides tegutsevatele 
allettevõtjatele.

Muudatusettepanek 1023
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu välja jäetud
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rakendusmeetmed, täpsustades järgmist:
(a) delegeerimise heakskiitmise 
tingimused;
(b) tingimused, mille alusel ei saa 
valitsejat enam käsitada alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejana lõike 2 
kohaselt.
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Vt artiklit 18 eesistujariigi muudetud kompromissettepanekus, mis esitati 15. detsembril 2009.

Muudatusettepanek 1024
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu
rakendusmeetmed, täpsustades järgmist:

4. Komisjon võib artiklite 49 a, 49 b ja 49 
c kohaselt vastu võetud delegeeritud 
õigusaktidega ette näha  meetmed, 
täpsustades järgmist:

Or. en

Selgitus

See on uue komiteemenetluse järgi õige sõnastus, kui see artikkel säilitatakse.
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Muudatusettepanek 1025
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) delegeerimise heakskiitmise 
tingimused;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vt artiklit 18 eesistujariigi muudetud kompromissettepanekus, mis esitati 15. detsembril 2009.

Muudatusettepanek 1026
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See on uue komiteemenetluse järgi õige sõnastus, kui see artikkel säilitatakse.
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Muudatusettepanek 1027
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
teeb iga valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta igal 
majandusaastal kättesaadavaks 
aastaaruande. Aastaaruanne tehakse 
investoritele ja pädevatele asutustele 
kättesaadavaks nelja kuu jooksul pärast 
majandusaasta lõppu.

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
teeb iga valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta igal 
majandusaastal kättesaadavaks 
aastaaruande. Aastaaruanne tehakse 
investoritele ja pädevatele asutustele 
kättesaadavaks nelja kuu jooksul pärast 
majandusaasta lõppu või juhul, kui 
tegemist on teistesse alternatiivsetesse 
investeerimisfondidesse investeeriva 
alternatiivse investeerimisfondiga, kuue 
kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu.

Or. en

Selgitus

Tähtaega tuleks kahe kuu võrra pikendada, et anda fondidele piisavalt aega teiselt 
alternatiivselt investeerimisfondilt teabe saamiseks. 

Muudatusettepanek 1028
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
teeb iga valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta igal 
majandusaastal kättesaadavaks 
aastaaruande. Aastaaruanne tehakse 
investoritele ja pädevatele asutustele 
kättesaadavaks nelja kuu jooksul pärast 
majandusaasta lõppu.

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
teeb iga valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta igal 
majandusaastal kättesaadavaks 
aastaaruande. Aastaaruanne tehakse 
investoritele ja pädevatele asutustele 
kättesaadavaks nelja kuu jooksul pärast 
majandusaasta lõppu või juhul, kui 
tegemist on teistesse alternatiivsetesse 
investeerimisfondidesse investeeriva 
alternatiivse investeerimisfondiga, kuue 
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kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu.

Or. en

Selgitus

Erakapitali investeerimisfondid tuginevad oma aastaaruannete koostamisel kõige värskemale 
teabele, mis on saadud nendelt erakapitali investeerimisfondidelt, millesse nad investeerivad.    
Võib juhtuda, et allfondid ei avalda oma aastaaruandeid või finantsteavet piisavalt vara, et 
erakapitali investeerimisfond jõuaks ettenähtud nelja kuu jooksul koostada enda 
aastaaruande. Seepärast on erakapitali investeerimisfondidel vaja oma aastaaruannete 
koostamiseks rohkem aega. 

Muudatusettepanek 1029
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
teeb iga valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta igal 
majandusaastal kättesaadavaks 
aastaaruande. Aastaaruanne tehakse 
investoritele ja pädevatele asutustele 
kättesaadavaks nelja kuu jooksul pärast 
majandusaasta lõppu.

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
teeb iga valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta igal 
majandusaastal kättesaadavaks 
aastaaruande. Aastaaruanne tehakse 
investoritele ja pädevatele asutustele 
kättesaadavaks nelja kuu jooksul pärast 
majandusaasta lõppu või juhul, kui on vaja 
saada teavet kolmandatelt isikutelt, nt 
teisse alternatiivsesse investeerimisfondi 
tehtud investeeringute auditit, kuue kuu 
jooksul pärast majandusaasta lõppu.

Or. en

Selgitus

Erakapitali investeerimisfondide auditiks võib olla kõigepealt vaja lõpetada nende 
äriühingute audit, kelle osakud kuuluvad erakapitali investeerimisfondi portfelli. Direktiivis 
sätestatud kohustusliku ajavahemiku puhul tuleb seda arvesse võtta, st arvestada ajaga, mida 
need äriühingud, kelle osakud kuuluvad erakapitali investeerimisfondi portfelli, vajavad oma 
raamatupidamisaruande koostamiseks. Kohustuslik nelja kuu pikkune ajavahemik 
alternatiivse investeerimisfondi puhul ei ole seetõttu asjakohane.
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Muudatusettepanek 1030
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
teeb iga valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta igal 
majandusaastal kättesaadavaks 
aastaaruande. Aastaaruanne tehakse 
investoritele ja pädevatele asutustele 
kättesaadavaks nelja kuu jooksul pärast 
majandusaasta lõppu.

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
teeb iga valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta igal 
majandusaastal kättesaadavaks 
aastaaruande. Aastaaruanne tehakse 
investoritele ja pädevatele asutustele 
kättesaadavaks nelja kuu jooksul pärast 
majandusaasta lõppu või juhul, kui 
kolmandatelt isikutelt nõutakse teavet, nt 
alternatiivse investeerimisfondi 
alusvaraks olevate investeeringute auditit, 
hiljemalt kuue kuu jooksul pärast 
majandusaasta lõppu.

Or. en

Selgitus

Börsivälistesse ettevõtetesse investeerivate fondide auditiks võib olla kõigepealt vaja lõpetada 
kõnealuste fondide portfelli kuuluvate äriühingute audit ning direktiivis kehtestatud 
kohustusliku ajavahemiku puhul tuleb seda arvesse võtta, st arvestada ajaga, mida kõnealuste 
fondide portfelli kuuluvad äriühingud vajavad oma raamatupidamisarvestuse kontrollimiseks.
Seetõttu ei oleks kohustuslik ajavahemik neli kuud alternatiivse investeerimisfondi puhul 
asjakohane. Lisaks peaksid teise tasandi rakendusmeetmed olema proportsionaalsed ja mitte 
majandusüksusi asjatult karistama, kui nõuete järgimisega seotud kuludega ei kaasne selget 
kasu.

Muudatusettepanek 1031
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
teeb iga valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta igal 
majandusaastal kättesaadavaks 

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
teeb iga valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta igal 
majandusaastal kättesaadavaks 
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aastaaruande. Aastaaruanne tehakse 
investoritele ja pädevatele asutustele 
kättesaadavaks nelja kuu jooksul pärast 
majandusaasta lõppu.

aastaaruande. Aastaaruanne tehakse 
investoritele ja pädevatele asutustele 
kättesaadavaks nelja kuu jooksul pärast 
majandusaasta lõppu või juhul, kui 
kolmandatelt isikutelt nõutakse teavet, nt 
alternatiivse investeerimisfondi 
alusvaraks olevate investeeringute auditit, 
hiljemalt kuue kuu jooksul pärast 
majandusaasta lõppu.

Or. en

Selgitus

Börsivälistesse ettevõtetesse investeerivate fondide auditiks võib olla kõigepealt vaja lõpetada 
kõnealuste fondide portfelli kuuluvate äriühingute audit ning direktiivis kehtestatud 
kohustusliku ajavahemiku puhul tuleb seda arvesse võtta, st arvestada ajaga, mida kõnealuste 
fondide portfelli kuuluvad äriühingud vajavad oma raamatupidamisarvestuse kontrollimiseks.
Seetõttu ei oleks kohustuslik ajavahemik neli kuud alternatiivse investeerimisfondi puhul 
asjakohane.

Muudatusettepanek 1032
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
teeb iga valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta igal 
majandusaastal kättesaadavaks 
aastaaruande. Aastaaruanne tehakse 
investoritele ja pädevatele asutustele 
kättesaadavaks nelja kuu jooksul pärast 
majandusaasta lõppu.

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
teeb iga valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta igal 
majandusaastal kättesaadavaks 
aastaaruande. Aastaaruanne tehakse 
investoritele ja pädevatele asutustele 
kättesaadavaks nelja kuu jooksul pärast 
majandusaasta lõppu või juhul, kui 
kolmandatelt isikutelt nõutakse teavet, nt 
alternatiivse investeerimisfondi 
alusvaraks olevate investeeringute auditit, 
hiljemalt kuue kuu jooksul pärast 
majandusaasta lõppu.

Or. en
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Selgitus

Börsivälistesse ettevõtetesse investeerivate fondide auditiks võib olla kõigepealt vaja lõpetada 
kõnealuste fondide portfelli kuuluvate äriühingute audit ning direktiivis kehtestatud 
kohustusliku ajavahemiku puhul tuleb seda arvesse võtta, st arvestada ajaga, mida kõnealuste 
fondide portfelli kuuluvad äriühingud vajavad oma raamatupidamisarvestuse kontrollimiseks.
Seetõttu ei oleks kohustuslik ajavahemik neli kuud alternatiivse investeerimisfondi puhul 
asjakohane. Lisaks peaksid teise tasandi rakendusmeetmed olema proportsionaalsed ja mitte 
majandusüksusi asjatult karistama, kui nõuete järgimisega seotud kuludega ei kaasne selget 
kasu.

Muudatusettepanek 1033
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
teeb iga valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta igal 
majandusaastal kättesaadavaks 
aastaaruande. Aastaaruanne tehakse 
investoritele ja pädevatele asutustele 
kättesaadavaks nelja kuu jooksul pärast 
majandusaasta lõppu.

1. Alternatiivne investeerimisfond ja
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
(iga valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta) teeb igal 
majandusaastal kättesaadavaks 
aastaaruande. Aastaaruanne tehakse 
investoritele ja pädevatele asutustele 
kättesaadavaks nelja kuu jooksul pärast 
majandusaasta lõppu.

Or. en

Selgitus

Vt pealkirja muutmise ettepaneku selgitust. Direktiivi artiklid 19 kuni 30 peaksid hõlmama ka 
alternatiivseid investeerimisfonde.

Muudatusettepanek 1034
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 1. Alternatiivne investeerimisfond ja
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teeb iga valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta igal 
majandusaastal kättesaadavaks 
aastaaruande. Aastaaruanne tehakse 
investoritele ja pädevatele asutustele 
kättesaadavaks nelja kuu jooksul pärast 
majandusaasta lõppu.

alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
(iga valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta) teeb igal 
majandusaastal kättesaadavaks 
aastaaruande. Aastaaruanne tehakse 
investoritele ja pädevatele asutustele 
kättesaadavaks nelja kuu jooksul pärast 
majandusaasta lõppu.

Or. en

Selgitus

Direktiivi artiklid 19 kuni 30 peaksid hõlmama ka alternatiivseid investeerimisfonde.

Muudatusettepanek 1035
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) artiklis 20 loetletud teave sellisel 
määral, nagu see on aruandes hõlmatud 
majandusaasta jooksul muutunud.

Or. en

Muudatusettepanek 1036
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) Süsteemselt oluliste alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate ja 
vajadusel sellise valitseja valitsetud 
alternatiivsete investeerimisfondide poolt 
kõrgema astme juhtidele ja muudele 
ettevõtte koguriskile materiaalset mõju 
avaldavatele töötajatele makstud tasu 
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eraldi põhi- ja muutuvtasuna;

Or. en

Selgitus

Kuigi tasustamise käsitlemise võib vaidlustada, peaks juhul, kui siiski kavandatakse 
tasustamise teatavat avalikustamist, pädevatele asutustele oluline olema üksnes teave 
süsteemselt oluliste alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate asjaomaste töötajate 
tasustamise kohta, et kontrollida finantsstabiilsuse järelevalvenõukogu ja komisjoni 
põhimõtete rakendamist.  Võrreldavast tasustamispoliitikast ei tõuseks alternatiivsete 
investeerimisfondide investoritele tulu, kui fondil ei ole õigust tagasinõutud summasid 
tagastada.

Muudatusettepanek 1037
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) Süsteemselt oluliste alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate ja 
vajadusel sellise valitseja valitsetud 
alternatiivsete investeerimisfondide poolt 
kõrgema astme juhtidele ja muudele 
ettevõtte koguriskile materiaalset mõju 
avaldavatele töötajatele makstud tasu 
eraldi põhi- ja muutuvtasuna;

Or. en

Selgitus

Finantsstabiilsuse järelevalvenõukogu põhimõtete rakendamise kontrollimiseks peaks 
pädevatele asutustele oluline olema üksnes teave süsteemselt oluliste alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate asjaomaste töötajate tasustamise kohta.  Kõnealuse teabe 
edastamine kõigi alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate poolt oleks tarbetu ja 
ebaproportsionaalne ning põhjustaks pädevatele asutustele suurt koormust.
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Muudatusettepanek 1038
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) Süsteemselt oluliste alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate ja 
vajadusel sellise valitseja valitsetud 
alternatiivsete investeerimisfondide poolt 
kõrgema astme juhtidele ja muudele 
ettevõtte koguriskile materiaalset mõju 
avaldavatele töötajatele makstud tasu 
eraldi põhi- ja muutuvtasuna;

Or. en

Muudatusettepanek 1039
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Aastaaruande andmeid auditeerivad üks 
või mitu isikut, kes on seadusega volitatud 
aruandeid auditeerima vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 17. mail 2006. 
aasta direktiivile 2006/43/EÜ mis käsitleb 
raamatupidamise aastaaruannete ja 
konsolideeritud aruannete kohustuslikku 
auditit ning millega muudetakse nõukogu 
direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ 
ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
direktiiv 84/253/EMÜ. Auditiaruanne koos 
kõigi märkustega esitatakse aastaaruandes 
täielikult.

3. Aastaaruande andmeid valmistatakse 
ette vastavalt kohaldatavates alternatiivse 
investeerimisfondi eeskirjades või 
põhikirjas või asutamisdokumentides
sätestatud raamatupidamisstandarditele 
või -põhimõtetele ja neid auditeerivad üks 
või mitu isikut, kes on seadusega volitatud 
aruandeid auditeerima vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 17. mail 2006. 
aasta direktiivile 2006/43/EÜ mis käsitleb 
raamatupidamise aastaaruannete ja 
konsolideeritud aruannete kohustuslikku 
auditit ning millega muudetakse nõukogu 
direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ 
ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
direktiiv 84/253/EMÜ. Auditiaruanne koos 
kõigi märkustega esitatakse aastaaruandes 
täielikult.
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Or. en

Selgitus

Börsivälistesse ettevõtetesse investeerivate fondide auditiks võib olla kõigepealt vaja lõpetada 
kõnealuste fondide portfelli kuuluvate äriühingute audit ning direktiivis kehtestatud 
kohustusliku ajavahemiku puhul tuleb seda arvesse võtta, st arvestada ajaga, mida kõnealuste 
fondide portfelli kuuluvad äriühingud vajavad oma raamatupidamisarvestuse kontrollimiseks.
Seetõttu ei oleks kohustuslik ajavahemik neli kuud alternatiivse investeerimisfondi puhul 
asjakohane. Lisaks peaksid teise tasandi rakendusmeetmed olema proportsionaalsed ja mitte 
majandusüksusi asjatult karistama, kui nõuete järgimisega seotud kuludega ei kaasne selget 
kasu.

Muudatusettepanek 1040
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Aastaaruande andmeid auditeerivad üks 
või mitu isikut, kes on seadusega volitatud 
aruandeid auditeerima vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 17. mail 2006. 
aasta direktiivile 2006/43/EÜ mis käsitleb 
raamatupidamise aastaaruannete ja 
konsolideeritud aruannete kohustuslikku 
auditit ning millega muudetakse nõukogu 
direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ 
ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
direktiiv 84/253/EMÜ. Auditiaruanne koos 
kõigi märkustega esitatakse aastaaruandes 
täielikult.

3. Aastaaruande andmeid valmistatakse 
ette vastavalt kohaldatavates alternatiivse 
investeerimisfondi eeskirjades või 
põhikirjas või asutamisdokumentides
sätestatud raamatupidamisstandarditele 
või -põhimõtetele ja neid auditeerivad üks 
või mitu isikut, kes on seadusega volitatud 
aruandeid auditeerima vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 17. mail 2006. 
aasta direktiivile 2006/43/EÜ mis käsitleb 
raamatupidamise aastaaruannete ja 
konsolideeritud aruannete kohustuslikku 
auditit ning millega muudetakse nõukogu 
direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ 
ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
direktiiv 84/253/EMÜ. Auditiaruanne koos 
kõigi märkustega esitatakse aastaaruandes 
täielikult.

Or. en
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Muudatusettepanek 1041
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Aastaaruande andmeid auditeerivad üks 
või mitu isikut, kes on seadusega volitatud 
aruandeid auditeerima vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 17. mail 2006. 
aasta direktiivile 2006/43/EÜ mis käsitleb 
raamatupidamise aastaaruannete ja 
konsolideeritud aruannete kohustuslikku 
auditit ning millega muudetakse nõukogu 
direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ 
ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
direktiiv 84/253/EMÜ. Auditiaruanne koos 
kõigi märkustega esitatakse aastaaruandes 
täielikult.

3. Aastaaruande andmeid valmistatakse 
ette vastavalt kohaldatavates alternatiivse 
investeerimisfondi eeskirjades või 
põhikirjas või asutamisdokumentides
sätestatud raamatupidamisstandarditele 
või -põhimõtetele ja neid auditeerivad üks 
või mitu isikut, kes on seadusega volitatud 
aruandeid auditeerima vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 17. mail 2006. 
aasta direktiivile 2006/43/EÜ mis käsitleb 
raamatupidamise aastaaruannete ja 
konsolideeritud aruannete kohustuslikku 
auditit ning millega muudetakse nõukogu 
direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ 
ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
direktiiv 84/253/EMÜ. Auditiaruanne koos 
kõigi märkustega esitatakse aastaaruandes 
täielikult.

Or. en

Muudatusettepanek 1042
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Aastaaruande andmeid auditeerivad üks 
või mitu isikut, kes on seadusega volitatud 
aruandeid auditeerima vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 17. mail 2006. 
aasta direktiivile 2006/43/EÜ mis käsitleb 
raamatupidamise aastaaruannete ja 
konsolideeritud aruannete kohustuslikku 
auditit ning millega muudetakse nõukogu 
direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ 

3. Aastaaruande andmeid valmistatakse 
ette vastavalt kohaldatavates alternatiivse 
investeerimisfondi eeskirjades või 
põhikirjas või asutamisdokumentides
sätestatud raamatupidamisstandarditele 
või -põhimõtetele ja neid auditeerivad üks 
või mitu isikut, kes on seadusega volitatud 
aruandeid auditeerima vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 17. mail 2006. 
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ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
direktiiv 84/253/EMÜ. Auditiaruanne koos 
kõigi märkustega esitatakse aastaaruandes 
täielikult.

aasta direktiivile 2006/43/EÜ mis käsitleb 
raamatupidamise aastaaruannete ja 
konsolideeritud aruannete kohustuslikku 
auditit ning millega muudetakse nõukogu 
direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ 
ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
direktiiv 84/253/EMÜ. Auditiaruanne koos 
kõigi märkustega esitatakse aastaaruandes 
täielikult.

Or. en

Selgitus

Selline sõnastus määratleb täpsemalt auditeerimisnõuded.

Muudatusettepanek 1043
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustakse 
aastaaruande sisu ja vorm. Kõnealuseid 
meetmeid kohandatakse vastavalt sellise 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitseja tüübile, kelle suhtes meetmeid 
kohaldatakse.

4. Komisjon võtab vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega täpsustakse 
aastaaruande sisu ja vorm. Kõnealuseid 
õigusakte kohandatakse vastavalt sellise 
alternatiivse investeerimisfondi või
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitseja tüübile, kelle suhtes meetmeid 
kohaldatakse.

Or. en

Selgitus

Direktiivi artiklid 19 kuni 30 peaksid hõlmama ka alternatiivseid investeerimisfonde.
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Muudatusettepanek 1044
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustakse 
aastaaruande sisu ja vorm. Kõnealuseid 
meetmeid kohandatakse vastavalt sellise 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitseja tüübile, kelle suhtes meetmeid 
kohaldatakse.

4. Komisjon võtab vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega täpsustakse 
aastaaruande sisu ja vorm. Kõnealuseid 
õigusakte kohandatakse vastavalt sellise 
alternatiivse investeerimisfondi või
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitseja tüübile, kelle suhtes meetmeid 
kohaldatakse.

Or. en

Selgitus

Direktiivi artiklid 19 kuni 30 peaksid hõlmama ka alternatiivseid investeerimisfonde.

Muudatusettepanek 1045
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustakse 
aastaaruande sisu ja vorm. Kõnealuseid 
meetmeid kohandatakse vastavalt sellise 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitseja tüübile, kelle suhtes meetmeid 
kohaldatakse.

4. Komisjon võtab vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega täpsustakse 
aastaaruande sisu ja vorm. Kõnealused 
õigusaktid on asjakohased ja 
proportsionaalsed ning neid kohandatakse 
vastavalt sellise alternatiivsete 
investeerimisfondide valitseja tüübile, kelle 
suhtes meetmeid kohaldatakse ja sellise 
alternatiivse investeerimisfondi tüübile, 
mida aruanne käsitleb, võttes arvesse 
erinevat tüüpi alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate ja nende 
valitsetavate alternatiivsete 
investeerimisfondide erinevat suurust, 
ressursse, keerukust, olemust, 
investeeringuid, investeerimisstrateegiaid 
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ja -tehnikaid, struktuure ja investoreid.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga püütakse paremini arvesse võtta alternatiivsete investeerimisfondide 
mitmesuguste vormide iseärasusi.

Muudatusettepanek 1046
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustakse 
aastaaruande sisu ja vorm. Kõnealuseid 
meetmeid kohandatakse vastavalt sellise 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitseja tüübile, kelle suhtes meetmeid 
kohaldatakse.

4. Komisjon võtab vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega täpsustakse 
aastaaruande sisu ja vorm. Kõnealused 
õigusaktid on asjakohased ja 
proportsionaalsed ning neid kohandatakse 
vastavalt sellise alternatiivsete 
investeerimisfondide valitseja tüübile, kelle 
suhtes meetmeid kohaldatakse ja sellise 
alternatiivse investeerimisfondi tüübile, 
mida aruanne käsitleb, võttes arvesse 
erinevat tüüpi alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate ja nende 
valitsetavate alternatiivsete 
investeerimisfondide erinevat suurust, 
ressursse, keerukust, olemust, 
investeeringuid, investeerimisstrateegiaid 
ja -tehnikaid, struktuure ja investoreid.

Or. en

Selgitus

Teise tasandi rakendusmeetmed peaksid olema proportsionaalsed ja mitte majandusüksusi 
asjatult karistama, kui nõuete järgimisega seotud kuludega ei kaasne selget kasu.
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Muudatusettepanek 1047
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustakse 
aastaaruande sisu ja vorm. Kõnealuseid 
meetmeid kohandatakse vastavalt sellise 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitseja tüübile, kelle suhtes meetmeid 
kohaldatakse.

4. Komisjon võtab vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega täpsustakse 
aastaaruande sisu ja vorm. Kõnealused 
õigusaktid on asjakohased ja 
proportsionaalsed ning neid kohandatakse 
vastavalt sellise alternatiivsete 
investeerimisfondide valitseja tüübile, kelle 
suhtes meetmeid kohaldatakse ja sellise 
alternatiivse investeerimisfondi tüübile, 
mida aruanne käsitleb, võttes arvesse 
erinevat tüüpi alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate ja nende 
valitsetavate alternatiivsete 
investeerimisfondide erinevat suurust, 
ressursse, keerukust, olemust, 
investeeringuid, investeerimisstrateegiaid 
ja -tehnikaid, struktuure ja investoreid.

Or. en

Selgitus

Börsivälistesse ettevõtetesse investeerivate fondide auditiks võib olla kõigepealt vaja lõpetada 
kõnealuste fondide portfelli kuuluvate äriühingute audit ning direktiivis kehtestatud 
kohustusliku ajavahemiku puhul tuleb seda arvesse võtta, st arvestada ajaga, mida kõnealuste 
fondide portfelli kuuluvad äriühingud vajavad oma raamatupidamisarvestuse kontrollimiseks.
Seetõttu ei oleks kohustuslik ajavahemik neli kuud alternatiivse investeerimisfondi puhul 
asjakohane. Lisaks peaksid teise tasandi rakendusmeetmed olema proportsionaalsed ja mitte 
majandusüksusi asjatult karistama, kui nõuete järgimisega seotud kuludega ei kaasne selget 
kasu.
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Muudatusettepanek 1048
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustakse 
aastaaruande sisu ja vorm. Kõnealuseid 
meetmeid kohandatakse vastavalt sellise 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitseja tüübile, kelle suhtes meetmeid 
kohaldatakse.

4. Komisjon võtab vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega täpsustakse 
aastaaruande sisu ja vorm. Kõnealused 
õigusaktid on asjakohased ja 
proportsionaalsed ning neid kohandatakse 
vastavalt sellise alternatiivsete 
investeerimisfondide valitseja tüübile, kelle 
suhtes meetmeid kohaldatakse ja sellise 
alternatiivse investeerimisfondi tüübile, 
mida aruanne käsitleb, võttes arvesse 
erinevat tüüpi alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate ja nende 
valitsetavate alternatiivsete 
investeerimisfondide erinevat suurust, 
ressursse, keerukust, olemust, 
investeeringuid, investeerimisstrateegiaid 
ja -tehnikaid, struktuure ja investoreid.

Or. en

Muudatusettepanek 1049
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustakse 
aastaaruande sisu ja vorm. Kõnealuseid 
meetmeid kohandatakse vastavalt sellise 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitseja tüübile, kelle suhtes meetmeid 
kohaldatakse.

4. Komisjon võib vastavalt artiklitele 49a, 
49b ja 49c võtta vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega täpsustakse 
aastaaruande sisu ja vorm. Kõnealuseid 
meetmeid kohandatakse vastavalt sellise 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitseja tüübile, kelle suhtes meetmeid 
kohaldatakse.

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

Or. en

Selgitus

See on uue komiteemenetluse järgi õige sõnastus, kui see artikkel säilitatakse.

Muudatusettepanek 1050
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et alternatiivse investeerimisfondi 
investorid saavad enne fondi 
investeerimist järgmist teavet (sealhulgas 
selle mis tahes muudatused):

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
teeb alternatiivse investeerimisfondi 
investoritele enne fondi investeerimist 
kättesaadavaks järgmise teabe (sealhulgas 
selle mis tahes muudatused):

Or. en

Selgitus

Kutselised investorid käsitletakse kutselistena finantsinstrumentide turge käsitleva direktiivi II 
lisa tähenduses. Neil on kindlad seisukohad selle kohta, millist teavet nad investeeringuteks 
vajavad. Kindlasti ei ole vaja kohaldada jaeinvestorite vajadustele kohandatud teabenõuet ka 
kutseliste investorite puhul. Avalikku levitamist silmas pidades peab alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal olema ainult kohustus oluline teave kättesaadavaks teha.

Muudatusettepanek 1051
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et alternatiivse investeerimisfondi
investorid saavad enne fondi 

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et alternatiivse investeerimisfondi 
investoritele tehakse enne fondi 
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investeerimist järgmist teavet (sealhulgas 
selle mis tahes muudatused):

investeerimist kättesaadavaks järgmine 
teave (sealhulgas selle mis tahes 
muudatused):

Or. en

Selgitus

Alignment with UCITS and MiFID.

Muudatusettepanek 1052
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et alternatiivse investeerimisfondi
investorid saavad enne fondi investeerimist 
järgmist teavet (sealhulgas selle mis tahes 
muudatused):

1. Alternatiivne investeerimisfond ja 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et alternatiivse investeerimisfondi 
investorid saavad enne investeerimist 
järgmist teavet (sealhulgas selle mis tahes 
muudatused):

Or. en

Selgitus

Suurema läbipaistvuse huvides on alternatiivse investeerimisfondi töötasupoliitika 
avalikustamine hädavajalik. Vt ka muudetud artiklit 10 a (uus).

Muudatusettepanek 1053
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et alternatiivse investeerimisfondi 
investorid saavad enne fondi investeerimist 
järgmist teavet (sealhulgas selle mis tahes 

1. Alternatiivne investeerimisfond ja 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et alternatiivse investeerimisfondi 
investorid saavad enne fondi investeerimist 
järgmist teavet (sealhulgas selle mis tahes 
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muudatused): muudatused):

Or. en

Selgitus

Suurema läbipaistvuse huvides on alternatiivse investeerimisfondi töötasupoliitika 
avalikustamine hädavajalik. Vt ka muudetud artiklit 10 a (uus).

Muudatusettepanek 1054
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et alternatiivse investeerimisfondi 
investorid saavad enne fondi investeerimist 
järgmist teavet (sealhulgas selle mis tahes 
muudatused):

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et juhul, kui see on asjaomase 
alternatiivse investeerimisfondi puhul 
asjakohane, saavad alternatiivse 
investeerimisfondi investorid enne fondi 
investeerimist järgmist teavet (sealhulgas 
selle mis tahes muudatused):

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekutega püütakse paremini arvesse võtta alternatiivsete investeerimisfondide 
mitmesuguste vormide iseärasusi.

Muudatusettepanek 1055
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et alternatiivse investeerimisfondi 
investorid saavad enne fondi investeerimist 
järgmist teavet (sealhulgas selle mis tahes 
muudatused):

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et juhul, kui see on asjaomase 
alternatiivse investeerimisfondi puhul 
asjakohane, saavad alternatiivse 
investeerimisfondi investorid enne fondi 
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investeerimist järgmist teavet (sealhulgas 
selle mis tahes muudatused):

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekutega püütakse paremini arvesse võtta alternatiivsete investeerimisfondide 
mitmesuguste vormide iseärasusi.

Muudatusettepanek 1056
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et alternatiivse investeerimisfondi 
investorid saavad enne fondi investeerimist 
järgmist teavet (sealhulgas selle mis tahes 
muudatused):

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et juhul, kui see on asjaomase 
alternatiivse investeerimisfondi puhul 
asjakohane, saavad alternatiivse 
investeerimisfondi investorid enne fondi 
investeerimist järgmist teavet (sealhulgas 
selle mis tahes muudatused):

Or. en

Muudatusettepanek 1057
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et alternatiivse investeerimisfondi 
investorid saavad enne fondi investeerimist 
järgmist teavet (sealhulgas selle mis tahes 
muudatused):

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et juhul, kui see on asjaomase 
alternatiivse investeerimisfondi puhul 
asjakohane, saavad alternatiivse 
investeerimisfondi investorid enne fondi 
investeerimist järgmist teavet (sealhulgas 
selle mis tahes muudatused):

Or. en
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Selgitus

Taking into account of the specialities of the different types of AIF.

Muudatusettepanek 1058
Derk Jan Eppink

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et alternatiivse investeerimisfondi 
investorid saavad enne fondi investeerimist 
järgmist teavet (sealhulgas selle mis tahes 
muudatused):

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et alternatiivse investeerimisfondi
investorid saavad enne fondi investeerimist 
järgmist teavet (sealhulgas selle mis tahes 
olulised muudatused):

Or. en

Selgitus

Direktiivis tuleks tähelepanu pöörata eelkõige süsteemsele riskile, mille üks komponent on 
finantsvõimendus.   Finantsvõimenduse riski tuleks hinnata ainult koos selle aluseks oleva 
investeerimisstrateegiaga, riskijuhtimise protsessiga ning sellega, kui suures ulatuses on 
fondi riskid tõhusalt maandatud.

Muudatusettepanek 1059
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) alternatiivse investeerimisfondi 
investeerimisstrateegia ja -eesmärgid, kõik 
varad, millesse fond võib investeerida, ja 
tehnikad, mida fond võib kasutada, samuti 
kõik sellega seotud riskid, kõik 
kohaldatavad investeerimispiirangud, 
asjaolud, mille korral fond võib kasutada 
finantsvõimendust, finantsvõimenduse 
lubatud tüübid ja allikad, võimendusega 
seotud riskid ning võimenduse kasutamise 

(a) alternatiivse investeerimisfondi 
investeerimisstrateegia ja -eesmärgid, kõik 
varad, millesse fond võib investeerida, ja 
tehnikad, mida fond võib kasutada, samuti 
kõik sellega seotud riskid, kõik 
kohaldatavad investeerimispiirangud, 
asjaolud, mille korral fond võib kasutada 
finantsvõimendust, finantsvõimenduse 
lubatud tüübid ja allikad, 
finantsvõimenduse maksimaalne tase, 
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mis tahes piirangud; võimendusega seotud riskid ning 
võimenduse kasutamise mis tahes 
piirangud ja korrapäraselt 
finantsvõimenduse kogusuurus;

Or. en

Selgitus

Finantsvõimenduse alane teave peaks olema üksikasjalikum.

Muudatusettepanek 1060
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) alternatiivse investeerimisfondi 
investeerimisstrateegia ja -eesmärgid, kõik 
varad, millesse fond võib investeerida, ja 
tehnikad, mida fond võib kasutada, samuti 
kõik sellega seotud riskid, kõik 
kohaldatavad investeerimispiirangud, 
asjaolud, mille korral fond võib kasutada 
finantsvõimendust, finantsvõimenduse 
lubatud tüübid ja allikad, võimendusega 
seotud riskid ning võimenduse kasutamise 
mis tahes piirangud;

(a) alternatiivse investeerimisfondi 
investeerimisstrateegia ja -eesmärgid, kõik 
varad, millesse fond võib investeerida, ja 
tehnikad, mida fond võib kasutada, samuti 
kõik sellega seotud riskid, varade 
taaskasutamise ja ülekandmise ning 
vajaduse korral hoiule andmise 
korraldused, kõik kohaldatavad 
investeerimispiirangud, asjaolud, mille 
korral fond võib kasutada 
finantsvõimendust, finantsvõimenduse 
lubatud tüübid ja allikad, võimendusega 
seotud riskid ning võimenduse kasutamise 
mis tahes piirangud;

Or. en

Muudatusettepanek 1061
Derk Jan Eppink

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) alternatiivse investeerimisfondi (a) alternatiivse investeerimisfondi 
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investeerimisstrateegia ja -eesmärgid, kõik 
varad, millesse fond võib investeerida, ja 
tehnikad, mida fond võib kasutada, samuti 
kõik sellega seotud riskid, kõik 
kohaldatavad investeerimispiirangud, 
asjaolud, mille korral fond võib kasutada 
finantsvõimendust, finantsvõimenduse 
lubatud tüübid ja allikad, võimendusega 
seotud riskid ning võimenduse kasutamise 
mis tahes piirangud;

investeerimisstrateegia ja -eesmärgid, kõik 
varad, millesse fond võib investeerida, ja 
tehnikad, mida fond võib kasutada, samuti 
kõik sellega seotud riskid ja kõik 
kohaldatavad investeerimispiirangud,
asjaolud, mille korral fond võib kasutada 
finantsvõimendust, finantsvõimenduse 
lubatud tüübid ja allikad, võimendusega 
seotud riskid ning võimenduse kasutamise 
mis tahes piirangud, võttes arvesse 
alternatiivse investeerimisfondi aluseks 
olevat investeerimisstrateegiat ja 
riskijuhtimisprotsessi;

Or. en

Selgitus

Direktiivis tuleks tähelepanu pöörata eelkõige süsteemsele riskile, mille üks komponent on 
finantsvõimendus.   Finantsvõimenduse riski tuleks hinnata ainult koos selle aluseks oleva 
investeerimisstrateegiaga, riskijuhtimise protsessiga ning sellega, kui suures ulatuses on 
fondi riskid tõhusalt maandatud.

Muudatusettepanek 1062
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) alternatiivse investeerimisfondi 
investeerimisstrateegia ja -eesmärgid, kõik 
varad, millesse fond võib investeerida, ja 
tehnikad, mida fond võib kasutada, samuti 
kõik sellega seotud riskid, kõik 
kohaldatavad investeerimispiirangud, 
asjaolud, mille korral fond võib kasutada 
finantsvõimendust, finantsvõimenduse 
lubatud tüübid ja allikad, võimendusega 
seotud riskid ning võimenduse kasutamise 
mis tahes piirangud;

(a) alternatiivse investeerimisfondi 
investeerimisstrateegia ja -eesmärgid, 
varade liigid, millesse fond võib 
investeerida, ja tehnikad, mida fond võib 
kasutada, samuti kõik sellega seotud riskid, 
kõik kohaldatavad investeerimispiirangud, 
asjaolud, mille korral fond võib kasutada 
finantsvõimendust, finantsvõimenduse 
lubatud tüübid ja allikad, võimendusega 
seotud riskid ning võimenduse kasutamise 
mis tahes piirangud;

Or. en
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Selgitus

Praktilisem on kirjeldada varade liike kui konkreetseid varasid, millesse alternatiivne 
investeerimisfond investeerida võib. Oleks liiga piirav nõuda, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja loetleks kõik varad, millesse alternatiivne investeerimisfond võib 
investeerida.

Muudatusettepanek 1063
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) alternatiivse investeerimisfondi 
investeerimisstrateegia ja -eesmärgid, kõik 
varad, millesse fond võib investeerida, ja 
tehnikad, mida fond võib kasutada, samuti 
kõik sellega seotud riskid, kõik
kohaldatavad investeerimispiirangud, 
asjaolud, mille korral fond võib kasutada 
finantsvõimendust, finantsvõimenduse 
lubatud tüübid ja allikad, võimendusega 
seotud riskid ning võimenduse kasutamise 
mis tahes piirangud; 

(a) alternatiivse investeerimisfondi 
investeerimisstrateegia ja -eesmärgid, 
varade liigid, millesse fond võib 
investeerida, ja tehnikad, mida fond võib 
kasutada, samuti sellega seotud riskid, kõik 
kohaldatavad investeerimispiirangud, 
asjaolud, mille korral fond võib kasutada 
finantsvõimendust, finantsvõimenduse 
lubatud tüübid ja allikad, võimendusega 
seotud riskid ning võimenduse kasutamise 
mis tahes piirangud;

Or. en

Selgitus

Võimatu on kirjeldada kõiki varasid, millesse alternatiivne investeerimisfond võib 
investeerida.

Muudatusettepanek 1064
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) alternatiivse investeerimisfondi 
investeerimisstrateegia ja -eesmärgid, kõik
varad, millesse fond võib investeerida, ja 

(a) alternatiivse investeerimisfondi 
investeerimisstrateegia ja -eesmärgid, kõik 
varade liigid, millesse fond võib 
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tehnikad, mida fond võib kasutada, samuti 
kõik sellega seotud riskid, kõik 
kohaldatavad investeerimispiirangud, 
asjaolud, mille korral fond võib kasutada 
finantsvõimendust, finantsvõimenduse 
lubatud tüübid ja allikad, võimendusega 
seotud riskid ning võimenduse kasutamise 
mis tahes piirangud;

investeerida, ja tehnikad, mida fond võib 
kasutada, samuti kõik sellega seotud riskid, 
kõik kohaldatavad investeerimispiirangud, 
asjaolud, mille korral fond võib kasutada 
finantsvõimendust, finantsvõimenduse 
lubatud tüübid ja allikad, võimendusega 
seotud riskid ning võimenduse kasutamise 
mis tahes piirangud;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekutega püütakse paremini arvesse võtta alternatiivsete investeerimisfondide 
mitmesuguste vormide iseärasusi.

Muudatusettepanek 1065
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) alternatiivse investeerimisfondi 
investeerimisstrateegia ja -eesmärgid, kõik 
varad, millesse fond võib investeerida, ja 
tehnikad, mida fond võib kasutada, samuti 
kõik sellega seotud riskid, kõik 
kohaldatavad investeerimispiirangud, 
asjaolud, mille korral fond võib kasutada 
finantsvõimendust, finantsvõimenduse 
lubatud tüübid ja allikad, võimendusega 
seotud riskid ning võimenduse kasutamise 
mis tahes piirangud;

(a) alternatiivse investeerimisfondi 
investeerimisstrateegia ja -eesmärgid, kõik 
varade liigid, millesse fond võib 
investeerida, ja tehnikad, mida fond võib 
kasutada, samuti kõik sellega seotud 
riskid, kõik kohaldatavad 
investeerimispiirangud, asjaolud, mille 
korral fond võib kasutada 
finantsvõimendust, finantsvõimenduse 
lubatud tüübid ja allikad, võimendusega 
seotud riskid ning võimenduse kasutamise 
mis tahes piirangud;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga püütakse paremini arvesse võtta alternatiivsete investeerimisfondide 
mitmesuguste vormide iseärasusi.
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Muudatusettepanek 1066
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) alternatiivse investeerimisfondi 
investeerimisstrateegia ja -eesmärgid, kõik 
varad, millesse fond võib investeerida, ja 
tehnikad, mida fond võib kasutada, samuti 
kõik sellega seotud riskid, kõik 
kohaldatavad investeerimispiirangud, 
asjaolud, mille korral fond võib kasutada 
finantsvõimendust, finantsvõimenduse 
lubatud tüübid ja allikad, võimendusega 
seotud riskid ning võimenduse kasutamise 
mis tahes piirangud; 

(a) alternatiivse investeerimisfondi 
investeerimisstrateegia ja -eesmärgid, kõik 
varade liigid, millesse fond võib 
investeerida, ja tehnikad, mida fond võib 
kasutada, samuti kõik sellega seotud riskid, 
kõik kohaldatavad investeerimispiirangud, 
asjaolud, mille korral fond võib kasutada 
finantsvõimendust, finantsvõimenduse 
lubatud tüübid ja allikad, võimendusega 
seotud riskid ning võimenduse kasutamise 
mis tahes piirangud; 

Or. en

Selgitus

Sellega võetakse arvesse alternatiivsete investeerimisfondide mitmesuguste vormide 
iseärasusi.

Muudatusettepanek 1067
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) investeerimise eesmärgil loodud 
lepingulise suhte õiguslike tagajärgede 
kirjeldus, sealhulgas teave, mis käsitleb 
kohtualluvust ja kohaldatavaid õigusakte 
ning mis tahes selliste õigusnormide 
olemasolu või puudumist, millega on ette 
nähtud kohtuotsuste tunnustamine ja 
täitmine territooriumil, kus fond alaliselt 
asub;

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Kooskõlas tehtud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 1068
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) alternatiivse investeerimisfondi 
depoopanga, hinnaeksperdi, audiitori ja 
kõigi teiste teenuseosutajate andmed ning 
nende ülesannete kirjeldus, samuti 
investorite õigused nende ülesannete 
täitmata jätmise korral;

(d) alternatiivse investeerimisfondi 
audiitori ja kõigi teiste teenuseosutajate 
andmed ning nende ülesannete kirjeldus, 
samuti investorite õigused nende 
ülesannete täitmata jätmise korral;

Or. en

Selgitus

Kooskõlas muude tehtud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 1069
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) alternatiivse investeerimisfondi 
depoopanga, hinnaeksperdi, audiitori ja 
kõigi teiste teenuseosutajate andmed ning 
nende ülesannete kirjeldus, samuti 
investorite õigused nende ülesannete 
täitmata jätmise korral;

(d) alternatiivse investeerimisfondi 
depoopanga, hinnaeksperdi, audiitori, 
vajadusel peamaakleri ja kõigi teiste 
teenuseosutajate andmed ning nende 
ülesannete kirjeldus, samuti investorite 
õigused nende ülesannete täitmata jätmise 
korral;

Or. en
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Muudatusettepanek 1070
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) alternatiivse investeerimisfondi 
depoopanga, hinnaeksperdi, audiitori ja 
kõigi teiste teenuseosutajate andmed ning 
nende ülesannete kirjeldus, samuti 
investorite õigused nende ülesannete 
täitmata jätmise korral;

(d) vajaduse korral alternatiivse 
investeerimisfondi olemasoleva või 
kavandatava depoopanga, hinnaeksperdi, 
audiitori ja kõigi teiste olemasolevate või 
kavandatavate otsustava tähtsusega või 
oluliste teenuseosutajate andmed ning 
nende ülesannete kirjeldus, samuti 
investorite õigused nende ülesannete 
täitmata jätmise korral;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekutega püütakse paremini arvesse võtta alternatiivsete investeerimisfondide 
mitmesuguste vormide iseärasusi.

Muudatusettepanek 1071
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) alternatiivse investeerimisfondi 
depoopanga, hinnaeksperdi, audiitori ja 
kõigi teiste teenuseosutajate andmed ning 
nende ülesannete kirjeldus, samuti 
investorite õigused nende ülesannete 
täitmata jätmise korral;

(d) vajaduse korral alternatiivse 
investeerimisfondi olemasoleva või 
kavandatava depoopanga, hinnaeksperdi, 
audiitori ja kõigi teiste olemasolevate või 
kavandatavate otsustava tähtsusega või 
oluliste teenuseosutajate andmed ning 
nende ülesannete kirjeldus, samuti 
investorite õigused nende ülesannete 
täitmata jätmise korral;

Or. en
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Selgitus

Et võtta paremini arvesse alternatiivsete investeerimisfondide mitmesuguste vormide 
iseärasusi.

Muudatusettepanek 1072
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) alternatiivse investeerimisfondi 
depoopanga, hinnaeksperdi, audiitori ja 
kõigi teiste teenuseosutajate andmed ning 
nende ülesannete kirjeldus, samuti 
investorite õigused nende ülesannete 
täitmata jätmise korral;

(d) vajaduse korral alternatiivse 
investeerimisfondi olemasoleva või 
kavandatava depoopanga, hinnaeksperdi, 
audiitori ja kõigi teiste olemasolevate või 
kavandatavate otsustava tähtsusega või 
oluliste teenuseosutajate andmed ning 
nende ülesannete kirjeldus, samuti 
investorite õigused nende ülesannete 
täitmata jätmise korral;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekutega püütakse paremini arvesse võtta alternatiivsete investeerimisfondide 
mitmesuguste vormide iseärasusi.
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Muudatusettepanek 1073
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) alternatiivse investeerimisfondi 
depoopanga, hinnaeksperdi, audiitori ja 
kõigi teiste teenuseosutajate andmed ning 
nende ülesannete kirjeldus, samuti 
investorite õigused nende ülesannete 
täitmata jätmise korral;

(d) vajaduse korral alternatiivse 
investeerimisfondi olemasoleva või 
kavandatava depoopanga, hinnaeksperdi, 
audiitori ja kõigi teiste olemasolevate või 
kavandatavate otsustava tähtsusega või 
oluliste teenuseosutajate andmed ning 
nende ülesannete kirjeldus, samuti 
investorite õigused nende ülesannete 
täitmata jätmise korral;

Or. en

Selgitus

Sellega võetakse arvesse alternatiivsete investeerimisfondide mitmesuguste vormide 
iseärasusi.

Muudatusettepanek 1074
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kõigi delegeeritud valitsemise või 
hoiule andmise ülesannete kirjeldus ja 
sellise kolmanda isiku andmed, kellele 
ülesanded on delegeeritud;

(e) kõigi otsustava tähtsusega või tähtsate
delegeeritud valitsemise ülesannete
kirjeldus ja sellise kolmanda isiku andmed, 
kellele ülesanded on delegeeritud;

Or. en

Selgitus

Sellega võetakse arvesse alternatiivsete investeerimisfondide mitmesuguste vormide 
iseärasusi.
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Muudatusettepanek 1075
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kõigi delegeeritud valitsemise või 
hoiule andmise ülesannete kirjeldus ja 
sellise kolmanda isiku andmed, kellele 
ülesanded on delegeeritud;

(e) kõigi otsustava tähtsusega või tähtsate
delegeeritud valitsemise ülesannete
kirjeldus ja sellise kolmanda isiku andmed, 
kellele ülesanded on delegeeritud;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekutega püütakse paremini arvesse võtta alternatiivsete investeerimisfondide 
mitmesuguste vormide iseärasusi.

Muudatusettepanek 1076
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kõigi delegeeritud valitsemise või 
hoiule andmise ülesannete kirjeldus ja 
sellise kolmanda isiku andmed, kellele 
ülesanded on delegeeritud;

(e) kõigi delegeeritud valitsemise või 
hoiule andmise ülesannete kirjeldus, sellise 
kolmanda isiku andmed, kellele ülesanded 
on delegeeritud, sealhulgas  alternatiivse 
investeerimisfondi alam-
väärtpaberihaldur ja peamaaklerid; nende 
ülesannete ja vastutusala kirjeldus ning 
jääkriskide kirjeldus, millega investorid 
võivad depoopanga ja alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kontrolli alt 
väljas ettenägematutest sündmustest 
tingitud erakorraliste asjaolude tõttu 
kokku puutuda;

Or. en
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Muudatusettepanek 1077
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kõigi delegeeritud valitsemise või 
hoiule andmise ülesannete kirjeldus ja 
sellise kolmanda isiku andmed, kellele 
ülesanded on delegeeritud;

(e) kõigi delegeeritud valitsemise, 
hindamise või hoiule andmise ülesannete 
kirjeldus ja sellise kolmanda isiku andmed, 
kellele ülesanded on delegeeritud;

Or. en

Selgitus

In line with other changes proposed.

Muudatusettepanek 1078
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) kõigi delegeeritud valitsemise või hoiule 
andmise ülesannete kirjeldus ja sellise 
kolmanda isiku andmed, kellele ülesanded 
on delegeeritud;

e) kõigi määravalt tähtsate või tähtsate
delegeeritud valitsemiseülesannete 
kirjeldus ja sellise kolmanda siku andmed, 
kellele ülesanded on delegeeritud;

Or. en
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Muudatusettepanek 1079
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) kõigi delegeeritud valitsemise või hoiule 
andmise ülesannete kirjeldus ja sellise 
kolmanda isiku andmed, kellele ülesanded 
on delegeeritud;

e) kõigi määravalt tähtsate või tähtsate
delegeeritud valitsemise või hoiule 
andmise ülesannete kirjeldus ja sellise 
kolmanda siku andmed, kellele ülesanded 
on delegeeritud;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekutega püütakse paremini arvesse võtta alternatiivsete investeerimisfondide 
mitmesuguste vormide iseärasusi.

Muudatusettepanek 1080
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) alternatiivse investeerimisfondi 
likviidsusriski juhtimise kirjeldus, 
sealhulgas tagasivõtmise õigused 
tavaoludes ja erandlikel asjaoludel, 
investoritega kokku lepitud tagasivõtukord, 
samuti kirjeldus, kuidas alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tagab 
investorite õiglase kohtlemise;

g) kui alternatiivsel investeerimisfondil on 
kasutada tagasivõtmise õigused, siis
alternatiivse investeerimisfondi 
likviidsusriski juhtimise kirjeldus, 
sealhulgas tagasivõtmise õigused 
tavaoludes ja erandlikel asjaoludel, 
investoritega kokku lepitud tagasivõtukord, 
samuti kirjeldus, kuidas alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tagab 
investorite õiglase kohtlemise;

Or. en

Selgitus

Sellega võetakse arvesse alternatiivsete investeerimisfondide mitmesuguste vormide 
iseärasusi.
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Muudatusettepanek 1081
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) alternatiivse investeerimisfondi 
likviidsusriski juhtimise kirjeldus, 
sealhulgas tagasivõtmise õigused 
tavaoludes ja erandlikel asjaoludel, 
investoritega kokku lepitud tagasivõtukord, 
samuti kirjeldus, kuidas alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tagab 
investorite õiglase kohtlemise;

g) kui alternatiivsel investeerimisfondil on 
kasutada tagasivõtmise õigused, siis
alternatiivse investeerimisfondi 
likviidsusriski juhtimise kirjeldus, 
sealhulgas tagasivõtmise õigused 
tavaoludes ja erandlikel asjaoludel, 
investoritega kokku lepitud tagasivõtukord, 
samuti kirjeldus, kuidas alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tagab 
investorite õiglase kohtlemise;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekutega püütakse paremini arvesse võtta alternatiivsete investeerimisfondide 
mitmesuguste vormide iseärasusi.

Muudatusettepanek 1082
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) alternatiivse investeerimisfondi 
likviidsusriski juhtimise kirjeldus, 
sealhulgas tagasivõtmise õigused 
tavaoludes ja erandlikel asjaoludel, 
investoritega kokku lepitud tagasivõtukord, 
samuti kirjeldus, kuidas alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tagab 
investorite õiglase kohtlemise;

g) kui alternatiivsel investeerimisfondil on 
kasutada tagasivõtmise õigused, siis
alternatiivse investeerimisfondi 
likviidsusriski juhtimise kirjeldus, 
sealhulgas tagasivõtmise õigused 
tavaoludes ja erandlikel asjaoludel, 
investoritega kokku lepitud tagasivõtukord, 
samuti kirjeldus, kuidas alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tagab 
investorite õiglase kohtlemise;

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepanekutega püütakse paremini arvesse võtta alternatiivsete investeerimisfondide 
mitmesuguste vormide iseärasusi.

Muudatusettepanek 1083
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) alternatiivse investeerimisfondi 
likviidsusriski juhtimise kirjeldus, 
sealhulgas tagasivõtmise õigused 
tavaoludes ja erandlikel asjaoludel, 
investoritega kokku lepitud tagasivõtukord, 
samuti kirjeldus, kuidas alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tagab 
investorite õiglase kohtlemise;

g) kui alternatiivsel investeerimisfondil on 
kasutada tagasivõtmise õigused, siis
alternatiivse investeerimisfondi 
likviidsusriski juhtimise kirjeldus, 
sealhulgas tagasivõtmise õigused 
tavaoludes ja erandlikel asjaoludel, 
investoritega kokku lepitud tagasivõtukord, 
samuti kirjeldus, kuidas alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tagab 
investorite õiglase kohtlemise;

Or. en

Selgitus

Sellega võetakse arvesse alternatiivsete investeerimisfondide mitmesuguste vormide 
iseärasusi.

Muudatusettepanek 1084
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) kõigi selliste tasude, maksete ja kulude 
kirjeldus ja nende maksimaalne summa, 
mida investorid otseselt või kaudselt 
maksavad või kannavad; 

h) kõigi selliste tasude, maksete ja kulude 
kirjeldus, mida investorid otseselt või 
kaudselt maksavad või kannavad;

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepanekutega püütakse paremini arvesse võtta alternatiivsete investeerimisfondide 
mitmesuguste vormide iseärasusi.

Muudatusettepanek 1085
Sirpa Pietikinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) kõigi selliste tasude, maksete ja kulude 
kirjeldus ja nende maksimaalne summa, 
mida investorid otseselt või kaudselt 
maksavad või kannavad; 

h) kõigi selliste tasude, maksete ja kulude 
kirjeldus, mida investorid otseselt või 
kaudselt maksavad või kannavad;

Or. en

Selgitus

Sellega võetakse arvesse alternatiivsete investeerimisfondide mitmesuguste vormide 
iseärasusi.

Muudatusettepanek 1086
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) kõigi selliste tasude, maksete ja kulude 
kirjeldus ja nende maksimaalne summa, 
mida investorid otseselt või kaudselt 
maksavad või kannavad; 

h) kõigi selliste tasude, maksete ja kulude 
kirjeldus ja nende maksimaalne summa, 
mida investorid otseselt või kaudselt 
maksavad või kannavad, vajaduse korral 
koos viimase kaheteistkümne kuu jooksul 
makstud tasude, maksete ja kulude 
kirjeldusega; 

Or. en
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Selgitus

Investoritele antav teave peab olema kõikehõlmav, arvestades riske, mida nad võtavad. Just 
teave alternatiivsete investeerimisfondide, aga ka nende fondide valitsejate senise tegevuse 
kohta on investeerimisotsuste tegemisel suure tähtsusega.  See teave on aga sageli mittetäielik 
või eksitav. Selleks et langetada kaalutletud otsuseid, on vaja ka infot makstud tasude ja 
vahendite päritolu kohta. Investoreil aitab riske hallata ka igakuine info alternatiivsete 
investeerimisfondide riskiprofiili kohta.

Muudatusettepanek 1087
Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) kõigi selliste tasude, maksete ja kulude 
kirjeldus ja nende maksimaalne summa, 
mida investorid otseselt või kaudselt 
maksavad või kannavad; 

h) kõigi selliste tasude, maksete ja kulude 
kirjeldus ja nende maksimaalne summa või 
määr, mida investorid otseselt või kaudselt 
maksavad või kannavad;

Or. en

Selgitus

Kuivõrd alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad tavatsevad tulemuslikkusega seotud 
tasude arvestamisel aluseks võtta hinnangud alternatiivsete investeerimisfondide aktsiate või 
osakute väärtuse kohta teatavas ajavahemikus, on neil võimatu avaldada tasude n-ö 
maksimummäära. Käesolev muudatus on vajalik selleks, et tagada asjakohaste andmete 
esitamist, mis oleks kooskõlas turul tegelikult käibiva korraga.

Muudatusettepanek 1088
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) kõigi selliste tasude, maksete ja kulude 
kirjeldus ja nende maksimaalne summa, 
mida investorid otseselt või kaudselt 
maksavad või kannavad; 

h) kõigi selliste tasude, maksete ja kulude 
kirjeldus ja nende maksimaalne summa või 
määr, mida investorid otseselt või kaudselt 
maksavad või kannavad;
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Or. en

Selgitus

Paljud alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad arvestavad tulemuslikkusega seotud või 
muid selletaolisi tasusid, võttes aluseks hinnangud alternatiivsete investeerimisfondide 
aktsiate või osakute väärtuse kohta teatavas ajavahemikus. On võimatu avaldada nende 
tasude „ülemmäära” – selleks oleks vaja, et alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad 
suudaksid tulevikku ette näha. Käesolev muudatus on seega vajalik selleks, et tagada 
asjakohaste andmete esitamist, mis oleks kooskõlas turul tegelikult käibiva korraga.

Muudatusettepanek 1089
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kui investori suhtes kohaldatakse 
sooduskohtlemist või investoril on õigus 
sooduskohtlemisele, kõnealuse investori 
andmed ja sellise sooduskohtlemise 
kirjeldus;

i) igasuguse sooduskohtlemise või 
sooduskohtlemise õiguse kirjeldus;

Or. en

Selgitus

Konfidentsiaalsuse kaalutlustel ei ole kohane avalikustada konkreetse kliendi nime, kelle 
suhtes rakendatakse sooduskohtlemist.

Muudatusettepanek 1090
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kui investori suhtes kohaldatakse 
sooduskohtlemist või investoril on õigus 
sooduskohtlemisele, kõnealuse investori 
andmed ja sellise sooduskohtlemise 
kirjeldus; 

i) kui investori suhtes kohaldatakse 
sooduskohtlemist või investoril on õigus 
sooduskohtlemisele, siis sellise 
sooduskohtlemise kirjeldus ja teave selle 
kohta, kas alternatiivse investeerimisfondi 
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valitseja ja investor on kuidagi 
teineteisega seotud;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekutega püütakse paremini arvesse võtta alternatiivsete investeerimisfondide 
mitmesuguste vormide iseärasusi.

Muudatusettepanek 1091
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kui investori suhtes kohaldatakse 
sooduskohtlemist või investoril on õigus 
sooduskohtlemisele, kõnealuse investori 
andmed ja sellise sooduskohtlemise 
kirjeldus; 

i) kui investori suhtes kohaldatakse 
sooduskohtlemist või investoril on õigus 
sooduskohtlemisele, siis sellise 
sooduskohtlemise kirjeldus ja teave selle 
kohta, kas alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja ja investor on kuidagi 
teineteisega seotud;

Or. en

Selgitus

Sellega võetakse arvesse alternatiivsete investeerimisfondide mitmesuguste vormide 
iseärasusi.

Muudatusettepanek 1092
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kui investori suhtes kohaldatakse 
sooduskohtlemist või investoril on õigus 
sooduskohtlemisele, kõnealuse investori 
andmed ja sellise sooduskohtlemise 

i) kui investori suhtes kohaldatakse 
sooduskohtlemist või investoril on õigus 
sooduskohtlemisele, siis kõnealuse 
investori andmed ja sellise 
sooduskohtlemise kirjeldus ning teave 
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kirjeldus; selle kohta, kas alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ja investor on 
kuidagi teineteisega seotud;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekutega püütakse paremini arvesse võtta alternatiivsete investeerimisfondide 
mitmesuguste vormide iseärasusi.

Muudatusettepanek 1093
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kui investori suhtes kohaldatakse 
sooduskohtlemist või investoril on õigus 
sooduskohtlemisele, kõnealuse investori 
andmed ja sellise sooduskohtlemise 
kirjeldus; 

i) kui investori suhtes kohaldatakse 
sooduskohtlemist või investoril on õigus 
sooduskohtlemisele, siis sellise 
sooduskohtlemise kirjeldus;

Or. en

Selgitus

Isikuandmed peavad olema kaitstud. Seda silmas pidades piisab, kui teisi investoreid 
teavitatakse igasugusest sooduskohtlemisest ja selle olemusest.

Muudatusettepanek 1094
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kui investori suhtes kohaldatakse 
sooduskohtlemist või investoril on õigus 
sooduskohtlemisele, kõnealuse investori 
andmed ja sellise sooduskohtlemise 
kirjeldus; 

i) kui investori suhtes kohaldatakse 
sooduskohtlemist või investoril on õigus 
sooduskohtlemisele, siis sellise 
sooduskohtlemise kirjeldus;
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Or. en

Selgitus

Kohustus avalikustada investori isikuandmed on ilmselt vastuolus nende põhimõtetega, 
millele tugineb ELi andmekaitsedirektiiv ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooni  artikkel 8. Seda nõuet võib pidada ülemäära pealetükkivaks. Investorite kaitse 
nõuet on võimalik täita ilma konkreetsete investorite isikuandmeid omamata.

Muudatusettepanek 1095
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) viimane aastaaruanne. j) viimane aastaaruanne, juhul kui 
alternatiivse investeerimisfondi kohta on 
selline aruanne olemas.

Or. en

Selgitus

Sellega võetakse arvesse alternatiivsete investeerimisfondide mitmesuguste vormide 
iseärasusi.

Muudatusettepanek 1096
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) viimane aastaaruanne. j) viimane aastaaruanne, juhul kui 
alternatiivse investeerimisfondi kohta on 
selline aruanne olemas.

Or. en

Selgitus

Uuel, alles loodud fondil ei ole veel aastaaruannet
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Muudatusettepanek 1097
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) viimane aastaaruanne. j) viimane aastaaruanne, juhul kui 
alternatiivse investeerimisfondi kohta on 
selline aruanne olemas.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekutega püütakse paremini arvesse võtta alternatiivsete investeerimisfondide 
mitmesuguste vormide iseärasusi.

Muudatusettepanek 1098
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) viimane aastaaruanne. j) viimane aastaaruanne, juhul kui 
alternatiivse investeerimisfondi kohta on 
selline aruanne olemas.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekutega püütakse paremini arvesse võtta alternatiivsete investeerimisfondide 
mitmesuguste vormide iseärasusi.



PE439.133v01-00 70/117 AM\805040ET.doc

ET

Muudatusettepanek 1099
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j a) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja töötasupoliitika;

Or. en

Selgitus

Suurema läbipaistvuse huvides on alternatiivse investeerimisfondi töötasupoliitika 
avalikustamine hädavajalik. Vt ka muudetud artiklit 10 a (uus).

Muudatusettepanek 1100
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j a) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja töötasupoliitika;

Or. en

Selgitus

Suurema läbipaistvuse huvides on alternatiivse investeerimisfondi töötasupoliitika 
avalikustamine hädavajalik. Vt ka muudetud artiklit 10 a (uus).

Muudatusettepanek 1101
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt j b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j b) alternatiivse investeerimisfondi 
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varasemate tulemuste kirjeldus alates 
kontrollimisest kuni kõige viimase 
hindamiseni;

Or. en

Selgitus

Investoritele antav teave peab olema kõikehõlmav, arvestades riske, mida nad võtavad. Just 
teave alternatiivsete investeerimisfondide, aga ka nende fondide valitsejate senise tegevuse 
kohta on investeerimisotsuste tegemisel suure tähtsusega.  See teave on aga sageli mittetäielik 
või eksitav. Selleks et langetada kaalutletud otsuseid, on vaja ka infot makstud tasude ja 
vahendite päritolu kohta. Investoreil aitab riske hallata ka igakuine info alternatiivsete 
investeerimisfondide riskiprofiili kohta.

Muudatusettepanek 1102
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt j c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j c) teave rakendatud investeerimisviisi 
kohta võrdluses traditsiooniliste 
investeerimisstrateegiatega (nt aktsiad või 
võlakirjad);

Or. en

Selgitus

Investor peaks saama optimaalset teavet eduvõimaluste ja riskide kohta, muu hulgas ka 
teavet, mis käsitleb rakendatud strateegiat võrdluses muude investeerimisvormidega.

Muudatusettepanek 1103
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt j d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j d) artikli 17 lõikes 5 osutatud vastutuse 
korra mis tahes muutmine alternatiivse 
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investeerimisfondi valitseja ja depoopanga 
vahelise kokkuleppe tulemusena;

Or. en

Muudatusettepanek 1104
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt j e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j e) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja olulist osalust omavate 
aktsionäride või osakuomanike andmed, 
olenemata sellest, kas nende osalus on 
otsene või kaudne ja kas nad on füüsilised 
või juriidilised isikud, samuti andmed 
nende osaluse suuruse kohta;

Or. en

Selgitus

Investoritele antav teave peab olema kõikehõlmav, arvestades riske, mida nad võtavad. Just 
teave alternatiivsete investeerimisfondide, aga ka nende fondide valitsejate senise tegevuse 
kohta on investeerimisotsuste tegemisel suure tähtsusega.  See teave on aga sageli mittetäielik 
või eksitav. Selleks et langetada kaalutletud otsuseid, on vaja ka infot makstud tasude ja 
vahendite päritolu kohta. Investoreil aitab riske hallata ka igakuine info alternatiivsete 
investeerimisfondide riskiprofiili kohta.

Muudatusettepanek 1105
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt j f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j f) teave alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja valitsemisel oleva alternatiivse 
investeerimisfondi senise tegevuse kohta
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Or. en

Selgitus

Investoritele antav teave peab olema kõikehõlmav, arvestades riske, mida nad võtavad. Just 
teave alternatiivsete investeerimisfondide, aga ka nende fondide valitsejate senise tegevuse 
kohta on investeerimisotsuste tegemisel suure tähtsusega.  See teave on aga sageli mittetäielik 
või eksitav. Selleks et langetada kaalutletud otsuseid, on vaja ka infot makstud tasude ja 
vahendite päritolu kohta. Investoreil aitab riske hallata ka igakuine info alternatiivsete 
investeerimisfondide riskiprofiili kohta.

Muudatusettepanek 1106
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt j g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j g) üksikasjalik teave alternatiivse 
investeerimisfondi kogutud vahendite 
päritolu, tagasimaksetähtaja ja suuruse 
kohta, kaasa arvatud alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ning selle 
esindajate, juhtide ja töötajate otsene või 
kaudne osalus;

Or. en

Selgitus

Investoritele antav teave peab olema kõikehõlmav, arvestades riske, mida nad võtavad. Just 
teave alternatiivsete investeerimisfondide, aga ka nende fondide valitsejate senise tegevuse 
kohta on investeerimisotsuste tegemisel suure tähtsusega.  See teave on aga sageli mittetäielik 
või eksitav. Selleks et langetada kaalutletud otsuseid, on vaja ka infot makstud tasude ja 
vahendite päritolu kohta. Investoreil aitab riske hallata ka igakuine info alternatiivsete 
investeerimisfondide riskiprofiili kohta.
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Muudatusettepanek 1107
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
avaldab korrapäraselt iga tema valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi kohta 
investoritele järgmise teabe:

2. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja avaldab korrapäraselt iga tema 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
kohta, kelle suhtes saab kohaldada 
tagasivõtmise õigusi, investoritele järgmise 
teabe:

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekutega püütakse paremini arvesse võtta alternatiivsete investeerimisfondide 
mitmesuguste vormide iseärasusi.

Muudatusettepanek 1108
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
avaldab korrapäraselt iga tema valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi kohta 
investoritele järgmise teabe:

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
avaldab korrapäraselt iga tema valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi kohta, 
kelle suhtes saab kohaldada tagasivõtmise 
õigusi, investoritele järgmise teabe: 

Or. en

Selgitus

Sellega võetakse arvesse alternatiivsete investeerimisfondide mitmesuguste vormide 
iseärasusi.
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Muudatusettepanek 1109
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
avaldab korrapäraselt iga tema valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi kohta 
investoritele järgmise teabe:

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
avaldab korrapäraselt iga tema valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi kohta, 
kelle suhtes saab kohaldada tagasivõtmise 
õigusi, investoritele järgmise teabe:

Or. en

Selgitus

Juhul kui tagasivõtmise õigusi ei kohaldata, ei oleks ka vaja avaldada eraldi teavet 
mittelikviidsete varade või likviidsuse kohta.

Muudatusettepanek 1110
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
avaldab korrapäraselt iga tema valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi kohta 
investoritele järgmise teabe:

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
avaldab korrapäraselt iga sellise tema 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
kohta, kes lubab tagasivõtmist investorite 
endi valikul, investoritele järgmise teabe: 

Or. en

Selgitus

Erakapitali investeerimise katusfondid (funds of funds) ja ka erakapitali investeerimisfondid 
teevad n-ö mittelikviidseid investeeringuid ega anna investoreile tagasivõtmise õigusi.  Kui 
investoritel puudub tagasivõtmise õigus, ei peaks perioodiline aruandlus mittelikviidsete 
varade või likviidsuse kohta vajalik olema.
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Muudatusettepanek 1111
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
avaldab korrapäraselt iga tema valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi kohta 
investoritele järgmise teabe:

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
avaldab korrapäraselt iga tema valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi kohta 
jaeinvestoritele järgmise teabe: 

Or. en

Selgitus

Kutselised investorid on „kutselised” finantsinstrumentide turge käsitleva direktiivi II lisa 
tähenduses. Neil on kindlad seisukohad selle kohta, millist teavet nad investeeringuteks 
vajavad. Kindlasti ei ole vaja kohaldada jaeinvestorite vajadustele kohandatud teabenõuet ka 
kutseliste investorite puhul. Mis puudutab teabe avalikku levitamist, siis  peab alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal olema üksnes kohustus oluline teave kättesaadavaks teha.

Muudatusettepanek 1112
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
avaldab korrapäraselt iga tema valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi kohta 
investoritele järgmise teabe:

2. Alternatiivne investeerimisfond avaldab 
ja alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
avaldab iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta investoritele, 
soodustatud isikutele, nende esindajatele 
ja nende määratud analüütikutele
korrapäraselt järgmise teabe:

Or. en

Selgitus

Just pensionifondid kannavad erilist vastutuse vanaduskindlustuse eest. Nendel juhtudel, kui 
pensionifondid võivad investeerida alternatiivsetesse investeerimisfondidesse, on 
alternatiivsete investeerimisfondide andmete avaldamise nõuded seetõttu olulise tähtsusega. 
Esmastele investoritele, s.o vanaduskindlustuse soodustatud isikutele ehk rahasaajatele peaks 
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andma kogu asjassepuutuva teabe, et nad saaksid kontrollida oma fidutsiaari, s.o 
pensionifondi.

Muudatusettepanek 1113
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
avaldab korrapäraselt iga tema valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi kohta 
investoritele järgmise teabe:

2. Alternatiivne investeerimisfond avaldab 
ja alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
avaldab iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta investoritele, 
soodustatud isikutele, nende esindajatele 
ja nende määratud analüütikutele
korrapäraselt järgmise teabe:

Or. en

Selgitus

Just pensionifondid kannavad erilist vastutuse vanaduskindlustuse eest. Nendel juhtudel, kui 
pensionifondid võivad investeerida alternatiivsetesse investeerimisfondidesse, on 
alternatiivsete investeerimisfondide andmete avaldamise nõuded seetõttu olulise tähtsusega. 
Esmastele investoritele, s.o vanaduskindlustuse soodustatud isikutele ehk rahasaajatele peaks 
andma kogu asjassepuutuva teabe, et nad saaksid kontrollida oma fidutsiaari, s.o 
pensionifondi.

Muudatusettepanek 1114
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
avaldab korrapäraselt iga tema valitsetava
alternatiivse investeerimisfondi kohta 
investoritele järgmise teabe:

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
avaldab iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta investoritele 
järgmise teabe:

Or. en
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Muudatusettepanek 1115
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2 – punktid a ja b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) selliste alternatiivse investeerimisfondi 
varade osakaal, mille suhtes kohaldatakse 
tulenevalt nende mittelikviidsest olemusest 
erikorda;

a) korrapäraselt selliste alternatiivse 
investeerimisfondi varade osakaal, mille 
suhtes kohaldatakse tulenevalt nende 
mittelikviidsest olemusest erikorda;

b) alternatiivse investeerimisfondi 
likviidsuse juhtimise mis tahes uus kord;

b) korrapäraselt alternatiivse 
investeerimisfondi likviidsuse juhtimise 
mis tahes uus kord;

Or. en

Muudatusettepanek 1116
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) alternatiivse investeerimisfondi 
praegune riskiprofiil ja alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kasutatavad 
riskijuhtimissüsteemid kõnealuste riskide 
juhtimiseks.

c) korrapäraselt, kuid mitte harvemini kui 
iga kuu – juhul kui teave ei ole pärast 
viimast avaldamist muutunud –
alternatiivse investeerimisfondi praegune 
riskiprofiil, sealhulgas kasutatava 
finantsvõimenduse tase, ja alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kasutatavad 
riskijuhtimissüsteemid kõnealuste riskide 
juhtimiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 1117
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) olulised muudatused hoidmise 
korralduses; 

Or. en

Muudatusettepanek 1118
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) selliste alternatiivse 
investeerimisfondi varade osakaal, mille 
suhtes kohaldatakse vajaduse korral 
korduvkasutust või siiret;

Or. en

Muudatusettepanek 1119
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellise alternatiivse investeerimisfondi 
kohta, mis on kõlblik pensionifondidega 
seotud tegevuseks, teeb alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja avalikult 
teatavaks seda liiki varadele 
iseloomulikud riskid. 
Komisjon määrab sellega seoses kindlaks 
täiendavad teabe avaldamise nõuded. 
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Or. en

Selgitus

Just pensionifondid kannavad erilist vastutuse vanaduskindlustuse eest. Nendel juhtudel, kui 
pensionifondid võivad investeerida alternatiivsetesse investeerimisfondidesse, on 
alternatiivsete investeerimisfondide andmete avaldamise nõuded seetõttu olulise tähtsusega. 
Esmastele investoritele, s.o vanaduskindlustuse soodustatud isikutele ehk rahasaajatele peaks 
andma kogu asjassepuutuva teabe, et nad saaksid kontrollida oma fidutsiaari, s.o 
pensionifondi.

Muudatusettepanek 1120
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellise alternatiivse investeerimisfondi 
kohta, mis on kõlblik pensionifondidega 
seotud tegevuseks, teeb alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja avalikult 
teatavaks seda liiki varadele 
iseloomulikud riskid. 
Komisjon määrab sellega seoses kindlaks 
täiendavad teabe avaldamise nõuded. 

Or. en

Selgitus

Just pensionifondid kannavad erilist vastutuse vanaduskindlustuse eest. Nendel juhtudel, kui 
pensionifondid võivad investeerida alternatiivsetesse investeerimisfondidesse, on 
alternatiivsete investeerimisfondide andmete avaldamise nõuded seetõttu olulise tähtsusega. 
Esmastele investoritele, s.o vanaduskindlustuse soodustatud isikutele ehk rahasaajatele peaks 
andma kogu asjassepuutuva teabe, et nad saaksid kontrollida oma fidutsiaari, s.o 
pensionifondi.
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Muudatusettepanek 1121
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustakse 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
kohustused seoses lõike 2 kohase teabe 
avaldamisega ja selle sagedusega. 
Kõnealuseid meetmeid kohandatakse 
vastavalt sellise alternatiivsete 
investeerimisfondide valitseja tüübile, kelle 
suhtes meetmeid kohaldatakse.

3. Komisjon võib artiklite 49 a, 49 b ja 49 
c kohaselt vastu võetud delegeeritud 
õigusaktidega ette näha meetmed, millega 
täpsustakse alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kohustused seoses lõike 2 kohase 
teabe avaldamisega ja selle sagedusega. 
Kõnealuseid akte kohandatakse vastavalt 
sellise alternatiivsete investeerimisfondide 
valitseja tüübile, kelle suhtes neid 
kohaldatakse.

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

Or. en

Selgitus

See on uue komiteemenetluse järgi õige sõnastus, kui see artikkel säilitatakse.

Muudatusettepanek 1122
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustakse 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
kohustused seoses lõike 2 kohase teabe 
avaldamisega ja selle sagedusega. 
Kõnealuseid meetmeid kohandatakse 
vastavalt sellise alternatiivsete 
investeerimisfondide valitseja tüübile, kelle 

3. Komisjon võtab vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega täpsustakse 
alternatiivse investeerimisfondi ja
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
kohustused seoses lõike 2 kohase teabe 
avaldamisega ja selle sagedusega. 
Kõnealuseid akte kohandatakse vastavalt 
sellise alternatiivse investeerimisfondi ja
sellise alternatiivsete investeerimisfondide 
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suhtes meetmeid kohaldatakse. valitseja tüübile, kelle suhtes neid 
kohaldatakse.

Or. en

Selgitus

Vt pealkirja muutmise ettepaneku selgitust.  Direktiivi artiklid 19 kuni 30 peaksid kehtima ka 
alternatiivsete  investeerimisfondide suhtes.

Muudatusettepanek 1123
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustakse 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
kohustused seoses lõike 2 kohase teabe 
avaldamisega ja selle sagedusega. 
Kõnealuseid meetmeid kohandatakse 
vastavalt sellise alternatiivsete 
investeerimisfondide valitseja tüübile, kelle 
suhtes meetmeid kohaldatakse.

3. Komisjon võtab vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega täpsustakse 
alternatiivse investeerimisfondi ja
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
kohustused seoses lõike 2 kohase teabe 
avaldamisega ja selle sagedusega. 
Kõnealuseid akte kohandatakse vastavalt 
sellise alternatiivse investeerimisfondi ja
sellise alternatiivsete investeerimisfondide 
valitseja tüübile, kelle suhtes neid 
kohaldatakse.

Or. en

Selgitus

Vt pealkirja muutmise ettepaneku selgitust. Direktiivi artiklid 19 kuni 30 peaksid kehtima ka 
alternatiivsete  investeerimisfondide suhtes.

Muudatusettepanek 1124
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab vastu 3. Komisjon võtab vastu delegeeritud 
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rakendusmeetmed, millega täpsustakse 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
kohustused seoses lõike 2 kohase teabe 
avaldamisega ja selle sagedusega. 
Kõnealuseid meetmeid kohandatakse 
vastavalt sellise alternatiivsete 
investeerimisfondide valitseja tüübile, kelle 
suhtes meetmeid kohaldatakse.

õigusaktid, millega täpsustakse 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
kohustused seoses lõike 2 kohase teabe 
avaldamisega ja selle sagedusega. 
Kõnealuseid akte kohandatakse vastavalt 
sellise alternatiivsete investeerimisfondide 
valitseja tüübile, kelle suhtes neid
kohaldatakse, ning need aktid peavad 
olema proportsionaalsed – neis tuleb muu 
hulgas arvesse võtta alternatiivsete 
investeerimisfondide mitmesuguste 
erinevat tüüpi valitsejate vahelisi 
erinevusi suuruse, vahendite, keerukuse, 
laadi, investeeringute, 
investeerimisstrateegiate ja 
investeerimistehnikate, struktuuride ja 
investorite osas.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse paremini arvesse võtta alternatiivsete investeerimisfondide 
mitmesuguste vormide iseärasusi.

Muudatusettepanek 1125
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustakse 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
kohustused seoses lõike 2 kohase teabe 
avaldamisega ja selle sagedusega. 
Kõnealuseid meetmeid kohandatakse 
vastavalt sellise alternatiivsete 
investeerimisfondide valitseja tüübile, kelle 
suhtes meetmeid kohaldatakse.

3. Komisjon võtab vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega täpsustakse 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
kohustused seoses lõike 2 kohase teabe 
avaldamisega ja selle sagedusega. 
Kõnealuseid akte kohandatakse vastavalt 
sellise alternatiivsete investeerimisfondide 
valitseja tüübile, kelle suhtes neid 
kohaldatakse, ning need aktid peavad 
olema proportsionaalsed – neis tuleb muu 
hulgas arvesse võtta alternatiivsete 
investeerimisfondide mitmesuguste 
erinevat tüüpi valitsejate vahelisi 
erinevusi suuruse, vahendite, keerukuse, 
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laadi, investeeringute, 
investeerimisstrateegiate ja 
investeerimistehnikate, struktuuride ja 
investorite osas.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekutega püütakse paremini arvesse võtta alternatiivsete investeerimisfondide 
mitmesuguste vormide iseärasusi.

Muudatusettepanek 1126
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustakse 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
kohustused seoses lõike 2 kohase teabe 
avaldamisega ja selle sagedusega. 
Kõnealuseid meetmeid kohandatakse 
vastavalt sellise alternatiivsete 
investeerimisfondide valitseja tüübile, kelle 
suhtes meetmeid kohaldatakse.

3. Komisjon võtab vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega täpsustakse 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
kohustused seoses lõike 2 kohase teabe 
avaldamisega ja selle sagedusega.
Kõnealuseid akte kohandatakse vastavalt 
sellise alternatiivsete investeerimisfondide 
valitseja tüübile, kelle suhtes neid
kohaldatakse, ning need aktid peavad 
olema proportsionaalsed – neis tuleb muu 
hulgas arvesse võtta alternatiivsete 
investeerimisfondide mitmesuguste 
erinevat tüüpi valitsejate vahelisi 
erinevusi suuruse, vahendite, keerukuse, 
laadi, investeeringute, 
investeerimisstrateegiate ja 
investeerimistehnikate, struktuuride ja 
investorite osas.

Or. en

Selgitus

Sellega võetakse arvesse alternatiivsete investeerimisfondide mitmesuguste vormide 
iseärasusi.
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Muudatusettepanek 1127
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustakse 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
kohustused seoses lõike 2 kohase teabe 
avaldamisega ja selle sagedusega. 
Kõnealuseid meetmeid kohandatakse 
vastavalt sellise alternatiivsete 
investeerimisfondide valitseja tüübile, kelle 
suhtes meetmeid kohaldatakse.

3. Komisjon võtab vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega täpsustakse 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
kohustused seoses lõike 2 kohase teabe 
avaldamisega ja selle sagedusega. 
Kõnealuseid akte kohandatakse vastavalt 
sellise alternatiivsete investeerimisfondide 
valitseja tüübile, kelle suhtes neid
kohaldatakse, ning need aktid peavad 
olema proportsionaalsed – neis tuleb muu 
hulgas arvesse võtta alternatiivsete 
investeerimisfondide mitmesuguste 
erinevat tüüpi valitsejate vahelisi 
erinevusi suuruse, vahendite, keerukuse, 
laadi, investeeringute, 
investeerimisstrateegiate ja 
investeerimistehnikate, struktuuride ja 
investorite osas.

Or. en

Selgitus

Sellega saab direktiivis paremini arvesse võtta alternatiivsete investeerimisfondide 
mitmesuguste vormide iseärasusi.

Muudatusettepanek 1128
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustakse 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
kohustused seoses lõike 2 kohase teabe 
avaldamisega ja selle sagedusega. 

3. Komisjon võtab vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega täpsustakse 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
kohustused seoses lõike 2 kohase teabe 
avaldamisega ja selle sagedusega. 
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Kõnealuseid meetmeid kohandatakse 
vastavalt sellise alternatiivsete 
investeerimisfondide valitseja tüübile, kelle 
suhtes meetmeid kohaldatakse.

Kõnealuseid akte kohandatakse vastavalt 
sellise alternatiivsete investeerimisfondide 
valitseja tüübile, kelle suhtes neid
kohaldatakse, ning need aktid peavad 
olema proportsionaalsed – neis tuleb muu 
hulgas arvesse võtta alternatiivsete 
investeerimisfondide mitmesuguste 
erinevat tüüpi valitsejate vahelisi 
erinevusi suuruse, vahendite, keerukuse, 
laadi, investeeringute, 
investeerimisstrateegiate ja 
investeerimistehnikate, struktuuride ja 
investorite osas.

Or. en

Selgitus

Teise tasandi rakendusmeetmed peaksid olema proportsionaalsed ja nendega ei tohiks 
majandusüksusi asjatult karistada, kui nõuete järgimisega seotud kuludega ei kaasne selget 
kasu.

Muudatusettepanek 1129
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Seda artiklit ei kohaldata tööstuslike 
valdusettevõtjate suhtes, kelle aktsiatega 
kaubeldakse ELi reguleeritud turul, kui 
need ettevõtjad on osanikud oma 
tütarettevõtetes või sidusühingutes 
tööstusliku äristrateegia elluviimise 
eesmärgil, ja need tööstuslikud 
valdusettevõtted ei ole loodud põhiliselt 
investoritele kasumi tootmiseks tähtaegse 
loovutamise kaudu;

Or. en

Selgitus

Artiklite 19 ja 20 sätted on seda liiki ettevõtete jaoks ebaolulised või sobimatud. Nimetatud 
tööstuslikud valdusettevõtted on juba hõlmatud ELi olemasolevate läbipaistvust ja teabe 
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avaldamist käsitlevate õigusaktidega, nn prospektidirektiivi ja läbipaistvuse direktiiviga, ning 
riikide õigusaktide ja registreerimiseeskirjadega Sellega on tagatud, et need ettevõtted juba 
esitavad piisavalt teavet. Ettevõttel, kelle aktsiatega kaubeldakse avalikul turul, ei ole 
otstarbekas esitada artiklis 20 nõutud teavet investoritele, enne kui need on sellesse 
ettevõttesse investeerinud. 

Muudatusettepanek 1130

Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
esitab oma päritoluliikmesriigi pädevatele 
asutustele korrapäraselt aruande, milles 
käsitletakse peamisi turgusid ja 
instrumente, millesse fondivalitseja tema 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
nimel investeerib.

1. Alternatiivne investeerimisfond ja
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
(iga alternatiivse investeerimisfondi 
kohta, mida ta valitseb) esitavad oma 
päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele 
korrapäraselt aruande, milles käsitletakse 
peamisi turgusid ja instrumente, millesse 
fondivalitseja investeerib.

Or. en

Selgitus

Artikli 21 lõike 2 punkt a a (uus): Vastavalt artikli 20 lõike 1 punktile a peaksid pädevad 
asutused saama sama teavet mis investorid. Teiste sätete kohta vt pealkirja selgitust. 
Direktiivi artiklid 19 kuni 30 peaksid kehtima ka alternatiivsete  investeerimisfondide suhtes.

Muudatusettepanek 1131
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja
esitab oma päritoluliikmesriigi pädevatele 
asutustele korrapäraselt aruande, milles 
käsitletakse peamisi turgusid ja 
instrumente, millesse fondivalitseja tema 

1. Alternatiivne investeerimisfond ja
alternatiivse investeerimisfondi valitseja
(iga alternatiivse investeerimisfondi 
kohta, mida ta valitseb) esitavad oma 
päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele 
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valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
nimel investeerib.

korrapäraselt aruande, milles käsitletakse 
peamisi turgusid ja instrumente, millesse 
fondivalitseja investeerib.

Or. en

Muudatusettepanek 1132
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selles esitatakse koguteave peamiste 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
poolt kaubeldavate instrumentide kohta, 
turgude kohta, kus fondivalitseja on liige 
või kus ta aktiivselt kaupleb, ning iga tema 
valitsetava fondi peamised riskid ja 
olulisim riskikontsentratsioon.

Alternatiivne investeerimisfond ja 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
(iga alternatiivse investeerimisfondi 
kohta, mida ta valitseb) esitavad 
koguteabe peamiste alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja poolt 
kaubeldavate instrumentide kohta, turgude 
kohta, kus fondivalitseja on liige või kus ta 
aktiivselt kaupleb, ning iga tema 
valitsetava fondi peamised riskid ja 
olulisim riskikontsentratsioon.

Or. en

Selgitus

Artikli 21 lõike 2 punkt a a (uus): vastavalt artikli 20 lõike 1 punktile a peaksid pädevad 
asutused saama sama teavet mis investorid. Teiste sätete kohta vt pealkirja selgitust. 
Direktiivi artiklid 19 kuni 30 peaksid hõlmama ka alternatiivseid investeerimisfonde.

Muudatusettepanek 1133
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selles esitatakse koguteave peamiste 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
poolt kaubeldavate instrumentide kohta, 

Alternatiivne investeerimisfond ja 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
(iga alternatiivse investeerimisfondi 
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turgude kohta, kus fondivalitseja on liige 
või kus ta aktiivselt kaupleb, ning iga tema 
valitsetava fondi peamised riskid ja 
olulisim riskikontsentratsioon.

kohta, mida ta valitseb) esitavad 
koguteabe peamiste alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja poolt 
kaubeldavate instrumentide kohta, turgude 
kohta, kus fondivalitseja on liige või kus ta 
aktiivselt kaupleb, ning iga tema 
valitsetava fondi peamised riskid ja 
olulisim riskikontsentratsioon.

Or. en

Muudatusettepanek 1134
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selles esitatakse koguteave peamiste 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
poolt kaubeldavate instrumentide kohta, 
turgude kohta, kus fondivalitseja on liige 
või kus ta aktiivselt kaupleb, ning iga tema 
valitsetava fondi peamised riskid ja 
olulisim riskikontsentratsioon.

Selles esitatakse teave peamiste 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
poolt kaubeldavate instrumentide kohta, 
turgude kohta, kus fondivalitseja on liige 
või kus ta aktiivselt kaupleb, ning iga tema 
valitsetava fondi peamised riskid ja 
olulisim riskikontsentratsioon.

Or. en

Muudatusettepanek 1135
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selles esitatakse koguteave peamiste 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
poolt kaubeldavate instrumentide kohta, 
turgude kohta, kus fondivalitseja on liige 
või kus ta aktiivselt kaupleb, ning iga tema 
valitsetava fondi peamised riskid ja
olulisim riskikontsentratsioon.

Selles esitatakse koguteave peamiste 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
poolt kaubeldavate instrumentide kohta, 
turgude kohta, kus fondivalitseja on liige 
või kus ta aktiivselt kaupleb, ning iga tema 
valitsetava fondi peamised kauplemisriskid 
ja nendest tulenev olulisim 
riskikontsentratsioon.
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Or. en

Selgitus

Börsiväliste alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad ei kauple väärtpaberitega, vaid 
tegelevad vähelikviidsete pikaajaliste investeeringutega, mille hoiuaeg on 3–7 aastat. 

Muudatusettepanek 1136
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selles esitatakse koguteave peamiste 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
poolt kaubeldavate instrumentide kohta, 
turgude kohta, kus fondivalitseja on liige 
või kus ta aktiivselt kaupleb, ning iga tema 
valitsetava fondi peamised riskid ja
olulisim riskikontsentratsioon.

Selles esitatakse koguteave peamiste 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
poolt kaubeldavate instrumentide kohta, 
turgude kohta, kus fondivalitseja on liige 
või kus ta aktiivselt kaupleb, ning iga tema 
valitsetava fondi peamised kauplemisriskid 
ja nendest tulenev olulisim 
riskikontsentratsioon.

Or. en

Selgitus

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja peaks esitama pädevale asutusele iga tema
valitsetava fondi kohta aastaaruande ning valitsetavate fondide nimekirja igas kvartalis. 
Teised artikli 21 nõuded on asjakohased (artikli 21 lõike 1 puhul) ainult fondide jaoks, mis 
kauplevad korrapäraselt avalikel turgudel ja (artikli 21 lõike 2 puhul) fondide jaoks, millel on 
tagasivõtmise õigus. Ei ole asjakohane kohaldada neid nõudeid fondidele, mis investeerivad 
vaid noteerimata väärtpaberitesse, või kinnistele fondidele.

Muudatusettepanek 1137
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selles esitatakse koguteave peamiste 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
poolt kaubeldavate instrumentide kohta, 

Selles esitatakse koguteave peamiste 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
poolt kaubeldavate instrumentide kohta, 
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turgude kohta, kus fondivalitseja on liige 
või kus ta aktiivselt kaupleb, ning iga tema 
valitsetava fondi peamised riskid ja
olulisim riskikontsentratsioon.

turgude kohta, kus fondivalitseja on liige 
või kus ta aktiivselt kaupleb, ning iga tema 
valitsetava fondi peamised kauplemisriskid 
ja nendest tulenev olulisim 
riskikontsentratsioon.

Or. en

Selgitus

Börsiväliste alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad ei kauple väärtpaberitega, vaid 
tegelevad vähelikviidsete pikaajaliste investeeringutega, mille hoiuaeg on 3–7 aastat, seetõttu 
ei tohiks neid sätteid börsiväliste ettevõtete suhtes kohaldada.  Asjakohatute aruandlusnõuete 
kohaldamine tekitab alternatiivsete investeerimisfondide valitsejatele ja pädevatele asutustele 
vaid tarbetuid kulusid.

Muudatusettepanek 1138
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selles esitatakse koguteave peamiste 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
poolt kaubeldavate instrumentide kohta, 
turgude kohta, kus fondivalitseja on liige 
või kus ta aktiivselt kaupleb, ning iga tema 
valitsetava fondi peamised riskid ja
olulisim riskikontsentratsioon.

Selles esitatakse koguteave peamiste 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
poolt kaubeldavate instrumentide kohta, 
turgude kohta, kus fondivalitseja on liige 
või kus ta aktiivselt kaupleb, ning iga tema 
valitsetava fondi peamised kauplemisriskid 
ja nendest tulenev olulisim 
riskikontsentratsioon.

Or. en

Muudatusettepanek 1139
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
esitab oma päritoluliimesriigi pädevatele 

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
esitab oma päritoluliikmesriigi pädevatele 



PE439.133v01-00 92/117 AM\805040ET.doc

ET

asutustele iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta korrapäraselt 
aruande, mis hõlmab järgmist:

asutustele iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta, millega seoses 
saab kohaldada tagasivõtmise õigust,
korrapäraselt aruande, mis hõlmab 
järgmist:

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekutega püütakse paremini arvesse võtta alternatiivsete investeerimisfondide 
eri vormide iseärasusi.

Muudatusettepanek 1140
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
esitab oma päritoluliimesriigi pädevatele 
asutustele iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta korrapäraselt 
aruande, mis hõlmab järgmist:

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
esitab oma päritoluliikmesriigi pädevatele 
asutustele iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta, millega seoses 
saab kohaldada tagasivõtmise õigust,
korrapäraselt aruande, mis hõlmab 
järgmist:

Or. en

Selgitus

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja peaks esitama pädevale asutusele iga tema 
valitsetava fondi kohta aastaaruande ning valitsetavate fondide nimekirja igas kvartalis. 
Teised artikli 21 nõuded on asjakohased (artikli 21 lõike 1 puhul) ainult fondide jaoks, mis 
kauplevad korrapäraselt avalikel turgudel ja (artikli 21 lõike 2 puhul) fondide jaoks, millel on 
tagasivõtmise õigus. Ei ole asjakohane kohaldada neid nõudeid fondidele, mis investeerivad 
vaid noteerimata väärtpaberitesse, või kinnistele fondidele.
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Muudatusettepanek 1141
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
esitab oma päritoluliimesriigi pädevatele 
asutustele iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta korrapäraselt 
aruande, mis hõlmab järgmist:

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
esitab oma päritoluliikmesriigi pädevatele 
asutustele iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta, millega seoses 
saab kohaldada tagasivõtmise õigust,
korrapäraselt aruande, mis hõlmab 
järgmist:

Or. en

Selgitus

See säte ei ole börsiväliste alternatiivsete investeerimisfondide suhtes asjakohane, sest need 
on mittelikviidsed vahendid, millega investeeritakse konkreetse kategooria mittelikviidsesse 
varasse, selle asemel et muuta oma profiili või likviidsusvajadust selliseks, mille puhul on 
vaja perioodilist teabe avaldamist. Selle sätte kohaldamine tekitaks tagasivõtmise õigust 
mitteomavate börsiväliste alternatiivsete investeerimisfondide valitsejatele ja pädevatele 
asutustele vaid tarbetuid kulusid. Seetõttu on vaja seda sätet muuta ja kohaldada ainult 
vajaduse korral.

Muudatusettepanek 1142
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
esitab oma päritoluliimesriigi pädevatele 
asutustele iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta korrapäraselt 
aruande, mis hõlmab järgmist:

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
esitab oma päritoluliikmesriigi pädevatele 
asutustele iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta, millega seoses 
saab kohaldada tagasivõtmise õigust,
korrapäraselt aruande, mis hõlmab 
järgmist:

Or. en
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Muudatusettepanek 1143
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
esitab oma päritoluliimesriigi pädevatele 
asutustele iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta korrapäraselt 
aruande, mis hõlmab järgmist:

2.Alternatiivse investeerimisfondi puhul, 
mis lubab tagasivõtmist investorite soovil, 
nõutakse alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejalt vaid punktides a, b ja c osutatud 
teabe esitamist. Alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja esitab oma
päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele 
iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta korrapäraselt 
aruande, mis hõlmab järgmist:

Or. en

Selgitus

Kui investoritel puudub tagasivõtmise õigus, ei peaks perioodiline aruandlus mittelikviidsete 
varade või likviidsuse kohta vajalik olema.

Muudatusettepanek 1144
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja
esitab oma päritoluliimesriigi pädevatele 
asutustele iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta korrapäraselt 
aruande, mis hõlmab järgmist:

2. Alternatiivne investeerimisfond ja
alternatiivse investeerimisfondi valitseja
(iga alternatiivse investeerimisfondi 
kohta, mida ta valitseb) esitavad oma
päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele 
iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta korrapäraselt 
aruande, mis hõlmab järgmist:

Or. en
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Muudatusettepanek 1145
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja
esitab oma päritoluliimesriigi pädevatele 
asutustele iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta korrapäraselt 
aruande, mis hõlmab järgmist:

2. Alternatiivne investeerimisfond ja
alternatiivse investeerimisfondi valitseja
(iga alternatiivse investeerimisfondi 
kohta, mida ta valitseb) esitavad oma
päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele 
iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta korrapäraselt 
aruande, mis hõlmab järgmist:

Or. en

Selgitus

Artikli 21 lõike 2 punkt a a (uus): vastavalt artikli 20 lõike 1 punktile a peaksid pädevad 
asutused saama sama teavet mis investorid. Teiste sätete kohta vt pealkirja selgitust. 
Direktiivi artiklid 19 kuni 30 peaksid hõlmama ka alternatiivseid investeerimisfonde.

Muudatusettepanek 1146
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
esitab oma päritoluliimesriigi pädevatele 
asutustele iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta korrapäraselt 
aruande, mis hõlmab järgmist:

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
esitab oma päritoluliikmesriigi pädevatele 
asutustele iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta taotlusel järgmist:

Or. en

Selgitus

It is appropriate to provide supervisors with the power to collect systemically relevant 
information from AIFM to enable the identification and assessment of emerging systemic 
risks. It is not however necessary to require that all AIFM subject to the Directive 
periodically report information to their supervisors. Such a requirement would impose 
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disproportionate costs on those AIFM which are not of systemic importance/relevance and 
would require supervisors to collect vast quantities of data and information which could 
overwhelm them and risk shifting their focus away from systemically important/relevant 
AIFM.

Muudatusettepanek 1147
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
esitab oma päritoluliimesriigi pädevatele 
asutustele iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta korrapäraselt 
aruande, mis hõlmab järgmist:

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
esitab Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele ja 
oma päritoluliikmesriigi pädevatele 
asutustele iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta korrapäraselt 
aruande, mis hõlmab järgmist:

Or. en

Selgitus

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus peaks olema alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate viimase instantsi järelevalveasutuseks ning seetõttu tuleks talle saata kõik 
aruanded ja kogu asjakohane teave.

Muudatusettepanek 1148
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) alternatiivse investeerimisfondi 
investeerimisstrateegia ja -eesmärgid, 
kõik varad, millesse fond võib 
investeerida, ja meetodid, mida fond võib 
kasutada, samuti kõik sellega seotud 
riskid, kõik kohaldatavad 
investeerimispiirangud, asjaolud, mille 
korral fond võib kasutada 
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finantsvõimendust, finantsvõimenduse 
lubatud tüübid ja allikad, võimendusega 
seotud riskid ning võimenduse kasutamise 
mis tahes piirangud;

Or. en

Muudatusettepanek 1149
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) alternatiivse investeerimisfondi 
investeerimisstrateegia ja -eesmärgid, 
kõik varad, millesse fond võib 
investeerida, ja meetodid, mida fond võib 
kasutada, samuti kõik sellega seotud 
riskid, kõik kohaldatavad 
investeerimispiirangud, asjaolud, mille 
korral fond võib kasutada 
finantsvõimendust, finantsvõimenduse 
lubatud tüübid ja allikad, võimendusega 
seotud riskid ning võimenduse kasutamise 
mis tahes piirangud;

Or. en

Selgitus

Artikli 21 lõike 2 punkt a a (uus): vastavalt artikli 20 lõike 1 punktile a peaksid pädevad 
asutused saama sama teavet mis investorid. Teiste sätete kohta vt pealkirja selgitust. 
Direktiivi artiklid 19 kuni 30 peaksid hõlmama ka alternatiivseid investeerimisfonde.

Muudatusettepanek 1150
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) alternatiivse investeerimisfondi c) alternatiivse investeerimisfondi 
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praegune riskiprofiil ja alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kasutatavad
riskijuhtimisvahendid kõnealuste riskide 
juhtimiseks;

praegune riskiprofiil ja 
riskijuhtimisvahendid kõnealuste riskide 
juhtimiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 1151
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) alternatiivse investeerimisfondi 
praegune riskiprofiil ja alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kasutatavad
riskijuhtimisvahendid kõnealuste riskide 
juhtimiseks;

c) alternatiivse investeerimisfondi 
praegune riskiprofiil ja 
riskijuhtimisvahendid kõnealuste riskide 
juhtimiseks;

Or. en

Selgitus

Artikli 21 lõike 2 punkt a a (uus): vastavalt artikli 20 lõike 1 punktile a peaksid pädevad 
asutused saama sama teavet mis investorid. Teiste sätete kohta vt pealkirja selgitust. 
Direktiivi artiklid 19 kuni 30 peaksid hõlmama ka alternatiivseid investeerimisfonde.

Muudatusettepanek 1152
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) alternatiivse investeerimisfondi 
praegune riskiprofiil ja alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kasutatavad 
riskijuhtimisvahendid kõnealuste riskide 
juhtimiseks;

c) alternatiivse investeerimisfondi 
praegune riskiprofiil, sealhulgas 
kasutatava finantsvõimenduse tase, ja 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
kasutatavad riskijuhtimisvahendid 
kõnealuste riskide juhtimiseks;
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Or. en

Selgitus

Pädevatel asutustel peaks alternatiivsetest investeerimisfondidest ja alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatest olema täielik ülevaade.

Muudatusettepanek 1153
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) iga enda valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kasutatud 
finantsvõimenduse üldine tase ning 
kuidas see jaguneb raha või väärtpaberite 
laenamisest tuleneva võimenduse ja 
tuletisinstrumentidest tuleneva 
võimenduse vahel, ning kuidas on nende 
varasid finantsvõimenduskokkuleppe 
alusel korduvalt kasutatud, samuti 
laenatud raha või väärtpaberite viis 
suurimat allikat ning finantsvõimenduse 
suurus iga valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta; 

Or. en

Muudatusettepanek 1154
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) vajaduse korral teave väärtpaberite 
katteta eelmüügi kasutamise kohta 
aruandlusperioodi jooksul.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

See peaks olema reguleeritud horisontaalse meetmega.

Muudatusettepanek 1155
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejatele makstavate tasude struktuur 
ja summad;

Or. en

Selgitus

Pädevatel asutustel peaks alternatiivsetest investeerimisfondidest ja alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatest olema täielik ülevaade. Tasu struktuur on tähtis, kuna see 
määrab riski ulatuse.

Muudatusettepanek 1156
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e b) investorite nimekiri;

Or. en

Selgitus

Pädevatel asutustel peaks alternatiivsetest investeerimisfondidest ja alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatest olema täielik ülevaade. Investorite nimekiri aitab hinnata, 
millistel investoritel on süsteemsed riskid.
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Muudatusettepanek 1157
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 – punkt e c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e c) alternatiivse investeerimisfondi 
tulemusnäitajad, sealhulgas varade 
hindamise tulemused.

Or. en

Selgitus

Pädevatel asutustel peaks alternatiivsetest investeerimisfondidest ja alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatest olema täielik ülevaade.

Muudatusettepanek 1158
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandkorras ja kui see on vajalik 
finantssüsteemi stabiilsuse ja 
terviklikkuse tagamiseks või pikaajalise 
jätkusuutliku kasvu edendamiseks, võivad 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused ja 
komisjon kehtestada täiendavaid 
aruandlusnõudeid.

Or. en
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Muudatusettepanek 1159
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
edastavad esimese lõigus punktis d a 
nimetatud koguteabe Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogule ja 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutusele ühtse aruandlusvormiga.

Or. en

Muudatusettepanek 1160
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja
esitab oma päritoluliimesriigi pädevatele 
asutustele iga tema valitsetava
alternatiivse investeerimisfondi kohta 
järgmised dokumendid:

3. Alternatiivne investeerimisfond ja
alternatiivse investeerimisfondi valitseja
(iga alternatiivse investeerimisfondi kohta, 
mida ta valitseb) esitavad oma 
päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele
järgmised dokumendid:

Or. en

Selgitus

Artikli 21 lõike 2 punkt a a (uus): vastavalt artikli 20 lõike 1 punktile a peaksid pädevad 
asutused saama sama teavet mis investorid. Teiste sätete kohta vt pealkirja selgitust. 
Direktiivi artiklid 19 kuni 30 peaksid kehtima ka alternatiivsete  investeerimisfondide suhtes.
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Muudatusettepanek 1161
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja
esitab oma päritoluliimesriigi pädevatele 
asutustele iga tema valitsetava
alternatiivse investeerimisfondi kohta 
järgmised dokumendid:

3. Alternatiivne investeerimisfond ja
alternatiivse investeerimisfondi valitseja
(iga alternatiivse investeerimisfondi kohta, 
mida ta valitseb) esitavad oma 
päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele
järgmised dokumendid:

Or. en

Selgitus

Artikli 21 lõike 2 punkt a a (uus): vastavalt artikli 20 lõike 1 punktile a peaksid pädevad 
asutused saama sama teavet mis investorid. Teiste sätete kohta vt pealkirja selgitust. 
Direktiivi artiklid 19 kuni 30 peaksid kehtima ka alternatiivsete  investeerimisfondide suhtes.

Muudatusettepanek 1162
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
esitab oma päritoluliimesriigi pädevatele 
asutustele iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta järgmised 
dokumendid:

3. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
esitab Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele ja 
oma päritoluliikmesriigi pädevatele 
asutustele iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta järgmised 
dokumendid:

Or. en

Selgitus

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus peaks olema alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate viimase instantsi järelevalveasutuseks ning seetõttu tuleks talle saata kõik 
aruanded ja kogu asjakohane teave.
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Muudatusettepanek 1163
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) nelja kuu jooksul pärast majandusaasta 
lõppu iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi majandusaastat käsitlev 
aastaaruanne;

a) nelja kuu jooksul pärast majandusaasta 
lõppu majandusaastat käsitlev 
aastaaruanne;

Or. en

Selgitus

Artikli 21 lõike 2 punkt a a (uus): vastavalt artikli 20 lõike 1 punktile a peaksid pädevad 
asutused saama sama teavet mis investorid. Teiste sätete kohta vt pealkirja selgitust. 
Direktiivi artiklid 19 kuni 30 peaksid kehtima ka alternatiivsete  investeerimisfondide suhtes.

Muudatusettepanek 1164
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) nelja kuu jooksul pärast majandusaasta 
lõppu iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi majandusaastat käsitlev 
aastaaruanne;

a) nelja kuu jooksul pärast majandusaasta 
lõppu majandusaastat käsitlev 
aastaaruanne;

Or. en

Selgitus

Artikli 21 lõike 2 punkt a a (uus): vastavalt artikli 20 lõike 1 punktile a peaksid pädevad 
asutused saama sama teavet mis investorid. Teiste sätete kohta vt pealkirja selgitust. 
Direktiivi artiklid 19 kuni 30 peaksid kehtima ka alternatiivsete  investeerimisfondide suhtes.
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Muudatusettepanek 1165
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) nelja kuu jooksul pärast majandusaasta 
lõppu iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi majandusaastat käsitlev 
aastaaruanne;

a) nelja kuu jooksul pärast majandusaasta 
lõppu iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi majandusaastat käsitlev 
aastaaruanne, või kui teavet vajatakse 
kolmandatelt isikutelt (näiteks 
alternatiivse investeerimisfondi 
alusvaraks olevate investeeringute audit), 
hiljemalt kuue kuu jooksul pärast 
majandusaasta lõppu;

Or. en

Selgitus

Börsivälistesse ettevõtetesse investeerivate fondide auditiks võib olla kõigepealt vaja lõpetada 
kõnealuste fondide portfelli kuuluvate äriühingute audit ning direktiivis kehtestatud 
kohustusliku ajavahemiku puhul tuleb seda arvesse võtta, st arvestada ajaga, mida kõnealuste 
fondide portfelli kuuluvad äriühingud vajavad oma raamatupidamisarvestuse kontrollimiseks. 
Seetõttu ei oleks kohustuslik ajavahemik neli kuud alternatiivse investeerimisfondi puhul 
asjakohane.

Muudatusettepanek 1166
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) nelja kuu jooksul pärast majandusaasta 
lõppu iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi majandusaastat käsitlev 
aastaaruanne;

a) nelja kuu jooksul pärast majandusaasta 
lõppu iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi majandusaastat käsitlev 
aastaaruanne, või kui teavet vajatakse 
kolmandatelt isikutelt (näiteks 
alternatiivse investeerimisfondi 
alusvaraks olevate investeeringute audit), 
hiljemalt kuue kuu jooksul pärast 
majandusaasta lõppu;
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Or. en

Selgitus

Börsivälistesse ettevõtetesse investeerivate fondide auditiks võib olla kõigepealt vaja lõpetada 
kõnealuste fondide portfelli kuuluvate äriühingute audit ning direktiivis kehtestatud 
kohustusliku ajavahemiku puhul tuleb seda arvesse võtta, st arvestada ajaga, mida kõnealuste 
fondide portfelli kuuluvad äriühingud vajavad oma raamatupidamisarvestuse kontrollimiseks. 
Seetõttu ei oleks kohustuslik ajavahemik neli kuud alternatiivse investeerimisfondi puhul 
asjakohane.

Muudatusettepanek 1167
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) nelja kuu jooksul pärast majandusaasta 
lõppu iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi majandusaastat käsitlev 
aastaaruanne;

a) nelja kuu jooksul pärast majandusaasta 
lõppu iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi majandusaastat käsitlev 
aastaaruanne, või kui teavet vajatakse 
kolmandatelt isikutelt (näiteks 
alternatiivse investeerimisfondi 
alusvaraks olevate investeeringute audit), 
hiljemalt kuue kuu jooksul pärast 
majandusaasta lõppu;

Or. en

Muudatusettepanek 1168
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) nelja kuu jooksul pärast majandusaasta 
lõppu iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi majandusaastat käsitlev 
aastaaruanne;

a) nelja kuu jooksul pärast majandusaasta 
lõppu iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi majandusaastat käsitlev 
aastaaruanne, või kui teavet vajatakse 
kolmandatelt isikutelt (näiteks 
alternatiivse investeerimisfondi 
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alusvaraks olevate investeeringute audit), 
hiljemalt kuue kuu jooksul pärast 
majandusaasta lõppu;

Or. en

Selgitus

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja peaks esitama pädevale asutusele iga tema 
valitsetava fondi kohta aastaaruande ning valitsetavate fondide nimekirja igas kvartalis. 
Teised artikli 21 nõuded on asjakohased (artikli 21 lõike 1 puhul) ainult fondide jaoks, mis 
kauplevad korrapäraselt avalikel turgudel ja (artikli 21 lõike 2 puhul) fondide jaoks, millel on 
tagasivõtmise õigus. Ei ole asjakohane kohaldada neid nõudeid fondidele, mis investeerivad 
vaid noteerimata väärtpaberitesse, või kinnistele fondidele.

Muudatusettepanek 1169
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes valitseb üht või enamat 
suuremat finantsvõimendust 
süstemaatiliselt kasutavat alternatiivset 
investeerimisfondi, teeb oma 
päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele 
kättesaadavaks teabe selle kohta, kuidas 
finantsvõimendus jaguneb raha või 
väärtpaberite laenamisest tuleneva 
võimenduse ja tuletisinstrumentidest 
tuleneva võimenduse vahel ning, juhul 
kui see on teada, kuidas on alternatiivse 
investeerimisfondi varasid 
finantsvõimenduskokkuleppe alusel 
korduvalt kasutatud.   
Teave hõlmab fondivalitseja iga 
alternatiivse investeerimisfondi laenatud 
raha või väärtpaberite viit suurimat allikat 
ning igalt kõnealuselt allikalt saadud 
finantsvõimenduse suurust fondivalitseja 
iga alternatiivse investeerimisfondi kohta.

Or. en
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Selgitus

Kooskõlas Rootsi eesistumisaja kompromissettepanekuga. Nõuded aruandluse kohta 
asutustele (artiklid 22+23+24) sisalduvad nüüd artiklis 21. Käesolev muudatusettepanek 
muudab pädevatele asutustele aruandmise kohustuse sisulisemaks ja täiendab seda. 

Muudatusettepanek 1170
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes valitseb üht või enamat 
suuremat finantsvõimendust 
süstemaatiliselt kasutavat alternatiivset 
investeerimisfondi, teeb oma 
päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele 
kättesaadavaks teabe selle kohta, kuidas 
finantsvõimendus jaguneb raha või 
väärtpaberite laenamisest tuleneva 
võimenduse ja tuletisinstrumentidest 
tuleneva võimenduse vahel ning, juhul 
kui see on teada, kuidas on alternatiivse 
investeerimisfondi varasid 
finantsvõimenduskokkuleppe alusel 
korduvalt kasutatud.  
Teave hõlmab fondivalitseja iga 
alternatiivse investeerimisfondi laenatud 
raha või väärtpaberite viit suurimat allikat 
ning igalt kõnealuselt allikalt saadud 
finantsvõimenduse suurust fondivalitseja 
iga alternatiivse investeerimisfondi kohta.

Or. en

Selgitus

Süstemaatilise suurema finantsvõimenduse avalikustamine.
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Muudatusettepanek 1171
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Iga pädev asutus avalikustab lõigete 1 
ja 2 kohaselt saadud koondarvud 
korrapäraselt üldsusele.

Or. en

Selgitus

Koondteabe avalikustamine aitab investoreil ja laiemal üldsusel hinnata alternatiivsete 
investeerimisfondide tegelikku tulemuslikkust. Tegemist on küsimusega, mis selles valdkonnas 
juurdunud tava tõttu avaldada teavet ainult valikuliselt on seni enamasti häguseks jäänud.

Muudatusettepanek 1172
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Mitte ükski käesoleva direktiivi säte ei 
keela alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejal pädevale asutusele teatamast, et 
teatav käesoleva direktiivi kohaselt 
edastatud teave on ärisaladus või 
konfidentsiaalne teave, ning see ei piira 
pädeva asutuse võimalust jagada seda 
teavet käesoleva direktiivi kohaselt teiste 
pädevate asutustega.

Or. en

Selgitus

Nagu eraelu käsitlevaid andmeid, tuleks ka ärisaladusi ja konfidentsiaalset teavet kaitsta 
avalikustamise eest muudele isikutele peale pädevate asutuste, et mitte kahjustada ettevõtteid, 
millesse alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad investeerivad.
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Muudatusettepanek 1173
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 d. Liikmesriigid tagavad, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
omavad juurdepääsu teabele, mis 
puudutab katteta müügi kasutamist 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
nimel, et teha kindlaks, mil määral katteta 
müük tekitab finantssüsteemis süsteemset 
riski või turuhäirete riske. 
Päritoluliikmesriikide pädevad asutused 
tagavad ka, et kogu selline teave, mida 
nad 21 artikli kohaselt koguvad kõikide 
nende järelevalve all olevate 
alternatiivsete investeerimisfondide kohta, 
tehakse kättesaadavaks muudele 
pädevatele asutustele, Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele ja 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule 
vastavalt artikli 46 kohasele 
järelevalvealast koostööd käsitlevale 
korrale.

Or. en

Selgitus

Süstemaatilise suurema katteta müügi avalikustamine.

Muudatusettepanek 1174
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu
rakendusmeetmed, millega täiendavalt 

4. Komisjon võtab vastavalt artiklitele 49 
a, 49 b ja 49 c vastu delegeeritud 
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täpsustakse lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud 
aruandluskohustused ja aruannete esitamise 
sagedus.

õigusaktid, millega täiendavalt täpsustakse 
lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud 
aruandluskohustused ja aruannete esitamise 
sagedus. Sellised õigusaktid peavad olema 
asjakohased ja proportsionaalsed ning 
kohandatud selle alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ja 
alternatiivse investeerimisfondi tüübiga, 
mille suhtes neid kohaldatakse, võttes 
muu hulgas arvesse alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejate erinevaid 
suurusi, ressursse, keerukust, olemust, 
investeeringuid, investeerimisstrateegiaid 
ja –meetodeid, ülesehitust ja eri tüüpi 
investoreid.

Or. en

Selgitus

Kuigi alternatiivse investeerimisfondi valitseja peaks pädevale asutusele esitama iga enda 
valitsetava fondi kohta aastaaruande (kuue kuu jooksul alates aasta lõppemisest – vt eespool) 
ning igas kvartalis valitsetavate fondide nimekirja, on ülejäänud artikli 21 nõuded 
asjakohased (artikli 21 lõike 1 puhul) ainult fondide jaoks, mis kauplevad korrapäraselt 
avalikel turgudel, ja (artikli 21 lõike 2 puhul) fondide jaoks, millel on tagasivõtmise õigus. Ei 
ole asjakohane kohaldada neid nõudeid fondidele, mis investeerivad vaid noteerimata 
väärtpaberitesse, või kinnistele fondidele.

Lisaks tuleks direktiivis rohkem arvesse võtta alternatiivsete investeerimisfondide eri vormide 
iseärasusi.

Muudatusettepanek 1175
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu
rakendusmeetmed, millega täiendavalt 
täpsustakse lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud 
aruandluskohustused ja aruannete esitamise 
sagedus.

4. Komisjon võtab vastavalt artiklitele 49 
a, 49 b ja 49 c vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega täiendavalt täpsustakse 
lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud 
aruandluskohustused ja aruannete esitamise 
sagedus. Sellised õigusaktid peavad olema 
asjakohased ja proportsionaalsed ning 
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kohandatud selle alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ja 
alternatiivse investeerimisfondi tüübiga, 
mille suhtes neid kohaldatakse, võttes 
muu hulgas arvesse alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejate erinevaid 
suurusi, ressursse, keerukust, olemust, 
investeeringuid, investeerimisstrateegiaid 
ja –meetodeid, ülesehitust ja eri tüüpi 
investoreid.

Or. en

Selgitus

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja peaks esitama pädevale asutusele iga tema 
valitsetava fondi kohta aastaaruande ning igas kvartalis valitsetavate fondide nimekirja. 
Teised artikli 21 nõuded on asjakohased (artikli 21 lõike 1 puhul) ainult fondide jaoks, mis 
kauplevad korrapäraselt avalikel turgudel ja (artikli 21 lõike 2 puhul) fondide jaoks, millel on 
tagasivõtmise õigus. Ei ole asjakohane kohaldada neid nõudeid fondidele, mis investeerivad 
vaid noteerimata väärtpaberitesse, või kinnistele fondidele.

Muudatusettepanek 1176
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu
rakendusmeetmed, millega täiendavalt 
täpsustakse lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud 
aruandluskohustused ja aruannete esitamise 
sagedus.

4. Komisjon võtab vastavalt artiklitele 49 
a, 49 b ja 49 c vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega täiendavalt täpsustakse 
lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud 
aruandluskohustused ja aruannete esitamise 
sagedus. Sellised õigusaktid peavad olema 
asjakohased ja proportsionaalsed ning 
kohandatud selle alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ja 
alternatiivse investeerimisfondi tüübiga, 
mille suhtes neid kohaldatakse, võttes 
muu hulgas arvesse alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejate erinevaid 
suurusi, ressursse, keerukust, olemust, 
investeeringuid, investeerimisstrateegiaid 
ja –meetodeid, ülesehitust ja eri tüüpi 
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investoreid.

Or. en

Selgitus

Teise tasandi rakendusmeetmed peaksid olema proportsionaalsed ja nendega ei tohiks 
majandusüksusi asjatult karistada, kui nõuete järgimisega seotud kuludega ei kaasne selget 
kasu.

Muudatusettepanek 1177
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu
rakendusmeetmed, millega täiendavalt 
täpsustakse lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud 
aruandluskohustused ja aruannete esitamise 
sagedus.

4. Komisjon võtab vastavalt artiklitele 49 
a, 49 b ja 49 c vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega täiendavalt täpsustakse 
lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud 
aruandluskohustused ja aruannete esitamise 
sagedus. Sellised õigusaktid peavad olema 
asjakohased ja proportsionaalsed ning 
kohandatud selle alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ja 
alternatiivse investeerimisfondi tüübiga, 
mille suhtes neid kohaldatakse, võttes
muu hulgas arvesse alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejate erinevaid 
suurusi, ressursse, keerukust, olemust, 
investeeringuid, investeerimisstrateegiaid 
ja –meetodeid, ülesehitust ja eri tüüpi 
investoreid.

Or. en
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Muudatusettepanek 1178
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu
rakendusmeetmed, millega täiendavalt 
täpsustakse lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud 
aruandluskohustused ja aruannete esitamise 
sagedus.

4. Komisjon võtab vastavalt artiklitele 49 
a, 49 b ja 49 c vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega täiendavalt täpsustakse 
lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud 
aruandluskohustused ja aruannete esitamise 
sagedus, mida võib finantsmeetodite 
arengut arvestades kohandada ja 
täiendada.

Or. en

Selgitus

Komisjonil on õigus kohandada teabe avaldamise nõudeid finantsmeetodite arengust lähtudes 
– vastasel juhul võivad „innovaatilised” meetodid avaldamisnõuete kogu otstarbe nulliks 
muuta.

Muudatusettepanek 1179
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon võtab delegeeritud õigusakte 
vastu ka lõike 3 a kohaselt avaldatud 
teabe kohta. Need õigusaktid, mille 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
vähem olulisi sätteid direktiivi täiendades, 
võetakse vastu artiklite 49 a, 49 b ja 49 c 
kohaselt.

Or. en

Selgitus

Komisjonil on õigus kohandada teabe avaldamise nõudeid finantsmeetodite arengust lähtudes 
– vastasel juhul võivad „innovaatilised” meetodid avaldamisnõuete kogu otstarbe nulliks 
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muuta.

Muudatusettepanek 1180
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täiendavalt 
täpsustakse lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud 
aruandluskohustused ja aruannete esitamise 
sagedus.

4. Komisjon võib artiklite 49 a, 49 b ja 49 
c kohaste delegeeritud õigusaktidega 
sätestada meetmed, millega täiendavalt 
täpsustakse lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud 
aruandluskohustused ja aruannete esitamise 
sagedus.

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

Or. en

Selgitus

See on uue komiteemenetluse järgi õige sõnastus, kui see artikkel säilitatakse.

Muudatusettepanek 1181
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Artiklit 21 ei kohaldata tööstuslike 
valdusettevõtjate suhtes, mille aktsiatega 
kaubeldakse ELi reguleeritud turul, kui 
need ettevõtjad on osanikud oma 
tütarettevõtetes või sidusühingutes 
tööstusliku äristrateegia elluviimise 
eesmärgil ja need tööstuslikud 
valdusettevõtted ei ole loodud põhiliselt 
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investoritele kasumi tootmiseks tähtaegse 
loovutamise kaudu;

Or. en

Selgitus

Selles artiklis toodud asutusele esitatava aruandluse nõuded puudutavad vaid riskifonde 
(katteta müük, likviidsuse juhtimine jne). Selline aruandlus oleks tööstuslikele noteeritud 
valdusettevõtjatele tarbetuks täiendavaks aruandluskoormuseks. 

Muudatusettepanek 1182
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Artiklit 21 ei kohaldata tagasivõtmise 
õiguseta kinniste fondide suhtes.

Or. en

Selgitus

Selles artiklis toodud asutusele esitatava aruandluse nõuded puudutavad vaid riskifonde 
(katteta müük, likviidsuse juhtimine jne). Selline aruandlus oleks kinnistele fondidele 
tarbetuks täiendavaks aruandluskoormuseks. 

Muudatusettepanek 1183
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 21 a
Konfidentsiaalsus

Mitte ükski käesoleva direktiivi säte ei 
keela alternatiivse investeerimisfondi
valitsejal pädevale asutusele teatamast, et 
teatav käesoleva direktiivi kohaselt 
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edastatud teave on ärisaladus või 
konfidentsiaalne teave, ning see ei piira 
pädeva asutuse võimalust jagada seda 
teavet käesoleva direktiivi kohaselt teiste 
pädevate asutustega.

Or. en

Selgitus

While an AIFM should provide to the competent authority the annual report for each fund 
which it manages (within six months of the year end - see above), and a list of funds managed 
every quarter, the other requirements of Article 21 are only appropriate (in the case of 21.1) 
for funds which regularly trade on public markets and (in the case of 21.2) those which have 
redemption rights. It is not appropriate to apply them to funds which invest only in unquoted 
securities or closed-ended funds.
Furthermore, as well as protecting personal data, trade secrets and confidential information 
should be protected from disclosure to persons other than competent authorities, so that 
companies in which AIFM invest are not prejudiced.


