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Tarkistus 980
Derk Jan Eppink

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston
hoitajan, joka aikoo siirtää kolmansille 
osapuolille yhden tai useamman 
tehtävänsä, on haettava kunkin siirron 
osalta ennakkoon lupa kotijäsenvaltion 
toimivaltaisilta viranomaisilta.

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
voi siirtää kolmansille osapuolille yhden tai 
useamman tehtävänsä.

Or. en

Perustelu

Hoitajien olisi voitava siirtää tiettyjä hoito- ja hallinnointitehtäviä (esimerkiksi 
riskienhallinta) muualla kuin EU:ssa sijaitseville virastoille ilman, että niiden pitää aina 
pyytää ennakkoon lupa. 

Tarkistus 981
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan, 
joka aikoo siirtää kolmansille osapuolille 
yhden tai useamman tehtävänsä, on
haettava kunkin siirron osalta ennakkoon 
lupa kotijäsenvaltion toimivaltaisilta 
viranomaisilta.

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan, 
joka siirtää kolmansille osapuolille yhden 
tai useamman tehtävänsä, on ilmoitettava 
asianmukaisella tavalla asiasta
kotijäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille.

Or. en

Perustelu

Ilmoitusmenettely voidaan hyväksyä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan tapauksessa,
mutta olisi tehtävä selväksi, että ilmoitus voidaan antaa myös jälkikäteen. Koska palvelujen 
tarjoajat eivät useinkaan ole vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajia koskevan direktiivin 
piiriin kuuluvia yhteisöjä, vaan ne hoitavat esimerkiksi tietotekniikkaa koskevia rajallisia 
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tehtäviä, tehtävät saaneelle yhteisölle ei tarvita varainhoitajan lupaa. Vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan tehtäviä voidaan siirtää yhteissijoitusyrityksiä koskevan direktiivin 
mallin mukaisesti myös säilytysyhteisölle, kunhan tästä ei aiheudu eturistiriitaa.

Tarkistus 982
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan, 
joka aikoo siirtää kolmansille osapuolille 
yhden tai useamman tehtävänsä, on
haettava kunkin siirron osalta ennakkoon 
lupa kotijäsenvaltion toimivaltaisilta 
viranomaisilta.

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan, 
joka siirtää kolmansille osapuolille yhden 
tai useamman tehtävänsä, on ilmoitettava 
asianmukaisella tavalla asiasta
kotijäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille.

Or. en

Tarkistus 983
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan, 
joka aikoo siirtää kolmansille osapuolille 
yhden tai useamman tehtävänsä, on
haettava kunkin siirron osalta ennakkoon
lupa kotijäsenvaltion toimivaltaisilta 
viranomaisilta.

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan, 
joka aikoo siirtää kolmansille osapuolille 
yhden tai useamman tehtävänsä, on
ilmoitettava kustakin siirrosta ennakkoon 
kotijäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistetaan muotoilu rahoitusmarkkinadirektiivin ja yhteissijoitusyritysdirektiivin 
kanssa.
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Tarkistus 984
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan, 
joka aikoo siirtää kolmansille osapuolille 
yhden tai useamman tehtävänsä, on
haettava kunkin siirron osalta ennakkoon 
lupa kotijäsenvaltion toimivaltaisilta 
viranomaisilta.

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan, 
joka aikoo siirtää kolmansille osapuolille 
yhden tai useamman olennaisen
tehtävänsä, on ilmoitettava kustakin 
siirrosta ennakkoon heti kun se on 
käytännössä mahdollista ennen siirron
voimaantuloa kotijäsenvaltion
toimivaltaisille viranomaisille.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
kuukauden kuluessa ilmoituksesta evätä 
tehtävien siirron, jos voidaan osoittaa, että 
epääminen on kyseisen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoittajien edun 
mukaista.

Or. en

Perustelu

Luvan edellyttäminen etukäteen merkitsisi tiukempaa järjestelmää kuin mitä 
yhteissijoitusyrityksiin sovelletaan. Koska yhteissijoitusyrityksiä koskevan järjestelmän 
mukaiset tehtävän siirrot eivät ole aiheuttaneet hankaluuksia vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajia koskevan direktiivin ei pitäisi olla rajoittavampi kuin yhteissijoitusyrityksiä koskevan 
neljännen direktiivin 13 artiklan 1 kohdan c alakohta. 

Tarkistus 985
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan, 
joka aikoo siirtää kolmansille osapuolille 
yhden tai useamman tehtävänsä, on
haettava kunkin siirron osalta ennakkoon 
lupa kotijäsenvaltion toimivaltaisilta 
viranomaisilta.

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan, 
joka aikoo siirtää kolmansille osapuolille 
yhden tai useamman tehtävänsä, on
ilmoitettava siirrosta kotijäsenvaltion
toimivaltaisille viranomaisille ennen kuin 
kyseiset järjestelyt tulevat voimaan.
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Or. en

Perustelu

Katso myös puheenjohtajavaltion 15. joulukuuta 2009 esittämän tarkistetun 
kompromissiehdotuksen 18 artikla.

Tarkistus 986
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan, 
joka aikoo siirtää kolmansille osapuolille 
yhden tai useamman tehtävänsä, on
haettava kunkin siirron osalta ennakkoon 
lupa kotijäsenvaltion toimivaltaisilta 
viranomaisilta.

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan, 
joka aikoo siirtää kolmansille osapuolille 
yhden tai useamman tehtävänsä, on
ilmoitettava siirrosta kotijäsenvaltion
toimivaltaisille viranomaisille ennen kuin 
kyseiset järjestelyt tulevat voimaan.

Or. en

Tarkistus 987
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kolmannen osapuolen on oltava 
luottokelpoinen, ja liiketoiminnasta 
käytännössä vastaavien henkilöiden on 
oltava riittävän hyvämaineisia ja riittävän 
kokeneita;

a) kolmannen osapuolen liiketoiminnasta 
käytännössä vastaavien henkilöiden on 
oltava riittävän hyvämaineisia ja riittävän 
kokeneita;

Or. en

Perustelu

Ilmoitusmenettely voidaan hyväksyä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan tapauksessa, 
mutta olisi tehtävä selväksi, että ilmoitus voidaan antaa myös jälkikäteen. Koska palvelujen 
tarjoajat eivät useinkaan ole vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajia koskevan direktiivin 
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piiriin kuuluvia yhteisöjä, vaan ne hoitavat esimerkiksi tietotekniikkaa koskevia rajallisia 
tehtäviä, tehtävät saaneelle yhteisölle ei tarvita varainhoitajan lupaa. Vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan tehtäviä voidaan siirtää yhteissijoitusyrityksiä koskevan direktiivin 
mallin mukaisesti myös säilytysyhteisölle, kunhan tästä ei aiheudu eturistiriitaa.

Tarkistus 988
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kolmannen osapuolen on oltava 
luottokelpoinen, ja liiketoiminnasta 
käytännössä vastaavien henkilöiden on 
oltava riittävän hyvämaineisia ja riittävän 
kokeneita;

a) kolmannen osapuolen liiketoiminnasta 
käytännössä vastaavien henkilöiden on 
oltava riittävän hyvämaineisia ja riittävän 
kokeneita;

Or. en

Perustelu

Katso myös puheenjohtajavaltion 15. joulukuuta 2009 esittämän tarkistetun 
kompromissiehdotuksen 18 artikla.

Tarkistus 989
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos siirto koskee salkunhoitoa tai 
riskienhallintaa, kolmannella osapuolella 
on lisäksi oltava vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan toimilupa, joka 
oikeuttaa hoitamaan samantyyppisiä 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja;

b) jos siirto koskee salkunhoitoa: 

i) valtuudet annetaan ainoastaan 
yrityksille, jotka ovat saaneet toimiluvan 
tai jotka on rekisteröity varojen hoidon 
suorittamista varten ja joiden toiminnan 
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vakautta valvotaan; sekä
ii) jos kolmas osapuoli pitää 
kotipaikkaansa kolmannessa maassa, 
siellä on oltava vastaavat 
valvontarakenteet kuin EU:ssa.
Komissio antaa delegoituja säädöksiä 49 
a, 49 b ja 49 c artiklan mukaisesti ja 
yksilöi kriteerit, joilla arvioidaan 
kolmannen osapuolen maiden 
valvontarakenteita;

Or. en

Perustelu

Rajoitus, jolla salkunhoitotehtävät siirretään vain EU:n lainsäädäntöä noudattavalle luvan 
saaneelle vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle, rajoittaa rahastojen kykyä hoitaa 
salkkua muualla kuin EU:ssa. Tämä vähentää sijoittajien sijoitusmahdollisuuksia ja se 
vaikuttaa heidän kykyynsä hajauttaa riskejä. Direktiivissä olisi sovellettava samaa 
lähestymistapaa kuin yhteissijoitusyritysten yhteydessä.

Tarkistus 990
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos siirto koskee salkunhoitoa tai 
riskienhallintaa, kolmannella osapuolella 
on lisäksi oltava vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan toimilupa, joka 
oikeuttaa hoitamaan samantyyppisiä 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja;

b) jos siirto koskee salkunhoitoa: 

i) valtuudet annetaan ainoastaan 
yrityksille, jotka ovat saaneet toimiluvan 
tai jotka on rekisteröity varojen hoidon 
suorittamista varten ja joiden toiminnan 
vakautta valvotaan; sekä
ii) jos kolmas osapuoli pitää 
kotipaikkaansa kolmannessa maassa, 
siellä on oltava vastaavat 
valvontarakenteet kuin EU:ssa.
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Komissio antaa delegoituja säädöksiä 49 
a, 49 b ja 49 c artiklan mukaisesti ja 
yksilöi kriteerit, joilla arvioidaan 
kolmannen osapuolen maiden 
valvontarakenteita;

Or. en

Perustelu

Rajoitus, jolla salkunhoitotehtävät siirretään vain EU:n lainsäädäntöä noudattavalle luvan 
saaneelle vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle, rajoittaa rahastojen kykyä hoitaa 
salkkua muualla kuin EU:ssa. Tämä vähentää sijoittajien sijoitusmahdollisuuksia ja se 
vaikuttaa heidän kykyynsä hajauttaa riskejä. Direktiivissä olisi sovellettava samaa 
lähestymistapaa kuin yhteissijoitusyritysten yhteydessä.

Tarkistus 991
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos siirto koskee salkunhoitoa tai 
riskienhallintaa, kolmannella osapuolella 
on lisäksi oltava vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan toimilupa, joka 
oikeuttaa hoitamaan samantyyppisiä 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja;

b) jos tehtävien siirto koskee sijoitusten 
hoitoa, toimeksianto on annettava 
ainoastaan yrityksille, jotka ovat saaneet 
toimiluvan tai jotka on rekisteröity 
varojen hoidon suorittamista varten ja 
joiden toiminnan vakautta valvotaan;
tehtävien siirron on oltava 
rahastoyhtiöiden määräajoin 
vahvistamien sijoitusten 
hajauttamisperusteiden mukainen; jos 
toimeksianto koskee sijoitusten hoitoa ja 
se annetaan yhteisön ulkopuoliselle 
yritykselle, on huolehdittava valvonnasta 
vastaavien viranomaisten välisestä 
yhteistyöstä;

Or. en
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Tarkistus 992
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos siirto koskee salkunhoitoa tai
riskienhallintaa, kolmannella osapuolella 
on lisäksi oltava vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan toimilupa, joka 
oikeuttaa hoitamaan samantyyppisiä 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja;

b) jos tehtävien siirto koskee salkunhoitoa, 
toimeksianto on annettava ainoastaan 
yrityksille, jotka ovat saaneet toimiluvan
tai jotka on rekisteröity varojen hoidon 
suorittamista varten ja joiden toiminnan 
vakautta valvotaan; jos tätä ehtoa ei voida 
täyttää, tehtävät voidaan siirtää 
ainoastaan edellyttäen, että 
kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset antavat siihen etukäteen 
luvan;

Or. en

Perustelu

Ilmoitusmenettely voidaan hyväksyä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan tapauksessa, 
mutta olisi tehtävä selväksi, että ilmoitus voidaan antaa myös jälkikäteen. Koska palvelujen 
tarjoajat eivät useinkaan ole vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajia koskevan direktiivin 
piiriin kuuluvia yhteisöjä, vaan ne hoitavat esimerkiksi tietotekniikkaa koskevia rajallisia 
tehtäviä, tehtävät saaneelle yhteisölle ei tarvita varainhoitajan lupaa. Vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan tehtäviä voidaan siirtää yhteissijoitusyrityksiä koskevan direktiivin 
mallin mukaisesti myös säilytysyhteisölle, kunhan tästä ei aiheudu eturistiriitaa.

Tarkistus 993
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos siirto koskee salkunhoitoa tai 
riskienhallintaa, kolmannella osapuolella 
on lisäksi oltava vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan toimilupa, joka 
oikeuttaa hoitamaan samantyyppisiä 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja;

b) jos tehtävien siirto koskee salkunhoitoa 
tai riskienhallintaa, toimeksianto on 
annettava ainoastaan yrityksille, jotka 
ovat saaneet toimiluvan tai jotka on 
rekisteröity varojen hoidon suorittamista 
varten ja joiden toiminnan vakautta 
valvotaan; vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
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hoitajan on noudatettava asianmukaista 
huolellisuutta; jos toimeksianto koskee 
sijoitusten hoitoa ja se annetaan yhteisön 
ulkopuoliselle yritykselle, on 
huolehdittava valvonnasta vastaavien 
viranomaisten välisestä yhteistyöstä; jos 
tätä ehtoa ei voida täyttää täydellisesti, 
tehtävät voidaan siirtää ainoastaan, jos 
että kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset antavat siihen etukäteen 
luvan;

Or. en

Tarkistus 994
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos siirto koskee salkunhoitoa tai 
riskienhallintaa, kolmannella osapuolella 
on lisäksi oltava vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan toimilupa, joka 
oikeuttaa hoitamaan samantyyppisiä 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja;

b) jos tehtävien siirto koskee salkunhoitoa 
tai riskienhallintaa, toimeksianto on 
annettava ainoastaan yrityksille, jotka 
ovat saaneet toimiluvan tai jotka on 
rekisteröity varojen hoidon suorittamista 
varten ja joiden toiminnan vakautta 
valvotaan; jos tätä ehtoa ei voida täyttää, 
tehtävät voidaan siirtää ainoastaan, jos 
kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset antavat siihen etukäteen 
luvan; jos kolmas osapuoli on 
sijoittautunut kolmanteen maahan, 
osapuolen on täytettävä 39 artiklassa 
vahvistetut edellytykset;

Or. en

Perustelu

Katso myös puheenjohtajavaltion 15. joulukuuta 2009 esittämän tarkistetun 
kompromissiehdotuksen 18 artikla.
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Tarkistus 995
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos siirto koskee salkunhoitoa tai 
riskienhallintaa, kolmannella osapuolella 
on lisäksi oltava vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan toimilupa, joka 
oikeuttaa hoitamaan samantyyppisiä 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja;

b) jos tehtävien siirto koskee salkunhoitoa 
tai riskienhallintaa (kokonaisuudessaan tai 
osittain), toimeksianto voidaan antaa 
ainoastaan yrityksille, jotka ovat saaneet 
toimiluvan tai jotka on rekisteröity 
varojen hoidon suorittamista varten ja 
joiden toiminnan vakautta valvotaan; jos 
tätä ehtoa ei voida täyttää, tehtävät 
voidaan siirtää ainoastaan, jos
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja on 
saanut siihen etukäteen luvan 
kotijäsenvaltion toimivaltaisilta 
viranomaisilta;

Or. en

Perustelu

Monet varainhoitajat ja kansainväliset varainhoitajat käyttävät paikallista asiantuntemusta 
sijoittaessaan tietyille markkinoille (etenkin kehittymässä oleville markkinoille). Tämä on 
sallittua myös yhteissijoitusyritysten yhteydessä. On tärkeää, että tämän käytännön sallitaan 
jatkua, jotta sijoittajat voivat hyötyä paikallisista neuvoista ilman tarpeettomia viivytyksiä. 
Sen sijaan, että kansainvälinen tehtävien siirto kiellettäisiin kokonaan, on asianmukaisempaa 
varmistaa, että yhteisöt, joille tehtäviä siirretään, ovat soveltuvia.

Tarkistus 996
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos siirto koskee salkunhoitoa tai 
riskienhallintaa, kolmannella osapuolella 
on lisäksi oltava vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan toimilupa, joka 
oikeuttaa hoitamaan samantyyppisiä 

b) jos siirto koskee salkunhoitoa tai 
riskienhallintaa tai 
maksuvalmiudenhallintaa,
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vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja;
i) kolmannella osapuolella on oltava 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
toimilupa; tai 
ii) kolmannen osapuolen on oltava 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja, 
jonka kotipaikka ei ole unionissa, mutta 
jolla on oikeus hoitaa samantyyppisiä 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja 
kotipaikallaan;

Or. en

.

Tarkistus 997
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos siirto koskee salkunhoitoa tai 
riskienhallintaa, kolmannella osapuolella 
on lisäksi oltava vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan toimilupa, joka 
oikeuttaa hoitamaan samantyyppisiä 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja;

b) jos tehtävien siirto koskee salkunhoitoa 
tai riskienhallintaa, toimeksianto on 
annettava ainoastaan yrityksille, jotka 
ovat saaneet toimiluvan tai jotka on 
rekisteröity varojen hoidon suorittamista 
varten ja joiden toiminnan vakautta 
valvotaan;

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistaminen yhteissijoitusyrityksiä koskevan direktiivin kanssa. Vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajien yleisenä käytäntönä on siirtää osa salkunhoidosta paikallisille 
hoitajille, kun sijoituksia tehdään muualla EU:ssa, koska ne voivat siten hyödyntää 
paikallisia sijoitusmahdollisuuksia koskevaa paikallistuntemusta. Tästä aiheutuu toisinaan 
vähemmän riskejä kuin etähoitamisesta. Paikallisia hoitajia olisi valvottava asianmukaisesti.
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Tarkistus 998
Syed Kamall

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

Komission teksti Tarkistus

b a) jos tehtävien siirto koskee 
salkunhoitoa tai riskienhallintaa ja ne 
siirretään kolmannen maan yritykselle, b 
alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten 
lisäksi on varmistettava, että 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
toimivaltainen viranomainen ja 
kolmannen maan yhteisöä valvova 
viranomainen soveltavat asianmukaisia 
yhteistyöjärjestelyjä;

Or. en

Perustelu

Monet varainhoitajat ja kansainväliset varainhoitajat käyttävät paikallista asiantuntemusta 
sijoittaessaan tietyille markkinoille (etenkin kehittymässä oleville markkinoille). Tämä on 
sallittua myös yhteissijoitusyritysten yhteydessä. On tärkeää, että tämän käytännön sallitaan 
jatkua, jotta sijoittajat voivat hyötyä paikallisista neuvoista ilman tarpeettomia viivytyksiä. 
Sen sijaan, että kansainvälinen tehtävien siirto kiellettäisiin kokonaan, on asianmukaisempaa 
varmistaa, että yhteisöt, joille tehtäviä siirretään, ovat soveltuvia.

Tarkistus 999
Astrid Lulling

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

Komission teksti Tarkistus

b a) jos tehtävien siirto koskee 
salkunhoitoa tai riskienhallintaa ja ne 
siirretään kolmannen maan yritykselle, b 
alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten 
lisäksi on varmistettava kotijäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten ja yritystä 
valvovan viranomaisen yhteistyö;
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Or. en

Perustelu

Katso myös puheenjohtajavaltion 15. joulukuuta 2009 esittämän tarkistetun 
kompromissiehdotuksen 18 artikla.

Tarkistus 1000
Astrid Lulling

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

Komission teksti Tarkistus

b b) jos tehtävien siirto koskee liitteessä I 
olevassa 2 kohdassa tarkoitettuja 
vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle 
suoritettavia hallinnointitehtäviä, 
toimeksianto voidaan antaa ainoastaan 
yrityksille, jotka ovat saaneet toimiluvan 
tai jotka on rekisteröity kyseisten 
tehtävien hoitamista varten ja joiden 
toiminnan vakautta valvotaan niiden 
kotijäsenvaltioissa; jos tätä ehtoa ei voida 
täyttää, tehtävät voidaan siirtää 
ainoastaan edellyttäen, että 
kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset antavat siihen etukäteen 
luvan;

Or. en

Perustelu

Katso myös puheenjohtajavaltion 15. joulukuuta 2009 esittämän tarkistetun 
kompromissiehdotuksen 18 artikla.
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Tarkistus 1001
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) siirto ei saa estää vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan tehokasta 
valvontaa eikä se varsinkaan saa estää sitä 
toimimasta eikä hoitamasta vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa sijoittajien parhaan edun 
mukaisesti;

c) siirto ei saa estää vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan tehokasta 
valvontaa eikä se varsinkaan saa estää sitä 
toimimasta eikä hoitamasta vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston tai sijoittajien yhteisen
parhaan edun mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Katso myös puheenjohtajavaltion 15. joulukuuta 2009 esittämän tarkistetun 
kompromissiehdotuksen 18 artikla.

Tarkistus 1002
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on osoitettava, että kolmas osapuoli on 
pätevä ja kykenevä suoriutumaan 
kyseisistä tehtävistä, että sen valinnassa on 
noudatettu asianmukaista huolellisuutta ja 
että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajalla on jatkuvasti tosiasiallisesti 
mahdollisuus valvoa siirretyn tehtävän 
hoitamista, antaa kolmannelle osapuolelle 
milloin tahansa lisäohjeita ja peruuttaa 
siirto välittömästi, jos se on sijoittajien 
edun mukaista.

d) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on voitava osoittaa, että kolmas osapuoli 
on pätevä ja kykenevä suoriutumaan 
kyseisistä tehtävistä, että sen valinnassa on 
noudatettu asianmukaista huolellisuutta ja 
että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajalla on jatkuvasti tosiasiallisesti 
mahdollisuus valvoa siirretyn tehtävän 
hoitamista, antaa kolmannelle osapuolelle 
milloin tahansa lisäohjeita ja peruuttaa 
siirto välittömästi, jos se on sijoittajien
yhteisen edun mukaista.

Or. en
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Perustelu

Katso myös puheenjohtajavaltion 15. joulukuuta 2009 esittämän tarkistetun 
kompromissiehdotuksen 18 artikla.

Tarkistus 1003
Derk Jan Eppink

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on osoitettava, että kolmas osapuoli on 
pätevä ja kykenevä suoriutumaan 
kyseisistä tehtävistä, että sen valinnassa on 
noudatettu asianmukaista huolellisuutta ja 
että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajalla on jatkuvasti tosiasiallisesti 
mahdollisuus valvoa siirretyn tehtävän 
hoitamista, antaa kolmannelle osapuolelle 
milloin tahansa lisäohjeita ja peruuttaa 
siirto välittömästi, jos se on sijoittajien 
edun mukaista.

d) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on voitava vaadittaessa osoittaa, että 
kolmas osapuoli on pätevä ja kykenevä 
suoriutumaan kyseisistä tehtävistä, että sen 
valinnassa on noudatettu asianmukaista 
huolellisuutta ja että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalla on jatkuvasti 
tosiasiallisesti mahdollisuus valvoa 
siirretyn tehtävän hoitamista, antaa 
kolmannelle osapuolelle milloin tahansa 
lisäohjeita ja peruuttaa siirto välittömästi, 
jos se on sijoittajien edun mukaista.

Or. en

Perustelu

Hoitajien olisi voitava siirtää tiettyjä hoito- ja hallinnointitehtäviä (esimerkiksi 
riskienhallinta) muualla kuin EU:ssa sijaitseville virastoille ilman, että niiden pitää aina 
pyytää ennakkoon lupa. 

Tarkistus 1004
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tehtäviä ei saa siirtää säilytysyhteisölle, 
arvonmäärittäjälle eikä muulle yhteisölle,
jonka edut saattavat olla ristiriidassa 

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava, että tehtävien siirto ei 
ole ristiriidassa vaihtoehtoisen 
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vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tai sen 
sijoittajien etujen kanssa.

sijoitusrahaston tai sen sijoittajien etujen 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 1005
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tehtäviä ei saa siirtää säilytysyhteisölle, 
arvonmäärittäjälle eikä muulle yhteisölle, 
jonka edut saattavat olla ristiriidassa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tai sen 
sijoittajien etujen kanssa.

Tehtäviä ei saa siirtää muulle yhteisölle, 
jonka edut saattavat olla ristiriidassa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tai sen 
sijoittajien etujen kanssa.

Or. en

Perustelu

Ilmoitusmenettely voidaan hyväksyä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan tapauksessa, 
mutta olisi tehtävä selväksi, että ilmoitus voidaan antaa myös jälkikäteen. Koska palvelujen 
tarjoajat eivät useinkaan ole vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajia koskevan direktiivin 
piiriin kuuluvia yhteisöjä, vaan ne hoitavat esimerkiksi tietotekniikkaa koskevia rajallisia 
tehtäviä, tehtävät saaneelle yhteisölle ei tarvita varainhoitajan lupaa. Vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan tehtäviä voidaan siirtää yhteissijoitusyrityksiä koskevan direktiivin 
mallin mukaisesti myös säilytysyhteisölle, kunhan tästä ei aiheudu eturistiriitaa.

Tarkistus 1006
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tehtäviä ei saa siirtää säilytysyhteisölle, 
arvonmäärittäjälle eikä muulle yhteisölle, 
jonka edut saattavat olla ristiriidassa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tai sen
sijoittajien etujen kanssa.

Liitteessä I olevassa 1 kohdassa 
tarkoitettuja sijoitusten hoitoa koskevia 
palveluja ei saa siirtää säilytysyhteisölle tai 
säilytysyhteisön asiamiehelle eikä muulle 
yhteisölle, jonka edut saattavat olla 
ristiriidassa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston
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hoitajan tai vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoittajien etujen kanssa
paitsi jos kyseiset eturistiriidat voidaan 
ratkaista.

Or. en

Perustelu

Katso myös puheenjohtajavaltion 15. joulukuuta 2009 esittämän tarkistetun 
kompromissiehdotuksen 18 artikla.

Tarkistus 1007
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tehtäviä ei saa siirtää säilytysyhteisölle, 
arvonmäärittäjälle eikä muulle yhteisölle, 
jonka edut saattavat olla ristiriidassa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tai sen 
sijoittajien etujen kanssa.

Salkunhoitotehtäviä ei saa siirtää 
säilytysyhteisölle tai yhteisölle, jonka edut 
saattavat olla ristiriidassa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston etujen kanssa paitsi jos 
kyseiset eturistiriidat voidaan ratkaista.

Or. en

Perustelu

Komission ehdottamassa tekstissä asetetaan liian tiukat ehdot sille, miten vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja voi siirtää tehtäviä säilytysyhteisölle, ja nämä ehdot eivät ole 
nykykäytänteiden mukaisia. Kielto olisi rajattava salkunhoitotehtäviin. Eturistiriitojen 
yhteydessä olisi otettava huomioon nykyinen EU-lainsäädäntö, kuten rahoitusvälineiden 
markkinoita koskeva direktiivi. Siinä edellytetään, että eturistiriidat ehkäistään 
asianmukaisesti sen sijaan, että kiellettäisiin kaikki toimet, joissa on eturistiriita.
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Tarkistus 1008
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tehtäviä ei saa siirtää säilytysyhteisölle, 
arvonmäärittäjälle eikä muulle yhteisölle, 
jonka edut saattavat olla ristiriidassa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tai sen 
sijoittajien etujen kanssa.

Salkunhoitotehtäviä ei saa siirtää 
säilytysyhteisölle tai yhteisölle, jonka edut 
saattavat olla ristiriidassa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston etujen kanssa paitsi jos 
kyseiset eturistiriidat voidaan ratkaista.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella lievennetään komission ehdotusta siten, että jyrkkää kieltoa olisi sovellettava 
ainoastaan salkunhoitotehtävien siirtämiseen, koska tämä vastaa paremmin nykykäytänteitä. 
Lisäksi ilmoitus siitä, että riittää kun eturistiriidat voidaan ehkäistä vastaa paremmin muuta 
lainsäädäntöä, kuten rahoitusvälineiden markkinoita koskevaa direktiiviä.

Tarkistus 1009
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tehtäviä ei saa siirtää säilytysyhteisölle, 
arvonmäärittäjälle eikä muulle yhteisölle, 
jonka edut saattavat olla ristiriidassa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tai sen
sijoittajien etujen kanssa.

Salkunhoitotehtäviä ei saa siirtää 
säilytysyhteisölle, arvonmäärittäjälle eikä 
muulle yhteisölle, jonka edut saattavat olla 
ristiriidassa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
tai sen sijoittajien etujen kanssa.

Or. en

Perustelu

Salkunhoito on yksi rahaston hoitajan päätehtävistä; sitä ei pitäisi siirtää säilytysyhteisölle, 
jonka pitää valvoa rahastoa. Kaikkien muiden tehtävien olisi kuitenkin oltava siirrettävissä 
säilytysyhteisölle, koska niiden tapauksessa ei voi syntyä eturistiriitaa. Tämä vastaa 
yhteissijoitusyrityksiä koskevan direktiivin säännöksiä, joten vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja 
koskevat rajoitukset olisivat tässä kohdin asiaankuulumattomia.
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Tarkistus 1010
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Se, että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston
hoitaja on siirtänyt tehtäviä kolmannelle 
osapuolelle, ei missään tapauksessa
vaikuta kyseisen hoitajan vastuuseen, eikä 
kyseinen hoitaja saa siirtää tehtäviään niin 
laajasti, että sen ei enää käytännössä 
katsottaisi olevan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja.

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
minkä tahansa tehtävien siirtäminen 
kolmansille osapuolille ei vaikuta kyseisen 
hoitajan vastuuseen. Vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja ei saa siirtää 
tehtäviään niin laajasti, että siitä tulee 
postilaatikkoyhteisö.

Or. en

Perustelu

Katso myös puheenjohtajavaltion 15. joulukuuta 2009 esittämän tarkistetun 
kompromissiehdotuksen 18 artikla.

Tarkistus 1011
Derk Jan Eppink

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kolmas osapuoli ei saa siirtää edelleen 
sille siirrettyjä tehtäviä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Hoitajien olisi voitava siirtää tiettyjä hoito- ja hallinnointitehtäviä (esimerkiksi 
riskienhallinta) muualla kuin EU:ssa sijaitseville virastoille ilman, että niiden pitää aina 
pyytää ennakkoon lupa. 
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Tarkistus 1012
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kolmas osapuoli ei saa siirtää edelleen 
sille siirrettyjä tehtäviä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tehtävien edelleen siirtämisen olisi oltava mahdollista, jotta vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajat pääsisivät kolmansien maiden markkinoille ja voisivat hyödyntää paikallista 
asiantuntemusta.

Tarkistus 1013
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kolmas osapuoli ei saa siirtää edelleen 
sille siirrettyjä tehtäviä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1014
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kolmas osapuoli ei saa siirtää edelleen 
sille siirrettyjä tehtäviä.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Yhdenmukaistetaan muotoilu yhteissijoitusyritysdirektiivin kanssa. Varojen hoidon alalla 
varojen hoitajan eri tehtävien edelleen siirtäminen on yleisesti hyväksytty tapa, joka ei anna 
aihetta järjestelmäriskiä tai sijoittajien suojaa koskevaan huoleen. Siksi se olisi sallittava 
myös vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitamisen yhteydessä.

Tarkistus 1015
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kolmas osapuoli ei saa siirtää edelleen 
sille siirrettyjä tehtäviä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tehtävien edelleen siirtämisen kieltäminen saattaa haitata rahaston hoitamisen tehokkuutta. 
Se saattaa estää vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitamisratkaisuja, kuten sen, että 
useamman hoitajan rahasto tarjoaa erikoistuneita hallinnointipalveluja yhden ainoan 
tuotteen eri aloilla ja hallinnointirahastona toimivan pääomasijoitusyhtiön käsitteet, vaikka 
kummastakaan hoitamisratkaisusta ei aiheudu järjestelmäriskiä. Jos vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan oltava suorassa sopimussuhteessa jokaisen kanssa, jolle on siirretty 
edelleen tehtäviä, siitä aiheutuu suuremmat kustannukset rahastoille/sijoittajille.

Tarkistus 1016
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kolmas osapuoli ei saa siirtää edelleen 
sille siirrettyjä tehtäviä.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Tehtävien edelleen siirtämisen kieltäminen saattaa haitata rahaston hoitamisen tehokkuutta. 
Se saattaa estää vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitamisratkaisuja, kuten sen, että 
useamman hoitajan rahasto tarjoaa erikoistuneita hallinnointipalveluja yhden ainoan 
tuotteen eri aloilla ja hallinnointirahastona toimivan pääomasijoitusyhtiön käsitteet, vaikka 
kummastakaan hoitamisratkaisusta ei aiheudu järjestelmäriskiä. Jos vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan oltava suorassa sopimussuhteessa jokaisen kanssa, jolle on siirretty 
edelleen tehtäviä, siitä aiheutuu suuremmat kustannukset rahastoille/sijoittajille.

Tarkistus 1017
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kolmas osapuoli ei saa siirtää edelleen 
sille siirrettyjä tehtäviä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tehtävien edelleen siirtäminen on olennaista globaalien sijoitusten hoitamiselle sekä 
arvonmääritykselle ja säilytysyhteisöjen toiminnalle. 

Tarkistus 1018
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kolmas osapuoli ei saa siirtää edelleen 
sille siirrettyjä tehtäviä.

3. Kolmas osapuoli saa siirtää edelleen sille 
siirrettyjä tehtäviä edellyttäen, että 1 
kohdassa vahvistetut ehdot täyttyvät.

Or. en

Perustelu

Tehtävien edelleen siirtämistä ei pitäisi kieltää kokonaan vaan sen olisi oltava mahdollista 
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edellyttäen, että tehtävien siirtämistä koskevat ehdot täyttyvät.

Tarkistus 1019
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kolmas osapuoli ei saa siirtää edelleen 
sille siirrettyjä tehtäviä.

3. Kolmas osapuoli saa siirtää edelleen sille 
siirrettyjä tehtäviä edellyttäen, että 1 
kohdassa vahvistetut ehdot täyttyvät.

Or. en

Perustelu

Katso myös puheenjohtajavaltion 15. joulukuuta 2009 esittämän tarkistetun 
kompromissiehdotuksen 18 artikla.

Tarkistus 1020
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kolmas osapuoli ei saa siirtää edelleen 
sille siirrettyjä tehtäviä.

3. Kolmas osapuoli saa siirtää edelleen 
sille siirrettyjä tehtäviä edellyttäen, että 
1 kohdassa vahvistetut ehdot täyttyvät.

Or. en

Perustelu

Parasta olisi poistaa tämä kohta kokonaan yhteissijoitusyrityksiä koskevan direktiivin mallin 
mukaisesti. Esimerkiksi kiinteistöalan vaihtoehtoiset sijoitusrahastot siirtävät usein 
kiinteistöjen huoltotehtävät, jolloin turvaudutaan usein eri palveluntarjoajien verkostoihin, 
joten tehtävien edelleen siirtämisen kieltäminen ei toimisi.
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Tarkistus 1021
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kolmas osapuoli ei saa siirtää edelleen 
sille siirrettyjä tehtäviä.

3. Kolmas osapuoli saa siirtää edelleen sille 
siirrettyjä tehtäviä edellyttäen, että 1 
kohdassa vahvistetut ehdot täyttyvät.

Or. en

Tarkistus 1022
Marta Andreasen

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kolmas osapuoli ei saa siirtää edelleen 
sille siirrettyjä tehtäviä.

3. Kolmas osapuoli saa siirtää edelleen sille 
siirrettyjä tehtäviä, seuranta- ja 
valvontatehtäviä lukuun ottamatta.

Or. en

Perustelu

Rahastolla on oltava säilytysyhteisö, joka valitsee globaalin omaisuudensäilyttäjän, joka voi 
siirtää osan säilytystehtävistä eri toimialueilla oleville alemman tason 
omaisuudensäilyttäjille.

Tarkistus 1023
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 

Poistetaan.
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yksilöidään
a) edellytykset siirron hyväksymiselle;
b) edellytykset, joiden täyttyessä hoitajan 
ei enää voida katsoa olevan 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 2 
kohdassa tarkoitetulla tavalla.
Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Katso myös puheenjohtajavaltion 15. joulukuuta 2009 esittämän tarkistetun 
kompromissiehdotuksen 18 artikla.

Tarkistus 1024
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään

4. Komissio voi vahvistaa 49 a, 49 b ja 
49 c artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä toimenpiteitä, joissa 
yksilöidään

Or. en

Perustelu

Tämä on oikea sanamuoto uudessa "komiteamenettelyssä", jos kyseinen artikla säilytetään.
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Tarkistus 1025
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edellytykset siirron hyväksymiselle; Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Katso myös puheenjohtajavaltion 15. joulukuuta 2009 esittämän tarkistetun 
kompromissiehdotuksen 18 artikla.

Tarkistus 1026
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 1027
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
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on asetettava kustakin hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta 
vuosikertomus saataville kultakin 
tilikaudelta. Se on asetettava sijoittajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten saataville 
neljän kuukauden kuluessa tilikauden 
päättymisestä.

on asetettava kustakin hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta 
vuosikertomus saataville kultakin 
tilikaudelta. Se on asetettava sijoittajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten saataville 
neljän kuukauden kuluessa tilikauden 
päättymisestä tai kuuden kuukauden 
kuluessa tilikauden päättymisestä, kun 
kyseessä on toiseen vaihtoehtoiseen 
sijoitusrahastoon sijoittava 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto.

Or. en

Perustelu

Määräaikaa olisi jatkettava kahdella kuukaudella, jotta saadaan lisäaikaa tietojen 
hankkimiseen toiselta vaihtoehtoiselta sijoitusrahastolta.

Tarkistus 1028
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on asetettava kustakin hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta 
vuosikertomus saataville kultakin 
tilikaudelta. Se on asetettava sijoittajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten saataville 
neljän kuukauden kuluessa tilikauden 
päättymisestä.

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on asetettava kustakin hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta 
vuosikertomus saataville kultakin 
tilikaudelta. Se on asetettava sijoittajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten saataville 
neljän kuukauden kuluessa tilikauden 
päättymisestä tai kuuden kuukauden 
kuluessa tilikauden päättymisestä, kun 
kyseessä on toiseen vaihtoehtoiseen 
sijoitusrahastoon sijoittava 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto.

Or. en

Perustelu

Pääomasijoitusalan rahasto-osuusrahastot laativat vuosikertomuksensa niiden 
sijoituskohteena olevilta pääomasijoitusrahastoilta saatujen uusimpien rahoitustietojen 



PE439.133v01-00 30/118 AM\805040FI.doc

FI

perusteella. Nämä kohderahastot eivät voi julkaista vuosikertomuksia tai rahoitustietoja niin 
ajoissa, että rahasto-osuusrahasto voisi noudattaa neljän kuukauden määräaikaa laatiessaan 
omaa vuosikertomustaan. Siksi rahasto-osuusrahastot tarvitsevat lisäaikaa 
vuosikertomustensa laatimiseen.

Tarkistus 1029
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on asetettava kustakin hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta 
vuosikertomus saataville kultakin 
tilikaudelta. Se on asetettava sijoittajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten saataville 
neljän kuukauden kuluessa tilikauden 
päättymisestä.

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on asetettava kustakin hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta 
vuosikertomus saataville kultakin 
tilikaudelta. Se on asetettava sijoittajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten saataville 
neljän kuukauden kuluessa tilikauden 
päättymisestä tai kun kolmansilta 
osapuolilta on saatava tietoja, kuten 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
kohdesijoituksia koskeva tilintarkastus, 
kuuden kuukauden kuluessa tilikauden 
päättymisestä.

Or. en

Perustelu

Pääomasijoitusrahastojen tilintarkastus saattaa edellyttää ensin salkussa olevien yhtiöiden 
tilintarkastuksen päätökseen saattamista ja direktiivin määräajoissa on suotava aikaa tähän, 
kun otetaan huomioon, että salkussa olevien yhtiöiden on tehtävä oma tilinpäätöksensä. Siksi 
pakollinen neljän kuukauden määräaika ei sovi vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille.

Tarkistus 1030
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
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on asetettava kustakin hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta 
vuosikertomus saataville kultakin 
tilikaudelta. Se on asetettava sijoittajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten saataville 
neljän kuukauden kuluessa tilikauden 
päättymisestä.

on asetettava kustakin hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta 
vuosikertomus saataville kultakin 
tilikaudelta. Se on asetettava sijoittajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten saataville 
neljän kuukauden kuluessa tilikauden 
päättymisestä tai kun kolmansilta 
osapuolilta on saatava tietoja, kuten 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
kohdesijoituksia koskeva tilintarkastus, 
kuuden kuukauden kuluessa tilikauden 
päättymisestä.

Or. en

Perustelu

Pääomasijoitusrahastojen tilintarkastus saattaa edellyttää ensin salkussa olevien yhtiöiden 
tilintarkastuksen päätökseen saattamista ja direktiivin määräajoissa on suotava aikaa tähän, 
kun otetaan huomioon, että salkussa olevien yhtiöiden on tehtävä oma tilinpäätöksensä. Siksi 
pakollinen neljän kuukauden määräaika ei sovi vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille. Lisäksi 2-
tason täytäntöönpanotoimien olisi oltava oikeasuhteisia eikä niillä pitäisi rangaista 
tarpeettomasti yhteisöjä, jos noudattamisesta aiheutuvat lisäkustannukset eivät tuota selvää 
etua. 

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

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on asetettava kustakin hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta 
vuosikertomus saataville kultakin 
tilikaudelta. Se on asetettava sijoittajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten saataville 
neljän kuukauden kuluessa tilikauden 
päättymisestä.

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on asetettava kustakin hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta 
vuosikertomus saataville kultakin 
tilikaudelta. Se on asetettava sijoittajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten saataville 
neljän kuukauden kuluessa tilikauden 
päättymisestä tai kun kolmansilta 
osapuolilta on saatava tietoja, kuten 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
kohdesijoituksia koskeva tilintarkastus, 
kuuden kuukauden kuluessa tilikauden 
päättymisestä.
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Or. en

Perustelu

Pääomasijoitusrahastojen tilintarkastus saattaa edellyttää ensin salkussa olevien yhtiöiden 
tilintarkastuksen päätökseen saattamista ja direktiivin määräajoissa on suotava aikaa tähän, 
kun otetaan huomioon, että salkussa olevien yhtiöiden on tehtävä oma tilinpäätöksensä. Siksi 
pakollinen neljän kuukauden määräaika ei sovi vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille.

Tarkistus 1032
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on asetettava kustakin hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta 
vuosikertomus saataville kultakin 
tilikaudelta. Se on asetettava sijoittajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten saataville 
neljän kuukauden kuluessa tilikauden 
päättymisestä.

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on asetettava kustakin hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta 
vuosikertomus saataville kultakin 
tilikaudelta. Se on asetettava sijoittajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten saataville 
neljän kuukauden kuluessa tilikauden 
päättymisestä tai kun kolmansilta 
osapuolilta on saatava tietoja, kuten 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
kohdesijoituksia koskeva tilintarkastus, 
kuuden kuukauden kuluessa tilikauden 
päättymisestä.

Or. en

Perustelu

Pääomasijoitusrahastojen tilintarkastus saattaa edellyttää ensin salkussa olevien yhtiöiden 
tilintarkastuksen päätökseen saattamista ja direktiivin määräajoissa on suotava aikaa tähän, 
kun otetaan huomioon, että salkussa olevien yhtiöiden on tehtävä oma tilinpäätöksensä. Siksi 
pakollinen neljän kuukauden määräaika ei sovi vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille. Lisäksi 
2-tason täytäntöönpanotoimien olisi oltava oikeasuhteisia eikä niillä pitäisi rangaista 
tarpeettomasti yhteisöjä, jos noudattamisesta aiheutuvat lisäkustannukset eivät tuota selvää 
etua.
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Tarkistus 1033
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on asetettava kustakin hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta 
vuosikertomus saataville kultakin 
tilikaudelta. Se on asetettava sijoittajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten saataville 
neljän kuukauden kuluessa tilikauden 
päättymisestä.

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on asetettava kustakin hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta ja 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston on 
asetettava itseään koskeva vuosikertomus 
saataville kultakin tilikaudelta. Se on 
asetettava sijoittajien ja toimivaltaisten 
viranomaisten saataville neljän kuukauden 
kuluessa tilikauden päättymisestä.

Or. en

Perustelu

Katso otsikkoa koskevat perustelut. Direktiivin 19–30 artiklaa olisi sovellettava myös 
vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon.

Tarkistus 1034
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on asetettava kustakin hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta 
vuosikertomus saataville kultakin 
tilikaudelta. Se on asetettava sijoittajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten saataville 
neljän kuukauden kuluessa tilikauden 
päättymisestä.

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on asetettava kustakin hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta ja 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston on 
asetettava itseään koskeva vuosikertomus 
saataville kultakin tilikaudelta. Se on 
asetettava sijoittajien ja toimivaltaisten 
viranomaisten saataville neljän kuukauden 
kuluessa tilikauden päättymisestä.

Or. en
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Perustelu

 Direktiivin 19–30 artiklaa olisi sovellettava myös vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon.

Tarkistus 1035
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) jäljempänä 20 artiklassa luetellut 
tiedot siinä määrin kuin ne ovat 
muuttuneet tilikaudella, jota 
kertomuksessa käsitellään. 

Or. en

Tarkistus 1036
Diogo Feio

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) järjestelmän kannalta merkittävän 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
ja tarvittaessa hänen hoitamansa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston maksamat 
palkat ja palkkiot, kiinteisiin ja 
muuttuviin palkkoihin ja palkkioihin 
jaoteltuina, ylemmän tason johtajille ja 
muille työntekijöille, joilla on merkittävä 
vaikutus riskeille altistumiseen.

Or. en

Perustelu

Mahdollisuudesta käsitellä palkkoja ja palkkioita voidaan olla eri mieltä, mutta jos 
tarkoituksena on julkistaa palkkoja ja palkkioita jossain määrin, toimivaltaisten 
viranomaisten tulisi käsitellä palkkioita koskevia tietoja vain liittyen systeemisesti tärkeiden 
vaihtoehtoisten rahastojen hoitajien asianomaiseen henkilöstöön, jotta voidaan valvoa 
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rahoitusmarkkinoiden vakauden valvontaryhmän ja komission periaatteiden toteutusta. 
Yhtäläinen palkka- ja palkkiopolitiikka ei hyödyttäisi vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
sijoittajia, jos sijoitusrahastolla ei ole oikeutta maksaa takaisin mitään vaadittuja summia.

Tarkistus 1037
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) järjestelmän kannalta merkittävän 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
ja tarvittaessa hänen hoitamansa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston maksamat 
palkat ja palkkiot, kiinteisiin ja 
muuttuviin palkkoihin ja palkkioihin 
jaoteltuina, ylemmän tason johtajille ja 
muille työntekijöille, joilla on merkittävä 
vaikutus riskeille altistumiseen.

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisten viranomaisten on oltava huolissaan vain järjestelmän kannalta tärkeiden 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajien henkilöstön korvauksista, jotta viranomaiset voivat
vaatia rahoitusmarkkinoiden vakauden valvontaryhmän periaatteiden toteutusta. Se, että 
kaikki vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat joutuisivat antamaan nämä tiedot, olisi 
tarpeetonta ja suhteetonta ja se näännyttäisi toimivaltaiset viranomaiset. 

Tarkistus 1038
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) järjestelmän kannalta merkittävän 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
ja tarvittaessa hänen hoitamansa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston maksamat 
palkat ja palkkiot, kiinteisiin ja 
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muuttuviin palkkoihin ja palkkioihin 
jaoteltuina, ylemmän tason johtajille ja 
muille työntekijöille, joilla on merkittävä 
vaikutus riskeille altistumiseen.

Or. en

Tarkistus 1039
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yhden tai useamman henkilön, jolla on 
lain nojalla kelpoisuus suorittaa 
tilintarkastusta tilinpäätösten ja 
konsolidoitujen tilinpäätösten 
lakisääteisestä tilintarkastuksesta, 
direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY 
muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 
84/253/ETY kumoamisesta 17 päivänä 
toukokuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2006/43/EY mukaisesti, on tarkastettava 
vuosikertomuksen tilinpäätöstiedot. 
Tilintarkastuskertomus mahdollisine 
varaumineen on toistettava täydellisenä 
vuosikertomuksessa.

3. Yhden tai useamman henkilön, jolla on 
lain nojalla kelpoisuus suorittaa 
tilintarkastusta tilinpäätösten ja 
konsolidoitujen tilinpäätösten 
lakisääteisestä tilintarkastuksesta, 
direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY 
muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 
84/253/ETY kumoamisesta 17 päivänä 
toukokuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2006/43/EY mukaisesti, on tarkastettava 
vuosikertomuksen tilinpäätöstiedot, jotka 
on laadittava vaihtoehtoisen
sijoitusrahaston säännöissä tai 
perustamis- tai muodostamisasiakirjoissa 
edellytettyjen kirjanpitostandardien tai 
-periaatteiden mukaisesti. 
Tilintarkastuskertomus mahdollisine 
varaumineen on toistettava täydellisenä 
vuosikertomuksessa.

Or. en

Perustelu

Pääomasijoitusrahastojen tilintarkastus saattaa edellyttää ensin salkussa olevien yhtiöiden 
tilintarkastuksen päätökseen saattamista ja direktiivin määräajoissa on suotava aikaa tähän, 
kun otetaan huomioon, että salkussa olevien yhtiöiden on tehtävä oma tilinpäätöksensä. Siksi 
pakollinen neljän kuukauden määräaika ei sovi vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille. Lisäksi 
2-tason täytäntöönpanotoimien olisi oltava oikeasuhteisia eikä niillä pitäisi rangaista 
tarpeettomasti yhteisöjä, jos noudattamisesta aiheutuvat lisäkustannukset eivät tuota selvää 
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etua.

Tarkistus 1040
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yhden tai useamman henkilön, jolla on 
lain nojalla kelpoisuus suorittaa 
tilintarkastusta tilinpäätösten ja 
konsolidoitujen tilinpäätösten 
lakisääteisestä tilintarkastuksesta, 
direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY 
muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 
84/253/ETY kumoamisesta 17 päivänä 
toukokuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2006/43/EY mukaisesti, on tarkastettava 
vuosikertomuksen tilinpäätöstiedot. 
Tilintarkastuskertomus mahdollisine 
varaumineen on toistettava täydellisenä 
vuosikertomuksessa.

3. Yhden tai useamman henkilön, jolla on 
lain nojalla kelpoisuus suorittaa 
tilintarkastusta tilinpäätösten ja 
konsolidoitujen tilinpäätösten 
lakisääteisestä tilintarkastuksesta, 
direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY 
muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 
84/253/ETY kumoamisesta 17 päivänä 
toukokuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2006/43/EY mukaisesti, on tarkastettava 
vuosikertomuksen tilinpäätöstiedot, jotka 
on laadittava vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston säännöissä tai 
perustamis- tai muodostamisasiakirjoissa 
edellytettyjen kirjanpitostandardien tai 
-periaatteiden mukaisesti. 
Tilintarkastuskertomus mahdollisine 
varaumineen on toistettava täydellisenä 
vuosikertomuksessa.

Or. en

Tarkistus 1041
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yhden tai useamman henkilön, jolla on 
lain nojalla kelpoisuus suorittaa 
tilintarkastusta tilinpäätösten ja 
konsolidoitujen tilinpäätösten 

3. Yhden tai useamman henkilön, jolla on 
lain nojalla kelpoisuus suorittaa 
tilintarkastusta tilinpäätösten ja 
konsolidoitujen tilinpäätösten 
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lakisääteisestä tilintarkastuksesta, 
direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY 
muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 
84/253/ETY kumoamisesta 17 päivänä 
toukokuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2006/43/EY mukaisesti, on tarkastettava 
vuosikertomuksen tilinpäätöstiedot. 
Tilintarkastuskertomus mahdollisine 
varaumineen on toistettava täydellisenä 
vuosikertomuksessa.

lakisääteisestä tilintarkastuksesta, 
direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY 
muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 
84/253/ETY kumoamisesta 17 päivänä 
toukokuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2006/43/EY mukaisesti, on tarkastettava 
vuosikertomuksen tilinpäätöstiedot, jotka 
on laadittava vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston säännöissä tai 
perustamis- tai muodostamisasiakirjoissa 
edellytettyjen kirjanpitostandardien tai 
-periaatteiden mukaisesti. 
Tilintarkastuskertomus mahdollisine 
varaumineen on toistettava täydellisenä 
vuosikertomuksessa.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yhden tai useamman henkilön, jolla on 
lain nojalla kelpoisuus suorittaa 
tilintarkastusta tilinpäätösten ja 
konsolidoitujen tilinpäätösten 
lakisääteisestä tilintarkastuksesta, 
direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY 
muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 
84/253/ETY kumoamisesta 17 päivänä 
toukokuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2006/43/EY mukaisesti, on tarkastettava 
vuosikertomuksen tilinpäätöstiedot. 
Tilintarkastuskertomus mahdollisine 
varaumineen on toistettava täydellisenä 
vuosikertomuksessa.

3. Yhden tai useamman henkilön, jolla on 
lain nojalla kelpoisuus suorittaa 
tilintarkastusta tilinpäätösten ja 
konsolidoitujen tilinpäätösten 
lakisääteisestä tilintarkastuksesta, 
direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY 
muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 
84/253/ETY kumoamisesta 17 päivänä 
toukokuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2006/43/EY mukaisesti, on tarkastettava 
vuosikertomuksen tilinpäätöstiedot, jotka 
on laadittava vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston säännöissä tai 
perustamis- tai muodostamisasiakirjoissa 
edellytettyjen kirjanpitostandardien tai 
-periaatteiden mukaisesti. 
Tilintarkastuskertomus mahdollisine 
varaumineen on toistettava täydellisenä 
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vuosikertomuksessa.

Or. en

Perustelu

Tällä sanamuodolla määritellään täsmällisemmin tilintarkastusta koskevat vaatimukset.

Tarkistus 1043
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään vuosikertomuksen sisältö ja 
muoto. Nämä toimenpiteet mukautetaan 
asianomaisen toimenpiteen kohteena 
olevaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan tyyppiä vastaaviksi.

4. Komissio hyväksyy delegoituja 
säädöksiä, joissa yksilöidään 
vuosikertomuksen sisältö ja muoto. Nämä
säädökset mukautetaan asianomaisen
säädöksen kohteena olevaa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston tai sen hoitajan tyyppiä 
vastaaviksi.

Or. en

Perustelu

Direktiivin 19–30 artiklaa olisi sovellettava myös vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon.

Tarkistus 1044
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään vuosikertomuksen sisältö ja 
muoto. Nämä toimenpiteet mukautetaan 
asianomaisen toimenpiteen kohteena 
olevaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 

4. Komissio hyväksyy delegoituja 
säädöksiä, joissa yksilöidään 
vuosikertomuksen sisältö ja muoto. Nämä
säädökset mukautetaan asianomaisen
säädöksen kohteena olevaa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston tai sen hoitajan tyyppiä 
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hoitajan tyyppiä vastaaviksi. vastaaviksi.

Or. en

Perustelu

 Direktiivin 19–30 artiklaa olisi sovellettava myös vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon.

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

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa
yksilöidään vuosikertomuksen sisältö ja 
muoto. Nämä toimenpiteet mukautetaan 
asianomaisen toimenpiteen kohteena 
olevaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan tyyppiä vastaaviksi.

4. Komissio hyväksyy delegoituja 
säädöksiä, joissa yksilöidään 
vuosikertomuksen sisältö ja muoto. Näiden 
säädösten on oltava tarkoituksenmukaisia 
ja oikeasuhtaisia ja ne mukautetaan 
asianomaisen säädöksen kohteena olevaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
tyyppiä ja kertomuksessa käsitellyn 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tyyppiä
vastaaviksi, ja niissä on otettava 
huomioon erot erityyppisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen ja 
niiden hoitajien koossa, resursseissa, 
monimutkaisuudessa, ominaisuuksissa, 
sijoituksissa, sijoitusstrategioissa ja 
-tekniikoissa, rakenteissa ja sijoittajissa.

Or. en

Perustelu

Ehdotetulla tarkistuksella pyritään ottamaan paremmin huomioon erityyppisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen erityispiirteet.
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Tarkistus 1046
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään vuosikertomuksen sisältö ja 
muoto. Nämä toimenpiteet mukautetaan 
asianomaisen toimenpiteen kohteena 
olevaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan tyyppiä vastaaviksi.

4. Komissio hyväksyy delegoituja 
säädöksiä, joissa yksilöidään 
vuosikertomuksen sisältö ja muoto. Näiden 
säädösten on oltava tarkoituksenmukaisia 
ja oikeasuhtaisia ja ne mukautetaan 
asianomaisen säädöksen kohteena olevaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
tyyppiä ja kertomuksessa käsitellyn 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tyyppiä
vastaaviksi, ja niissä on otettava 
huomioon erot erityyppisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen ja 
niiden hoitajien koossa, resursseissa, 
monimutkaisuudessa, ominaisuuksissa, 
sijoituksissa, sijoitusstrategioissa ja 
-tekniikoissa, rakenteissa ja sijoittajissa.

Or. en

Perustelu

2-tason täytäntöönpanotoimien olisi oltava oikeasuhteisia eikä niillä pitäisi rangaista 
tarpeettomasti yhteisöjä, jos noudattamisesta aiheutuvat lisäkustannukset eivät tuota selvää 
etua. 

Tarkistus 1047
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään vuosikertomuksen sisältö ja 
muoto. Nämä toimenpiteet mukautetaan 
asianomaisen toimenpiteen kohteena 
olevaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 

4. Komissio hyväksyy delegoituja 
säädöksiä, joissa yksilöidään 
vuosikertomuksen sisältö ja muoto. Näiden 
säädösten on oltava tarkoituksenmukaisia 
ja oikeasuhtaisia ja ne mukautetaan 
asianomaisen säädöksen kohteena olevaa 
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hoitajan tyyppiä vastaaviksi. vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
tyyppiä ja kertomuksessa käsitellyn 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tyyppiä
vastaaviksi, ja niissä on otettava 
huomioon erot erityyppisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen ja 
niiden hoitajien koossa, resursseissa, 
monimutkaisuudessa, ominaisuuksissa, 
sijoituksissa, sijoitusstrategioissa ja 
-tekniikoissa, rakenteissa ja sijoittajissa.

Or. en

Perustelu

Pääomasijoitusrahastojen tilintarkastus saattaa edellyttää ensin salkussa olevien yhtiöiden 
tilintarkastuksen päätökseen saattamista ja direktiivin määräajoissa on suotava aikaa tähän, 
kun otetaan huomioon, että salkussa olevien yhtiöiden on tehtävä oma tilinpäätöksensä. Siksi 
pakollinen neljän kuukauden määräaika ei sovi vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille. Lisäksi 
2-tason täytäntöönpanotoimien olisi oltava oikeasuhteisia eikä niillä pitäisi rangaista 
tarpeettomasti yhteisöjä, jos noudattamisesta aiheutuvat lisäkustannukset eivät tuota selvää 
etua.

Tarkistus 1048
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään vuosikertomuksen sisältö ja 
muoto. Nämä toimenpiteet mukautetaan 
asianomaisen toimenpiteen kohteena 
olevaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan tyyppiä vastaaviksi.

4. Komissio hyväksyy delegoituja 
säädöksiä, joissa yksilöidään 
vuosikertomuksen sisältö ja muoto. Näiden 
säädösten on oltava tarkoituksenmukaisia 
ja oikeasuhtaisia ja ne mukautetaan 
asianomaisen säädöksen kohteena olevaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
tyyppiä ja kertomuksessa käsitellyn 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tyyppiä
vastaaviksi, ja niissä on otettava 
huomioon erot erityyppisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen ja 
niiden hoitajien koossa, resursseissa, 
monimutkaisuudessa, ominaisuuksissa, 
sijoituksissa, sijoitusstrategioissa ja 
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-tekniikoissa, rakenteissa ja sijoittajissa.

Or. en

Tarkistus 1049
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään vuosikertomuksen sisältö ja 
muoto. Nämä toimenpiteet mukautetaan 
asianomaisen toimenpiteen kohteena 
olevaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan tyyppiä vastaaviksi.

4. Komissio voi antaa 49 a, 49 b ja 49 c 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä,
joissa yksilöidään vuosikertomuksen 
sisältö ja muoto. Nämä toimenpiteet 
mukautetaan asianomaisen toimenpiteen 
kohteena olevaa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan tyyppiä 
vastaaviksi.

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 1050
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoittajat saavat ennen 
kyseiseen rahastoon sijoittamista seuraavat 
tiedot, ja tämän jälkeen säännöllisesti ajan 

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on saatettava vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston yksityissijoittajien 
saataville ennen kyseiseen rahastoon 
sijoittamista seuraavat tiedot, ja tämän 
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tasalle saatettuja tietoja: jälkeen säännöllisesti ajan tasalle saatettuja 
tietoja:

Or. en

Perustelu

Ammattimaiset sijoittajat luokitellaan ammattimaisiksi rahoitusvälineiden markkinoita 
koskevan direktiivin liitteen II mukaisesti. Lisäksi heillä on tarkka käsitys siitä, mitä 
sijoituksiaan koskevia tietoja he tarvitsevat. Ei selvästikään ole tarpeen säätää 
yksityissijoittajien tarpeisiin räätälöityjen tietovaatimusten soveltamisesta myös 
ammattimaisiin sijoittajiin. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla on julkisen jakelun 
kannalta pelkästään velvollisuus saattaa relevantit tiedot saataville.

Tarkistus 1051
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoittajat saavat ennen 
kyseiseen rahastoon sijoittamista seuraavat 
tiedot, ja tämän jälkeen säännöllisesti ajan 
tasalle saatettuja tietoja:

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on saatettava vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoittajien saataville
ennen kyseiseen rahastoon sijoittamista 
seuraavat tiedot, ja tämän jälkeen 
säännöllisesti ajan tasalle saatettuja tietoja:

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistetaan muotoilu yhteissijoitusyritysdirektiivin ja rahoitusmarkkinadirektiivin 
kanssa.

Tarkistus 1052
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston ja sen
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on varmistettava, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoittajat saavat ennen 
kyseiseen rahastoon sijoittamista seuraavat 
tiedot, ja tämän jälkeen säännöllisesti ajan 
tasalle saatettuja tietoja:

hoitajan on varmistettava, että sijoittajat 
saavat ennen kyseiseen rahastoon 
sijoittamista seuraavat tiedot, ja tämän 
jälkeen säännöllisesti ajan tasalle saatettuja 
tietoja:

Or. en

Perustelu

Avoimuuden parantamiseksi on välttämätöntä, että vaihtoehtoinen sijoitusrahasto ilmoittaa 
palkkoja ja palkkioita koskevan politiikkansa. Katso myös 10 a artikla (uusi) sellaisena kuin 
se on tarkistettuna.

Tarkistus 1053
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoittajat saavat ennen 
kyseiseen rahastoon sijoittamista seuraavat 
tiedot, ja tämän jälkeen säännöllisesti ajan 
tasalle saatettuja tietoja:

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston ja sen
hoitajan on varmistettava, että sijoittajat 
saavat ennen kyseiseen rahastoon 
sijoittamista seuraavat tiedot, ja tämän 
jälkeen säännöllisesti ajan tasalle saatettuja 
tietoja:

Or. en

Perustelu

Avoimuuden parantamiseksi on välttämätöntä, että vaihtoehtoinen sijoitusrahasto ilmoittaa 
palkkoja ja palkkioita koskevan politiikkansa. Katso myös 10 a artikla (uusi) sellaisena kuin 
se on tarkistettuna.
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Tarkistus 1054
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoittajat saavat ennen 
kyseiseen rahastoon sijoittamista seuraavat 
tiedot, ja tämän jälkeen säännöllisesti ajan 
tasalle saatettuja tietoja:

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava, asianomaiseen 
vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon 
soveltuvin osin, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoittajat saavat ennen 
kyseiseen rahastoon sijoittamista seuraavat 
tiedot, ja tämän jälkeen säännöllisesti ajan 
tasalle saatettuja tietoja:

Or. en

Perustelu

Ehdotetuilla tarkistuksilla pyritään ottamaan paremmin huomioon erityyppisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen erityispiirteet.

Tarkistus 1055
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoittajat saavat ennen 
kyseiseen rahastoon sijoittamista seuraavat 
tiedot, ja tämän jälkeen säännöllisesti ajan 
tasalle saatettuja tietoja:

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava, asianomaiseen 
vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon 
soveltuvin osin, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoittajat saavat ennen 
kyseiseen rahastoon sijoittamista seuraavat 
tiedot, ja tämän jälkeen säännöllisesti ajan 
tasalle saatettuja tietoja:

Or. en

Perustelu

Ehdotetuilla tarkistuksilla pyritään ottamaan paremmin huomioon erityyppisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen erityispiirteet.
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Tarkistus 1056
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoittajat saavat ennen 
kyseiseen rahastoon sijoittamista seuraavat 
tiedot, ja tämän jälkeen säännöllisesti ajan 
tasalle saatettuja tietoja:

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava, asianomaiseen 
vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon 
soveltuvin osin, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoittajat saavat ennen 
kyseiseen rahastoon sijoittamista seuraavat 
tiedot, ja tämän jälkeen säännöllisesti ajan 
tasalle saatettuja tietoja:

Or. en

Tarkistus 1057
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoittajat saavat ennen 
kyseiseen rahastoon sijoittamista seuraavat 
tiedot, ja tämän jälkeen säännöllisesti ajan 
tasalle saatettuja tietoja:

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava, asianomaiseen 
vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon 
soveltuvin osin, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoittajat saavat ennen 
kyseiseen rahastoon sijoittamista seuraavat 
tiedot, ja tämän jälkeen säännöllisesti ajan 
tasalle saatettuja tietoja:

Or. en

Perustelu

Otetaan huomioon erityyppisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen erityispiirteet.
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Tarkistus 1058
Derk Jan Eppink

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoittajat saavat ennen 
kyseiseen rahastoon sijoittamista seuraavat 
tiedot, ja tämän jälkeen säännöllisesti ajan 
tasalle saatettuja tietoja:

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoittajat saavat ennen 
kyseiseen rahastoon sijoittamista seuraavat 
tiedot, ja tämän jälkeen säännöllisesti ajan 
tasalle saatettuja olennaisia tietoja:

Or. en

Perustelu

Direktiivissä olisi keskityttävä järjestelmäriskeihin, joiden joukossa vivutus on vain yksi 
osatekijä. Vivutukseen liittyvää riskiä olisi arvioitava ainoastaan sovelletun sijoitusstrategian 
ja riskienhallintaprosessien yhteydessä ja ottaen huomioon, missä määrin rahaston vastuut 
on todellisuudessa suojattu.

Tarkistus 1059
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kuvaus vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
sijoitusstrategiasta ja tavoitteista, kaikista 
varoista, joihin kyseinen rahasto voi 
sijoittaa, sen käyttämistä tekniikoista, 
kaikista toimintaan liittyvistä riskeistä, 
mahdollisista sovellettavista 
sijoitusrajoituksista, olosuhteista, joissa 
kyseinen rahasto voi hyödyntää vivutusta, 
sallituista vivutuksen tyypeistä ja lähteistä 
ja niihin liittyvistä riskeistä ja vivutuksen 
käytön mahdollisista rajoituksista;

a) kuvaus vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
sijoitusstrategiasta ja tavoitteista, kaikista 
varoista, joihin kyseinen rahasto voi 
sijoittaa, sen käyttämistä tekniikoista, 
kaikista toimintaan liittyvistä riskeistä, 
mahdollisista sovellettavista 
sijoitusrajoituksista, olosuhteista, joissa 
kyseinen rahasto voi hyödyntää vivutusta, 
sallituista vivutuksen tyypeistä ja lähteistä, 
vivutuksen enimmäistasosta ja
vivutukseen liittyvistä riskeistä ja 
vivutuksen käytön mahdollisista 
rajoituksista sekä vivutuksen kausittaisesta 
kokonaismäärästä;
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Or. en

Perustelu

Vivutusta koskevien tietojen olisi oltava hieman yksityiskohtaisempia.

Tarkistus 1060
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kuvaus vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
sijoitusstrategiasta ja tavoitteista, kaikista 
varoista, joihin kyseinen rahasto voi 
sijoittaa, sen käyttämistä tekniikoista, 
kaikista toimintaan liittyvistä riskeistä, 
mahdollisista sovellettavista 
sijoitusrajoituksista, olosuhteista, joissa 
kyseinen rahasto voi hyödyntää vivutusta, 
sallituista vivutuksen tyypeistä ja lähteistä 
ja niihin liittyvistä riskeistä ja vivutuksen 
käytön mahdollisista rajoituksista;

a) kuvaus vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
sijoitusstrategiasta ja tavoitteista, kaikista 
varoista, joihin kyseinen rahasto voi 
sijoittaa, sen käyttämistä tekniikoista, 
kaikista toimintaan liittyvistä riskeistä,
tarvittaessa varojen uudelleenkäytöstä ja 
siirtojärjestelyistä ja säilytysjärjestelyistä,
mahdollisista sovellettavista 
sijoitusrajoituksista, olosuhteista, joissa 
kyseinen rahasto voi hyödyntää vivutusta, 
sallituista vivutuksen tyypeistä ja lähteistä 
ja niihin liittyvistä riskeistä ja vivutuksen 
käytön mahdollisista rajoituksista;

Or. en

Tarkistus 1061
Derk Jan Eppink

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kuvaus vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
sijoitusstrategiasta ja tavoitteista, kaikista 
varoista, joihin kyseinen rahasto voi 
sijoittaa, sen käyttämistä tekniikoista, 
kaikista toimintaan liittyvistä riskeistä,
mahdollisista sovellettavista 
sijoitusrajoituksista, olosuhteista, joissa 

a) kuvaus vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
sijoitusstrategiasta ja tavoitteista, kaikista 
varoista, joihin kyseinen rahasto voi 
sijoittaa, sen käyttämistä tekniikoista, 
kaikista toimintaan liittyvistä riskeistä ja
mahdollisista sovellettavista 
sijoitusrajoituksista; kuvaus olosuhteista, 
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kyseinen rahasto voi hyödyntää vivutusta, 
sallituista vivutuksen tyypeistä ja lähteistä 
ja niihin liittyvistä riskeistä ja vivutuksen 
käytön mahdollisista rajoituksista;

joissa kyseinen rahasto voi hyödyntää 
vivutusta, sallituista vivutuksen tyypeistä ja 
lähteistä ja niihin liittyvistä riskeistä ja 
vivutuksen käytön mahdollisista 
rajoituksista ottaen huomioon 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
sijoitusstrategian ja 
riskienhallintaprosessit;

Or. en

Perustelu

Direktiivissä olisi keskityttävä järjestelmäriskeihin, joiden joukossa vivutus on vain yksi 
osatekijä. Vivutukseen liittyvää riskiä olisi arvioitava ainoastaan sovelletun sijoitusstrategian 
ja riskienhallintaprosessien yhteydessä ja ottaen huomioon, missä määrin rahaston vastuut 
on todellisuudessa suojattu.

Tarkistus 1062
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kuvaus vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
sijoitusstrategiasta ja tavoitteista, kaikista 
varoista, joihin kyseinen rahasto voi 
sijoittaa, sen käyttämistä tekniikoista, 
kaikista toimintaan liittyvistä riskeistä, 
mahdollisista sovellettavista 
sijoitusrajoituksista, olosuhteista, joissa 
kyseinen rahasto voi hyödyntää vivutusta, 
sallituista vivutuksen tyypeistä ja lähteistä 
ja niihin liittyvistä riskeistä ja vivutuksen 
käytön mahdollisista rajoituksista;

a) kuvaus vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
sijoitusstrategiasta ja tavoitteista, varojen 
tyypeistä, joihin kyseinen rahasto voi 
sijoittaa, sen käyttämistä tekniikoista, 
kaikista toimintaan liittyvistä riskeistä, 
mahdollisista sovellettavista 
sijoitusrajoituksista, olosuhteista, joissa 
kyseinen rahasto voi hyödyntää vivutusta, 
sallituista vivutuksen tyypeistä ja lähteistä 
ja niihin liittyvistä riskeistä ja vivutuksen 
käytön mahdollisista rajoituksista;

Or. en

Perustelu

On käytännöllisempää antaa kuvaus varojen tyypeistä kuin erityisistä varoista, joihin 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto voi sijoittaa. Olisi liian rajoittavaa velvoittaa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajat luetteloimaan kaikki varat, joihin vaihtoehtoinen sijoitusrahasto voi 
sijoittaa.
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Tarkistus 1063
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kuvaus vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
sijoitusstrategiasta ja tavoitteista, kaikista 
varoista, joihin kyseinen rahasto voi 
sijoittaa, sen käyttämistä tekniikoista, 
kaikista toimintaan liittyvistä riskeistä, 
mahdollisista sovellettavista 
sijoitusrajoituksista, olosuhteista, joissa 
kyseinen rahasto voi hyödyntää vivutusta, 
sallituista vivutuksen tyypeistä ja lähteistä 
ja niihin liittyvistä riskeistä ja vivutuksen 
käytön mahdollisista rajoituksista;

a) kuvaus vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
sijoitusstrategiasta ja tavoitteista, varojen 
tyypeistä, joihin kyseinen rahasto voi 
sijoittaa, sen käyttämistä tekniikoista, 
kaikista toimintaan liittyvistä riskeistä, 
mahdollisista sovellettavista 
sijoitusrajoituksista, olosuhteista, joissa 
kyseinen rahasto voi hyödyntää vivutusta, 
sallituista vivutuksen tyypeistä ja lähteistä 
ja niihin liittyvistä riskeistä ja vivutuksen 
käytön mahdollisista rajoituksista;

Or. en

Perustelu

On epäkäytännöllistä ilmoittaa kaikki varat, joihin vaihtoehtoinen sijoitusrahasto voi 
sijoittaa.

Tarkistus 1064
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kuvaus vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
sijoitusstrategiasta ja tavoitteista, kaikista
varoista, joihin kyseinen rahasto voi 
sijoittaa, sen käyttämistä tekniikoista, 
kaikista toimintaan liittyvistä riskeistä, 
mahdollisista sovellettavista 
sijoitusrajoituksista, olosuhteista, joissa 
kyseinen rahasto voi hyödyntää vivutusta, 
sallituista vivutuksen tyypeistä ja lähteistä 
ja niihin liittyvistä riskeistä ja vivutuksen 

a) kuvaus vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
sijoitusstrategiasta ja tavoitteista, kaikista
varojen tyypeistä, joihin kyseinen rahasto
voi sijoittaa, sen käyttämistä tekniikoista, 
kaikista toimintaan liittyvistä riskeistä, 
mahdollisista sovellettavista 
sijoitusrajoituksista, olosuhteista, joissa 
kyseinen rahasto voi hyödyntää vivutusta, 
sallituista vivutuksen tyypeistä ja lähteistä 
ja niihin liittyvistä riskeistä ja vivutuksen 
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käytön mahdollisista rajoituksista; käytön mahdollisista rajoituksista;

Or. en

Perustelu

Ehdotetuilla tarkistuksilla pyritään ottamaan paremmin huomioon erityyppisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen erityispiirteet.

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

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kuvaus vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
sijoitusstrategiasta ja tavoitteista, kaikista 
varoista, joihin kyseinen rahasto voi 
sijoittaa, sen käyttämistä tekniikoista, 
kaikista toimintaan liittyvistä riskeistä, 
mahdollisista sovellettavista 
sijoitusrajoituksista, olosuhteista, joissa 
kyseinen rahasto voi hyödyntää vivutusta, 
sallituista vivutuksen tyypeistä ja lähteistä 
ja niihin liittyvistä riskeistä ja vivutuksen 
käytön mahdollisista rajoituksista;

a) kuvaus vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
sijoitusstrategiasta ja tavoitteista, kaikista 
varojen tyypeistä, joihin kyseinen rahasto 
voi sijoittaa, sen käyttämistä tekniikoista, 
kaikista toimintaan liittyvistä riskeistä, 
mahdollisista sovellettavista 
sijoitusrajoituksista, olosuhteista, joissa 
kyseinen rahasto voi hyödyntää vivutusta, 
sallituista vivutuksen tyypeistä ja lähteistä 
ja niihin liittyvistä riskeistä ja vivutuksen 
käytön mahdollisista rajoituksista;

Or. en

Perustelu

Ehdotetulla tarkistuksella pyritään ottamaan paremmin huomioon erityyppisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen erityispiirteet.

Tarkistus 1066
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kuvaus vaihtoehtoisen sijoitusrahaston a) kuvaus vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
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sijoitusstrategiasta ja tavoitteista, kaikista
varoista, joihin kyseinen rahasto voi 
sijoittaa, sen käyttämistä tekniikoista, 
kaikista toimintaan liittyvistä riskeistä, 
mahdollisista sovellettavista 
sijoitusrajoituksista, olosuhteista, joissa 
kyseinen rahasto voi hyödyntää vivutusta, 
sallituista vivutuksen tyypeistä ja lähteistä 
ja niihin liittyvistä riskeistä ja vivutuksen 
käytön mahdollisista rajoituksista;

sijoitusstrategiasta ja tavoitteista, kaikista
varojen tyypeistä, joihin kyseinen rahasto 
voi sijoittaa, sen käyttämistä tekniikoista, 
kaikista toimintaan liittyvistä riskeistä, 
mahdollisista sovellettavista 
sijoitusrajoituksista, olosuhteista, joissa 
kyseinen rahasto voi hyödyntää vivutusta, 
sallituista vivutuksen tyypeistä ja lähteistä 
ja niihin liittyvistä riskeistä ja vivutuksen 
käytön mahdollisista rajoituksista;

Or. en

Perustelu

Otetaan huomioon erityyppisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen erityispiirteet.

Tarkistus 1067
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kuvaus sijoitussopimuksen 
oikeudellisista vaikutuksista, mukaan 
luettuina tiedot oikeudenkäyttöalasta, 
sovellettavasta laista ja siitä, onko 
olemassa säädöksiä, joissa säädetään 
tuomioiden tunnustamisesta ja 
täytäntöönpanosta sillä 
oikeudenkäyttöalueella, jolla rahaston 
kotipaikka sijaitsee.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaisuus ehdotettujen muutosten kanssa.
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Tarkistus 1068
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tiedot vaihtoehtoisen sijoitusrahaston
säilytysyhteisöstä, arvonmäärittäjästä ja 
muista palveluntarjoajista sekä kuvaus 
niiden tehtävistä ja sijoittajien oikeuksista 
ongelmatilanteissa;

d) tiedot vaihtoehtoisen sijoitusrahaston
tilintarkastajasta ja muista 
palveluntarjoajista sekä kuvaus niiden 
tehtävistä ja sijoittajien oikeuksista 
ongelmatilanteissa;

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaisuus muiden ehdotettujen muutosten kanssa.

Tarkistus 1069
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tiedot vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
säilytysyhteisöstä, arvonmäärittäjästä ja 
muista palveluntarjoajista sekä kuvaus 
niiden tehtävistä ja sijoittajien oikeuksista 
ongelmatilanteissa;

d) tiedot vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
säilytysyhteisöstä, arvonmäärittäjästä, 
tilintarkastajasta, tarvittaessa rahaston 
vastapuolista ja muista palveluntarjoajista 
sekä kuvaus niiden tehtävistä ja sijoittajien 
oikeuksista ongelmatilanteissa;

Or. en
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Tarkistus 1070
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tiedot vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
säilytysyhteisöstä, arvonmäärittäjästä ja 
muista palveluntarjoajista sekä kuvaus 
niiden tehtävistä ja sijoittajien oikeuksista 
ongelmatilanteissa;

d) tarvittaessa tiedot vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston nykyisestä tai ehdotetusta
säilytysyhteisöstä, arvonmäärittäjästä, 
tilintarkastajasta ja muista nykyisistä tai 
ehdotetuista ratkaisevan tärkeistä tai 
tärkeistä palveluntarjoajista sekä kuvaus 
niiden tehtävistä ja sijoittajien oikeuksista 
ongelmatilanteissa;

Or. en

Perustelu

Ehdotetuilla tarkistuksilla pyritään ottamaan paremmin huomioon erityyppisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen erityispiirteet.

Tarkistus 1071
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tiedot vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
säilytysyhteisöstä, arvonmäärittäjästä ja 
muista palveluntarjoajista sekä kuvaus 
niiden tehtävistä ja sijoittajien oikeuksista 
ongelmatilanteissa;

d) tarvittaessa tiedot vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston nykyisestä tai ehdotetusta
säilytysyhteisöstä, arvonmäärittäjästä, 
tilintarkastajasta ja muista nykyisistä tai 
ehdotetuista ratkaisevan tärkeistä tai 
tärkeistä palveluntarjoajista sekä kuvaus 
niiden tehtävistä ja sijoittajien oikeuksista 
ongelmatilanteissa;

Or. en

Perustelu

Otetaan paremmin huomioon erityyppisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen erityispiirteet.
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Tarkistus 1072
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tiedot vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
säilytysyhteisöstä, arvonmäärittäjästä ja 
muista palveluntarjoajista sekä kuvaus 
niiden tehtävistä ja sijoittajien oikeuksista 
ongelmatilanteissa;

d) tarvittaessa tiedot vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston nykyisestä tai ehdotetusta
säilytysyhteisöstä, arvonmäärittäjästä, 
tilintarkastajasta ja muista nykyisistä tai 
ehdotetuista ratkaisevan tärkeistä tai 
tärkeistä palveluntarjoajista sekä kuvaus 
niiden tehtävistä ja sijoittajien oikeuksista 
ongelmatilanteissa;

Or. en

Perustelu

Ehdotetuilla tarkistuksilla pyritään ottamaan paremmin huomioon erityyppisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen erityispiirteet.

Tarkistus 1073
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tiedot vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
säilytysyhteisöstä, arvonmäärittäjästä ja 
muista palveluntarjoajista sekä kuvaus 
niiden tehtävistä ja sijoittajien oikeuksista 
ongelmatilanteissa;

d) tarvittaessa tiedot vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston nykyisestä tai ehdotetusta
säilytysyhteisöstä, arvonmäärittäjästä, 
tilintarkastajasta ja muista nykyisistä tai 
ehdotetuista ratkaisevan tärkeistä tai 
tärkeistä palveluntarjoajista sekä kuvaus 
niiden tehtävistä ja sijoittajien oikeuksista 
ongelmatilanteissa;

Or. en

Perustelu

Otetaan huomioon erityyppisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen erityispiirteet.
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Tarkistus 1074
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kuvaus siirretyistä hoito- tai 
säilytystehtävistä ja tiedot kolmansista 
osapuolista, joille tehtävät on siirretty;

e) kuvaus siirretyistä ratkaisevan tärkeistä 
tai tärkeistä hoito- tai säilytystehtävistä ja 
tiedot kolmansista osapuolista, joille 
tehtävät on siirretty;

Or. en

Perustelu

Otetaan huomioon erityyppisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen erityispiirteet.

Tarkistus 1075
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kuvaus siirretyistä hoito- tai 
säilytystehtävistä ja tiedot kolmansista 
osapuolista, joille tehtävät on siirretty;

e) kuvaus siirretyistä ratkaisevan tärkeistä 
tai tärkeistä hoito- tai säilytystehtävistä ja 
tiedot kolmansista osapuolista, joille 
tehtävät on siirretty;

Or. en

Perustelu

Ehdotetuilla tarkistuksilla pyritään ottamaan paremmin huomioon erityyppisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen erityispiirteet.
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Tarkistus 1076
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kuvaus siirretyistä hoito- tai 
säilytystehtävistä ja tiedot kolmansista 
osapuolista, joille tehtävät on siirretty;

e) kuvaus siirretyistä hoito- tai 
säilytystehtävistä ja tiedot kolmansista 
osapuolista, joille tehtävät on siirretty, 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston alemman 
tason omaisuudensäilyttäjät ja rahaston 
vastapuolet mukaan lukien; kuvaus 
heidän velvollisuuksistaan ja vastuistaan 
ja kuvaus jäljelle jääneistä riskeistä, joille 
sijoittajat voivat altistua poikkeuksellisissa 
olosuhteissa, jotka liittyvät 
ennakoimattomiin tapahtumiin, jotka 
eivät ole säilytysyhteisön eivätkä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
hallittavissa,

Or. en

Tarkistus 1077
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kuvaus siirretyistä hoito- tai 
säilytystehtävistä ja tiedot kolmansista 
osapuolista, joille tehtävät on siirretty;

e) kuvaus siirretyistä hoito-, 
arvonmääritys- tai säilytystehtävistä ja 
tiedot kolmansista osapuolista, joille 
tehtävät on siirretty;

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaisuus muiden ehdotettujen muutosten kanssa.
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Tarkistus 1078
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kuvaus siirretyistä hoito- tai 
säilytystehtävistä ja tiedot kolmansista 
osapuolista, joille tehtävät on siirretty;

e) kuvaus siirretyistä ratkaisevan tärkeistä 
tai tärkeistä hoito- tai säilytystehtävistä ja 
tiedot kolmansista osapuolista, joille 
tehtävät on siirretty;

Or. en

Tarkistus 1079
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kuvaus siirretyistä hoito- tai 
säilytystehtävistä ja tiedot kolmansista 
osapuolista, joille tehtävät on siirretty;

e) kuvaus siirretyistä ratkaisevan tärkeistä 
tai tärkeistä hoito- tai säilytystehtävistä ja 
tiedot kolmansista osapuolista, joille 
tehtävät on siirretty;

Or. en

Perustelu

Ehdotetuilla tarkistuksilla pyritään ottamaan paremmin huomioon erityyppisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen erityispiirteet.

Tarkistus 1080
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) kuvaus vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
maksuvalmiusriskien hallinnasta, mukaan 
luettuina lunastusoikeudet sekä normaali-

g) jos vaihtoehtoinen sijoitusrahasto voi 
käyttää lunastusoikeutta, kuvaus 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
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että poikkeustilanteissa, olemassa olevista 
lunastusjärjestelyistä sekä siitä, miten 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
varmistaa sijoittajien tasapuolisen 
kohtelun;

maksuvalmiusriskien hallinnasta, mukaan 
luettuina lunastusoikeudet sekä normaali-
että poikkeustilanteissa, olemassa olevista 
lunastusjärjestelyistä sekä siitä, miten 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
varmistaa sijoittajien tasapuolisen 
kohtelun;

Or. en

Perustelu

Otetaan huomioon erityyppisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen erityispiirteet.

Tarkistus 1081
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) kuvaus vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
maksuvalmiusriskien hallinnasta, mukaan 
luettuina lunastusoikeudet sekä normaali-
että poikkeustilanteissa, olemassa olevista 
lunastusjärjestelyistä sekä siitä, miten 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
varmistaa sijoittajien tasapuolisen 
kohtelun;

g) jos vaihtoehtoinen sijoitusrahasto voi 
käyttää lunastusoikeutta, kuvaus 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
maksuvalmiusriskien hallinnasta, mukaan 
luettuina lunastusoikeudet sekä normaali-
että poikkeustilanteissa, olemassa olevista 
lunastusjärjestelyistä sekä siitä, miten 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
varmistaa sijoittajien tasapuolisen 
kohtelun;

Or. en

Perustelu

Ehdotetuilla tarkistuksilla pyritään ottamaan paremmin huomioon erityyppisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen erityispiirteet.
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Tarkistus 1082
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) kuvaus vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
maksuvalmiusriskien hallinnasta, mukaan 
luettuina lunastusoikeudet sekä normaali-
että poikkeustilanteissa, olemassa olevista 
lunastusjärjestelyistä sekä siitä, miten 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
varmistaa sijoittajien tasapuolisen 
kohtelun;

g) jos vaihtoehtoinen sijoitusrahasto voi 
käyttää lunastusoikeutta, kuvaus 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
maksuvalmiusriskien hallinnasta, mukaan 
luettuina lunastusoikeudet sekä normaali-
että poikkeustilanteissa, olemassa olevista 
lunastusjärjestelyistä sekä siitä, miten 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
varmistaa sijoittajien tasapuolisen 
kohtelun;

Or. en

Perustelu

Ehdotetuilla tarkistuksilla pyritään ottamaan paremmin huomioon erityyppisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen erityispiirteet.

Tarkistus 1083
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) kuvaus vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
maksuvalmiusriskien hallinnasta, mukaan 
luettuina lunastusoikeudet sekä normaali-
että poikkeustilanteissa, olemassa olevista 
lunastusjärjestelyistä sekä siitä, miten 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
varmistaa sijoittajien tasapuolisen 
kohtelun;

g) jos vaihtoehtoinen sijoitusrahasto voi 
käyttää lunastusoikeutta, kuvaus 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
maksuvalmiusriskien hallinnasta, mukaan 
luettuina lunastusoikeudet sekä normaali-
että poikkeustilanteissa, olemassa olevista 
lunastusjärjestelyistä sekä siitä, miten 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
varmistaa sijoittajien tasapuolisen 
kohtelun;

Or. en
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Perustelu

Otetaan paremmin huomioon erityyppisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen erityispiirteet.

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

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) kuvaus kaikista sellaisista maksuista ja
kuluista sekä niiden enimmäismääristä, 
jotka voivat suoraan tai välillisesti koitua 
sijoittajien maksettaviksi;

h) kuvaus kaikista sellaisista maksuista ja 
kuluista, jotka voivat suoraan tai välillisesti 
koitua sijoittajien maksettaviksi;

Or. en

Perustelu

Ehdotetuilla tarkistuksilla pyritään ottamaan paremmin huomioon erityyppisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen erityispiirteet.

Tarkistus 1085
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) kuvaus kaikista sellaisista maksuista ja 
kuluista sekä niiden enimmäismääristä, 
jotka voivat suoraan tai välillisesti koitua 
sijoittajien maksettaviksi;

h) kuvaus kaikista sellaisista maksuista ja 
kuluista, jotka voivat suoraan tai välillisesti 
koitua sijoittajien maksettaviksi;

Or. en

Perustelu

Otetaan huomioon erityyppisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen erityispiirteet.
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Tarkistus 1086
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) kuvaus kaikista sellaisista maksuista ja 
kuluista sekä niiden enimmäismääristä, 
jotka voivat suoraan tai välillisesti koitua 
sijoittajien maksettaviksi;

h) kuvaus kaikista sellaisista maksuista ja 
kuluista sekä niiden enimmäismääristä, 
jotka voivat suoraan tai välillisesti koitua 
sijoittajien maksettaviksi sekä soveltuvin 
osin kuvaus kahdentoista viime kuun 
aikana suoritetuista maksuista ja 
kuluista;

Or. en

Perustelu

Sijoittajille annettavien tietojen on oltava kattavia, kun otetut riskit otetaan huomioon. 
Etenkin vaihtoehtoisen sijoitusrahaston mutta myös sen hoitajan toimintahistoria on tärkeä 
osatekijä sijoituspäätöksissä. Nämä tiedot ovat aivan liian usein vain osittaisia tai 
harhaanjohtavia. Harkitun päätöksen tekemiseen tarvitaan myös tietoja todella suoritetuista 
maksuista ja rahoituslähteistä. Kuukausittaiset tiedot vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
riskiprofiilista auttavat myös sijoittajia hallitsemaan riskejään.

Tarkistus 1087
Carl Haglund

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) kuvaus kaikista sellaisista maksuista ja 
kuluista sekä niiden enimmäismääristä, 
jotka voivat suoraan tai välillisesti koitua 
sijoittajien maksettaviksi;

h) kuvaus kaikista sellaisista maksuista ja 
kuluista sekä niiden enimmäismääristä tai -
osuuksista, jotka voivat suoraan tai 
välillisesti koitua sijoittajien maksettaviksi;

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajien yleinen käytänne on, että tuottosidonnaisia 
palkkioita peritään vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeiden tai osuuksien arvoa tietyllä 
kaudella koskevien arvioiden perusteella, joten ne eivät voi ilmoittaa maksujen 
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enimmäismäärää. Tarkistus on tehtävä, jotta kuvaus voidaan antaa asianmukaisesti ja 
markkinakäytänteitä vastaavalla tavalla.

Tarkistus 1088
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) kuvaus kaikista sellaisista maksuista ja 
kuluista sekä niiden enimmäismääristä, 
jotka voivat suoraan tai välillisesti koitua 
sijoittajien maksettaviksi;

h) kuvaus kaikista sellaisista maksuista ja 
kuluista sekä niiden enimmäismääristä tai 
-osuuksista, jotka voivat suoraan tai 
välillisesti koitua sijoittajien maksettaviksi;

Or. en

Perustelu

Moni vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja perii tuottosidonnaisia palkkioita tai vastaavia 
maksuja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeiden tai osuuksien arvoa tietyllä kaudella 
koskevien arvioiden perusteella. Siten enimmäismäärää ei voida ilmoittaa, koska tällöin 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan olisi kyettävä näkemään tulevaisuuteen. Tarkistus on 
tarpeen, jotta kuvaus voidaan antaa asianmukaisesti ja markkinakäytänteitä vastaavalla 
tavalla.

Tarkistus 1089
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) mikäli tietty sijoittaja saa 
erityiskohtelua tai oikeuden saada 
erityiskohtelua, tiedot kyseisestä 
sijoittajasta ja kuvaus erityiskohtelusta;

i) kuvaus mahdollisesta erityiskohtelusta 
tai oikeudesta saada erityiskohtelua;

Or. en

Perustelu

Salassapidon vuoksi ei ole asianmukaista ilmoittaa erityiskohtelua saavan asiakkaan nimeä.
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Tarkistus 1090
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) mikäli tietty sijoittaja saa erityiskohtelua 
tai oikeuden saada erityiskohtelua, tiedot 
kyseisestä sijoittajasta ja kuvaus 
erityiskohtelusta;

i) mikäli tietty sijoittaja saa erityiskohtelua 
tai oikeuden saada erityiskohtelua, tiedot 
kyseisestä sijoittajasta ja kuvaus 
erityiskohtelusta ja tiedot siitä, onko 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
ja kyseisen sijoittajan välillä mitään 
yhteyksiä;

Or. en

Perustelu

Ehdotetuilla tarkistuksilla pyritään ottamaan paremmin huomioon erityyppisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen erityispiirteet.

Tarkistus 1091
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) mikäli tietty sijoittaja saa erityiskohtelua 
tai oikeuden saada erityiskohtelua, tiedot 
kyseisestä sijoittajasta ja kuvaus 
erityiskohtelusta;

i) mikäli tietty sijoittaja saa erityiskohtelua 
tai oikeuden saada erityiskohtelua, tiedot 
kyseisestä sijoittajasta ja kuvaus 
erityiskohtelusta ja tiedot siitä, onko 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
ja kyseisen sijoittajan välillä mitään 
yhteyksiä;

Or. en

Perustelu

Otetaan huomioon erityyppisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen erityispiirteet.
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Tarkistus 1092
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) mikäli tietty sijoittaja saa erityiskohtelua 
tai oikeuden saada erityiskohtelua, tiedot 
kyseisestä sijoittajasta ja kuvaus 
erityiskohtelusta;

i) mikäli tietty sijoittaja saa erityiskohtelua 
tai oikeuden saada erityiskohtelua, tiedot 
kyseisestä sijoittajasta ja kuvaus 
erityiskohtelusta ja tiedot siitä, onko 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
ja kyseisen sijoittajan välillä mitään 
yhteyksiä;

Or. en

Perustelu

Ehdotetuilla tarkistuksilla pyritään ottamaan paremmin huomioon erityyppisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen erityispiirteet.

Tarkistus 1093
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) mikäli tietty sijoittaja saa erityiskohtelua 
tai oikeuden saada erityiskohtelua, tiedot 
kyseisestä sijoittajasta ja kuvaus 
erityiskohtelusta;

i) mikäli tietty sijoittaja saa erityiskohtelua 
tai oikeuden saada erityiskohtelua, kuvaus 
erityiskohtelusta;

Or. en

Perustelu

Koska henkilötiedot olisi suojattava, riittää että muille sijoittajille tiedotetaan 
erityiskohtelusta ja sen luonteesta.
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Tarkistus 1094
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) mikäli tietty sijoittaja saa erityiskohtelua 
tai oikeuden saada erityiskohtelua, tiedot 
kyseisestä sijoittajasta ja kuvaus 
erityiskohtelusta;

i) mikäli tietty sijoittaja saa erityiskohtelua 
tai oikeuden saada erityiskohtelua, kuvaus 
erityiskohtelusta;

Or. en

Perustelu

Sijoittajien henkilöllisyyden ilmoittamisvelvoite olisi todennäköisesti vastoin EU:n 
tietosuojadirektiivin periaatteita ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan 
eurooppalaisen yleissopimuksen 8 artiklaa, koska sitä voidaan pitää liikaa oikeuksiin 
kajoavana vaatimuksena. Edellytetty sijoittajien suoja voidaan toteuttaa yksilöimättä 
yksittäisiä sijoittajia.

Tarkistus 1095
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) viimeisin vuosikertomus. j) viimeisin vuosikertomus, jos tällainen 
kyseistä vaihtoehtoista sijoitusrahastoa 
koskeva kertomus on annettu.

Or. en

Perustelu

Otetaan huomioon erityyppisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen erityispiirteet.
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Tarkistus 1096
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) viimeisin vuosikertomus. j) viimeisin vuosikertomus, jos tällainen 
kyseistä vaihtoehtoista sijoitusrahastoa 
koskeva kertomus on annettu.

Or. en

Perustelu

Kun uusi rahasto perustetaan, sillä ei ole vuosikertomusta.

Tarkistus 1097
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) viimeisin vuosikertomus. j) viimeisin vuosikertomus, jos tällainen 
kyseistä vaihtoehtoista sijoitusrahastoa 
koskeva kertomus on annettu.

Or. en

Perustelu

Ehdotetuilla tarkistuksilla pyritään ottamaan paremmin huomioon erityyppisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen erityispiirteet.
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Tarkistus 1098
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) viimeisin vuosikertomus. j) viimeisin vuosikertomus, jos tällainen 
kyseistä vaihtoehtoista sijoitusrahastoa 
koskeva kertomus on annettu.

Or. en

Perustelu

Ehdotetuilla tarkistuksilla pyritään ottamaan paremmin huomioon erityyppisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen erityispiirteet.

Tarkistus 1099
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan palkkoja ja palkkioita koskeva 
politiikka; 

Or. en

Perustelu

Avoimuuden parantamiseksi on välttämätöntä, että vaihtoehtoinen sijoitusrahasto ilmoittaa 
palkkoja ja palkkioita koskevan politiikkansa. Katso myös 10 a artikla (uusi) sellaisena kuin 
se on tarkistettuna.
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Tarkistus 1100
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan palkkoja ja palkkioita koskeva
politiikka; 

Or. en

Perustelu

Avoimuuden parantamiseksi on välttämätöntä, että vaihtoehtoinen sijoitusrahasto ilmoittaa 
palkkoja ja palkkioita koskevan politiikkansa. Katso myös 10 a artikla (uusi) sellaisena kuin 
se on tarkistettuna.

Tarkistus 1101
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – j b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j b) kuvaus vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston aiemmista tuloksista 
aivan alusta alkaen aina uusimpaan 
arviointiin; 

Or. en

Perustelu

Sijoittajille annettavien tietojen on oltava kattavia, kun otetut riskit otetaan huomioon. 
Etenkin vaihtoehtoisen sijoitusrahaston mutta myös sen hoitajan toimintahistoria on tärkeä 
osatekijä sijoituspäätöksissä. Nämä tiedot ovat aivan liian usein vain osittaisia tai 
harhaanjohtavia. Harkitun päätöksen tekemiseen tarvitaan myös tietoja todella suoritetuista 
maksuista ja rahoituslähteistä. Kuukausittaiset tiedot vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
riskiprofiilista auttavat myös sijoittajia hallitsemaan riskejään.
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Tarkistus 1102
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – j c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j c) tiedot sovelletun sijoitusstrategian 
korrelaatiosta perinteisiin 
sijoitusstrategioihin (kuten osakkeisiin tai 
joukkovelkakirjoihin) nähden.

Or. en

Perustelu

Sijoittajalle olisi tiedotettava optimaalisesti mahdollisuuksista ja riskeistä, valitun strategian 
korrelaatio muihin sijoitusmuotoihin mukaan lukien.

Tarkistus 1103
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – j d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j d) tiedot 17 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetun vastuujärjestelmän 
muutoksista vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan ja 
säilytysyhteisön sopimusjärjestelyjen 
seurauksena.

Or. en
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Tarkistus 1104
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – j e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j e) tiedot sen osakkeenomistajina tai 
jäseninä suoraan tai välillisesti olevista 
luonnollista henkilöistä tai 
oikeushenkilöistä, joilla on määräosuus, 
sekä näiden määräosuuksien määrät;

Or. en

Perustelu

Sijoittajille annettavien tietojen on oltava kattavia, kun otetut riskit otetaan huomioon. 
Etenkin vaihtoehtoisen sijoitusrahaston mutta myös sen hoitajan toimintahistoria on tärkeä 
osatekijä sijoituspäätöksissä. Nämä tiedot ovat aivan liian usein vain osittaisia tai 
harhaanjohtavia. Harkitun päätöksen tekemiseen tarvitaan myös tietoja todella suoritetuista 
maksuista ja rahoituslähteistä. Kuukausittaiset tiedot vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
riskiprofiilista auttavat myös sijoittajia hallitsemaan riskejään.

Tarkistus 1105
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – j f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j f) tiedot vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan hoitaman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston toimintahistoriasta, tiedot 
toimintaansa jatkavien ja toimintansa 
lopettaneiden vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen tuloksista mukaan 
lukien, ja jos vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja on oikeushenkilö, 
tiedot hoitajan laillisista edustajista, 
johtajista ja tärkeimmistä työntekijöistä; 

Or. en



AM\805040FI.doc 73/118 PE439.133v01-00

FI

Perustelu

Sijoittajille annettavien tietojen on oltava kattavia, kun otetut riskit otetaan huomioon. 
Etenkin vaihtoehtoisen sijoitusrahaston mutta myös sen hoitajan toimintahistoria on tärkeä 
osatekijä sijoituspäätöksissä. Nämä tiedot ovat aivan liian usein vain osittaisia tai 
harhaanjohtavia. Harkitun päätöksen tekemiseen tarvitaan myös tietoja todella suoritetuista 
maksuista ja rahoituslähteistä. Kuukausittaiset tiedot vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
riskiprofiilista auttavat myös sijoittajia hallitsemaan riskejään.

Tarkistus 1106
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – j g alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j g) yksityiskohtainen kuvaus 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
keräämien varojen lähteestä, juoksuajasta 
ja määrästä, mukaan lukien 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
ja sen edustajien, johtajien ja 
työntekijöiden välittömästi tai välillisesti 
hankkima osuus;

Or. en

Perustelu

Sijoittajille annettavien tietojen on oltava kattavia, kun otetut riskit otetaan huomioon. 
Etenkin vaihtoehtoisen sijoitusrahaston mutta myös sen hoitajan toimintahistoria on tärkeä 
osatekijä sijoituspäätöksissä. Nämä tiedot ovat aivan liian usein vain osittaisia tai 
harhaanjohtavia. Harkitun päätöksen tekemiseen tarvitaan myös tietoja todella suoritetuista 
maksuista ja rahoituslähteistä. Kuukausittaiset tiedot vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
riskiprofiilista auttavat myös sijoittajia hallitsemaan riskejään.
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Tarkistus 1107
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on annettava sijoittajille kustakin 
hoitamastaan vaihtoehtoisesta 
sijoitusrahastosta säännöllisesti seuraavat 
tiedot:

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on toimitettava sijoittajille kaikista niistä 
hoitamistaan vaihtoehtoisista 
sijoitusrahastoista, joiden 
lunastusoikeuksien käyttöä se hallitsee,
säännöllisesti seuraavat tiedot:

Or. en

Perustelu

Ehdotetuilla tarkistuksilla pyritään ottamaan paremmin huomioon erityyppisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen erityispiirteet.

Tarkistus 1108
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on annettava sijoittajille kustakin 
hoitamastaan vaihtoehtoisesta 
sijoitusrahastosta säännöllisesti seuraavat 
tiedot:

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on toimitettava sijoittajille kaikista niistä 
hoitamistaan vaihtoehtoisista 
sijoitusrahastoista, joiden 
lunastusoikeuksien käyttöä se hallitsee,
säännöllisesti seuraavat tiedot:

Or. en

Perustelu

Otetaan huomioon erityyppisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen erityispiirteet.
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Tarkistus 1109
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on annettava sijoittajille kustakin 
hoitamastaan vaihtoehtoisesta 
sijoitusrahastosta säännöllisesti seuraavat 
tiedot:

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on toimitettava sijoittajille kaikista niistä 
hoitamistaan vaihtoehtoisista 
sijoitusrahastoista, joiden 
lunastusoikeuksien käyttöä se hallitsee,
säännöllisesti seuraavat tiedot:

Or. en

Perustelu

Jos lunastusoikeuksien käyttöä ei hallita, ei pitäisi olla tarpeen tehdä erityisilmoituksia, jotka 
koskevat varoja, jotka eivät ole rahaksi muutettavia, tai maksuvalmiutta.

Tarkistus 1110
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on annettava sijoittajille kustakin 
hoitamastaan vaihtoehtoisesta 
sijoitusrahastosta säännöllisesti seuraavat 
tiedot:

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on annettava sijoittajille kustakin 
hoitamastaan vaihtoehtoisesta 
sijoitusrahastosta, joka sallii 
lunastusoikeudet sijoittajien valinnan 
mukaan, säännöllisesti seuraavat tiedot:

Or. en

Perustelu

Pääomasijoitusalan rahasto-osuusrahastot (ja pääomarahastot) tekevät sijoituksia, jotka 
eivät ole rahaksi muutettavia, ja ne eivät siirrä lunastusoikeuksia sijoittajille. Kun sijoittajilla 
ei ole lunastusoikeutta, ei pitäisi olla tarpeen antaa säännöllisesti ilmoitusta varoista, jotka 
eivät ole rahaksi muutettavia, tai maksuvalmiudesta.
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Tarkistus 1111
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on annettava sijoittajille kustakin 
hoitamastaan vaihtoehtoisesta 
sijoitusrahastosta säännöllisesti seuraavat 
tiedot:

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on annettava yksityissijoittajille kustakin 
hoitamastaan vaihtoehtoisesta 
sijoitusrahastosta säännöllisesti seuraavat 
tiedot:

Or. en

Perustelu

Ammattimaiset sijoittajat luokitellaan ammattimaisiksi rahoitusvälineiden markkinoita 
koskevan direktiivin liitteen II mukaisesti. Lisäksi heillä on tarkka käsitys siitä, mitä 
sijoituksiaan koskevia tietoja he tarvitsevat. Ei selvästikään ole tarpeen säätää 
yksityissijoittajien tarpeisiin räätälöityjen tietovaatimusten soveltamisesta myös 
ammattimaisiin sijoittajiin. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla on julkisen jakelun 
kannalta pelkästään velvollisuus saattaa relevantit tiedot saataville.

Tarkistus 1112
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on annettava sijoittajille kustakin 
hoitamastaan vaihtoehtoisesta 
sijoitusrahastosta säännöllisesti seuraavat 
tiedot:

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston ja sen
hoitajan on annettava sijoittajille, 
edunsaajille sekä heidän edustajilleen ja 
heidän osoittamilleen analyytikoille
kustakin hoitamastaan vaihtoehtoisesta 
sijoitusrahastosta säännöllisesti seuraavat 
tiedot:

Or. en

Perustelu

Eläkerahastot ovat erityisvastuussa vanhuuseläkevakuutuksista. Kun ne voivat sijoittaa 
vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon, on siksi olennaista asettaa vaihtoehtoiselle 
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sijoitusrahastolle erityisiä ilmoitusvaatimuksia. Ensisijaisten sijoittajien eli 
vanhuuseläkevakuutuksen edunsaajien olisi saatava kaikki relevantit tiedot, jotta he voivat 
valvoa uskottuja miehiään eli eläkerahastojaan.

Tarkistus 1113
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on annettava sijoittajille kustakin 
hoitamastaan vaihtoehtoisesta 
sijoitusrahastosta säännöllisesti seuraavat 
tiedot:

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston ja sen
hoitajan on annettava sijoittajille, 
edunsaajille sekä heidän edustajilleen ja 
heidän osoittamilleen analyytikoille
kustakin hoitamastaan vaihtoehtoisesta 
sijoitusrahastosta säännöllisesti seuraavat 
tiedot:

Or. en

Perustelu

Eläkerahastot ovat erityisvastuussa vanhuuseläkevakuutuksista. Kun ne voivat sijoittaa 
vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon, on siksi olennaista asettaa vaihtoehtoiselle 
sijoitusrahastolle erityisiä ilmoitusvaatimuksia. Ensisijaisten sijoittajien eli 
vanhuuseläkevakuutuksen edunsaajien olisi saatava kaikki relevantit tiedot, jotta he voivat 
valvoa uskottuja miehiään eli eläkerahastojaan.

Tarkistus 1114
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on annettava sijoittajille kustakin 
hoitamastaan vaihtoehtoisesta 
sijoitusrahastosta säännöllisesti seuraavat 
tiedot:

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on annettava sijoittajille kustakin 
hoitamastaan vaihtoehtoisesta 
sijoitusrahastosta seuraavat tiedot:

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

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta – a–b alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) niiden varojen prosenttiosuus 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston varoista, 
joihin sovelletaan niiden ominaisen heikon 
maksuvalmiuden vuoksi erityisjärjestelyjä;

a) säännöllisesti niiden varojen 
prosenttiosuus vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston varoista, joihin sovelletaan 
niiden ominaisen heikon maksuvalmiuden 
vuoksi erityisjärjestelyjä;

b) tiedot uusista järjestelyistä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
maksuvalmiuden hallitsemiseksi;

b) säännöllisesti tiedot uusista 
järjestelyistä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston maksuvalmiuden 
hallitsemiseksi;

Or. en

Tarkistus 1116
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
senhetkinen riskiprofiili ja tiedot 
riskienhallintajärjestelmistä, joita kyseisen 
rahaston hoitaja käyttää näiden riskien 
hallintaan.

c) säännöllisesti, mutta vähintään 
kuukauden välein, jolleivät tiedot ole 
muuttuneet uusimman ilmoituksen 
jälkeen, vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
senhetkinen riskiprofiili, käytetty 
vivutustaso ja tiedot 
riskienhallintajärjestelmistä, joita kyseisen 
rahaston hoitaja käyttää näiden riskien 
hallintaan.

Or. en
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Tarkistus 1117
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) merkittävät muutokset 
säilytysjärjestelyissä; 

Or. en

Tarkistus 1118
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) prosenttiosuus vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston varoista, joihin 
sovelletaan tarvittaessa uudelleenkäyttöä 
tai siirtojärjestelyjä.

Or. en

Tarkistus 1119
Jürgen Klute

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

Komission teksti Tarkistus

Kun vaihtoehtoinen sijoitusrahasto on 
oikeutettu eläkerahastoja koskevaan 
toimintaan, sen hoitajan on ilmoitettava 
julkisesti tämän varojen luokan erityiset 
riskit. 
Komissio määrittelee asiassa ilmoittamista 
koskevia lisävaatimuksia.
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Or. en

Perustelu

Eläkerahastot ovat erityisvastuussa vanhuuseläkevakuutuksista. Kun ne voivat sijoittaa 
vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon, on siksi olennaista asettaa vaihtoehtoiselle 
sijoitusrahastolle erityisiä ilmoitusvaatimuksia. Ensisijaisten sijoittajien eli 
vanhuuseläkevakuutuksen edunsaajien olisi saatava kaikki relevantit tiedot, jotta he voivat 
valvoa uskottuja miehiään eli eläkerahastojaan.

Tarkistus 1120
Bernd Lange

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

Komission teksti Tarkistus

Kun vaihtoehtoinen sijoitusrahasto on 
oikeutettu eläkerahastoja koskevaan 
toimintaan, sen hoitajan on ilmoitettava 
julkisesti tämän varojen luokan erityiset 
riskit. 
Komissio määrittelee asiassa ilmoittamista 
koskevia lisävaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Eläkerahastot ovat erityisvastuussa vanhuuseläkevakuutuksista. Kun ne voivat sijoittaa 
vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon, on siksi olennaista asettaa vaihtoehtoiselle 
sijoitusrahastolle erityisiä ilmoitusvaatimuksia. Ensisijaisten sijoittajien eli 
vanhuuseläkevakuutuksen edunsaajien olisi saatava kaikki relevantit tiedot, jotta he voivat 
valvoa uskottuja miehiään eli eläkerahastojaan.

Tarkistus 1121
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 3. Komissio voi vahvistaa 49 a, 49 b ja 49 
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täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan 
tiedonantovelvollisuudet ja 2 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen antamisen aikaväli.

c artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä toimenpiteitä, joissa 
yksilöidään vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien 
tiedonantovelvoitteet sekä 2 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen antamisen aikaväli.
Nämä säädökset mukautetaan 
asianomaisen säädöksen kohteena olevaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
tyyppiä vastaaviksi.

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 1122
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan tiedonantovelvollisuudet ja 2 
kohdassa tarkoitettujen tietojen antamisen 
aikaväli.

3. Komissio hyväksyy delegoituja 
säädöksiä, joissa yksilöidään 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston ja sen
hoitajan tiedonantovelvollisuudet ja 2 
kohdassa tarkoitettujen tietojen antamisen 
aikaväli. Nämä säädökset mukautetaan 
asianomaisen säädöksen kohteena olevaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston ja sen 
hoitajan tyyppiä vastaaviksi.

Or. en

Perustelu

Katso otsikkoa koskevat perustelut. Direktiivin 19–30 artiklaa olisi sovellettava myös 
vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon.
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Tarkistus 1123
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan tiedonantovelvollisuudet ja 2 
kohdassa tarkoitettujen tietojen antamisen 
aikaväli.

3. Komissio hyväksyy delegoituja 
säädöksiä, joissa yksilöidään 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston ja sen
hoitajan tiedonantovelvollisuudet ja 2 
kohdassa tarkoitettujen tietojen antamisen 
aikaväli. Nämä säädökset mukautetaan 
asianomaisen säädöksen kohteena olevaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston ja sen 
hoitajan tyyppiä vastaaviksi.

Or. en

Perustelu

Katso otsikkoa koskevat perustelut. Direktiivin 19–30 artiklaa olisi sovellettava myös 
vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon.

Tarkistus 1124
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan tiedonantovelvollisuudet ja 2 
kohdassa tarkoitettujen tietojen antamisen 
aikaväli.

3. Komissio hyväksyy delegoituja 
säädöksiä, joissa yksilöidään 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
tiedonantovelvollisuudet ja 2 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen antamisen aikaväli.
Nämä säädökset mukautetaan 
asianomaisen säädöksen kohteena olevaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
tyyppiä vastaaviksi, niiden on oltava 
oikeasuhteisia ja niissä on otettava 
huomioon erot erityyppisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
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hoitajien koossa, resursseissa, 
monimutkaisuudessa, ominaisuuksissa, 
sijoituksissa, sijoitusstrategioissa ja -
tekniikoissa, rakenteissa ja sijoittajissa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella otetaan paremmin huomioon erityyppisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
erityispiirteet.

Tarkistus 1125
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan tiedonantovelvollisuudet ja 2 
kohdassa tarkoitettujen tietojen antamisen 
aikaväli.

3. Komissio hyväksyy delegoituja 
säädöksiä, joissa yksilöidään 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
tiedonantovelvollisuudet ja 2 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen antamisen aikaväli.
Nämä säädökset mukautetaan 
asianomaisen säädöksen kohteena olevaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
tyyppiä vastaaviksi, niiden on oltava 
oikeasuhteisia ja niissä on otettava 
huomioon erot erityyppisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien koossa, resursseissa, 
monimutkaisuudessa, ominaisuuksissa, 
sijoituksissa, sijoitusstrategioissa ja 
-tekniikoissa, rakenteissa ja sijoittajissa. 

Or. en

Perustelu

Ehdotetuilla tarkistuksilla pyritään ottamaan paremmin huomioon erityyppisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen erityispiirteet.
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Tarkistus 1126
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan tiedonantovelvollisuudet ja 2 
kohdassa tarkoitettujen tietojen antamisen 
aikaväli.

3. Komissio hyväksyy delegoituja 
säädöksiä, joissa yksilöidään 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
tiedonantovelvollisuudet ja 2 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen antamisen aikaväli.
Nämä säädökset mukautetaan 
asianomaisen säädöksen kohteena olevaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
tyyppiä vastaaviksi, niiden on oltava 
oikeasuhteisia ja niissä on otettava 
huomioon erot erityyppisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien koossa, resursseissa, 
monimutkaisuudessa, ominaisuuksissa, 
sijoituksissa, sijoitusstrategioissa ja 
-tekniikoissa, rakenteissa ja sijoittajissa.

Or. en

Perustelu

Otetaan huomioon erityyppisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen erityispiirteet.
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Tarkistus 1127
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan tiedonantovelvollisuudet ja 2 
kohdassa tarkoitettujen tietojen antamisen 
aikaväli.

3. Komissio hyväksyy delegoituja 
säädöksiä, joissa yksilöidään 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
tiedonantovelvollisuudet ja 2 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen antamisen aikaväli.
Nämä säädökset mukautetaan 
asianomaisen säädöksen kohteena olevaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
tyyppiä vastaaviksi, niiden on oltava 
oikeasuhteisia ja niissä on otettava 
huomioon erot erityyppisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien koossa, resursseissa, 
monimutkaisuudessa, ominaisuuksissa, 
sijoituksissa, sijoitusstrategioissa ja 
-tekniikoissa, rakenteissa ja sijoittajissa.

Or. en

Perustelu

Näin direktiivissä otetaan paremmin huomioon erityyppisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen erityispiirteet.

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

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa
yksilöidään vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan tiedonantovelvollisuudet ja 2 
kohdassa tarkoitettujen tietojen antamisen 
aikaväli.

3. Komissio hyväksyy delegoituja 
säädöksiä, joissa yksilöidään 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
tiedonantovelvollisuudet ja 2 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen antamisen aikaväli.
Nämä säädökset mukautetaan 
asianomaisen säädöksen kohteena olevaa 
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vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
tyyppiä vastaaviksi, niiden on oltava 
oikeasuhteisia ja niissä on otettava 
huomioon erot erityyppisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien koossa, resursseissa, 
monimutkaisuudessa, ominaisuuksissa, 
sijoituksissa, sijoitusstrategioissa ja 
-tekniikoissa, rakenteissa ja sijoittajissa.

Or. en

Perustelu

2-tason täytäntöönpanotoimien olisi oltava oikeasuhteisia eikä niillä pitäisi rangaista 
tarpeettomasti yhteisöjä, jos noudattamisesta aiheutuvat lisäkustannukset eivät tuota selvää 
etua. 

Tarkistus 1129
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Direktiivin 19–20 artiklan säännökset ovat epäolennaisia ja epätarkoituksenmukaisia 
tällaisten yhtiöiden kannalta. Listatut teollisuuden holding-yhtiöt kuuluvat jo nykyisen EU-
lainsäädännön (avoimuus ja tiedoksianto tarjousesitteitä ja avoimuutta koskevissa 
direktiiveissä) sekä kansallisten säännösten ja listausta koskevien määräysten piiriin. Näin 
varmistetaan, että kyseiset yhtiöt antavat asianmukaisia tietoja. Kun yhtiön osakkeita on 
kaupan julkisilla markkinoilla, sen on epäkäytännöllistä antaa sijoittajille 20 artiklassa 
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edellytettyjä tietoja ennen kuin he ovat sijoittaneet yhtiöön.

Tarkistus 1130
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on säännöllisesti raportoitava
kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille 
viranomaisille tärkeimmistä markkinoista 
ja välineistä, joilla sen käy kauppaa 
hoitamansa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston lukuun.

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston on 
säännöllisesti raportoitava tärkeimmistä 
markkinoistaan ja välineistään ja sen
hoitajan on säännöllisesti raportoitava
kunkin hoitamansa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston tärkeimmistä 
markkinoista ja välineistä
kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille 
viranomaisille.

Or. en

Perustelu

Direktiivin 21 artiklan 2 kohdan a a alakohta (uusi): Kuten 20 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa edellytetään, toimivaltaisten viranomaisten olisi saatava samat tiedot kuin 
sijoittajien. Muiden säännösten osalta katso otsikkoa koskevat perustelut. Direktiivin 19–30 
artiklaa olisi sovellettava myös vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon.

Tarkistus 1131
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on säännöllisesti raportoitava
kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille 
viranomaisille tärkeimmistä markkinoista 
ja välineistä, joilla sen käy kauppaa 
hoitamansa vaihtoehtoisen 

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston on 
säännöllisesti raportoitava tärkeimmistä 
markkinoistaan ja välineistään ja sen
hoitajan on säännöllisesti raportoitava
kunkin hoitamansa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston tärkeimmistä 
markkinoista ja välineistä
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sijoitusrahaston lukuun. kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille 
viranomaisille.

Or. en

Tarkistus 1132
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sen on toimitettava koontitiedot 
tärkeimmistä välineistä, joilla se käy 
kauppaa, markkinoista, joiden jäsen se on 
tai joilla se käy aktiivisesti kauppaa, sekä
kunkin hoitamansa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston tärkeimmistä 
sijoituskohteista ja merkittävimmistä
riskikeskittymistä.

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan
on toimitettava kustakin hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta ja 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston itseään 
koskevat koontitiedot tärkeimmistä 
välineistä, joilla se käy kauppaa, 
markkinoista, joiden jäsen se on tai joilla 
se käy aktiivisesti kauppaa, sekä sen
tärkeimmistä sijoituskohteista ja 
merkittävimmistä riskikeskittymistä.

Or. en

Perustelu

Direktiivin 21 artiklan 2 kohdan a a alakohta (uusi): Kuten 20 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa edellytetään, toimivaltaisten viranomaisten olisi saatava samat tiedot kuin 
sijoittajien. Muiden säännösten osalta katso otsikkoa koskevat perustelut. Direktiivin 19–30 
artiklaa olisi sovellettava myös vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon.

Tarkistus 1133
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sen on toimitettava koontitiedot 
tärkeimmistä välineistä, joilla se käy 
kauppaa, markkinoista, joiden jäsen se on 
tai joilla se käy aktiivisesti kauppaa, sekä

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston on 
toimitettava itseään koskevat ja sen 
hoitajan on toimitettava kustakin 
hoitamastaan vaihtoehtoisesta 



AM\805040FI.doc 89/118 PE439.133v01-00

FI

kunkin hoitamansa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston tärkeimmistä 
sijoituskohteista ja merkittävimmistä 
riskikeskittymistä.

sijoitusrahastosta koontitiedot 
tärkeimmistä välineistä, joilla se käy 
kauppaa, markkinoista, joiden jäsen se on 
tai joilla se käy aktiivisesti kauppaa, sekä
sen tärkeimmistä sijoituskohteista ja 
merkittävimmistä riskikeskittymistä.

Or. en

Tarkistus 1134
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sen on toimitettava koontitiedot
tärkeimmistä välineistä, joilla se käy 
kauppaa, markkinoista, joiden jäsen se on 
tai joilla se käy aktiivisesti kauppaa, sekä 
kunkin hoitamansa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston tärkeimmistä 
sijoituskohteista ja merkittävimmistä 
riskikeskittymistä.

Sen on toimitettava tiedot tärkeimmistä 
välineistä, joilla se käy kauppaa, 
markkinoista, joiden jäsen se on tai joilla 
se käy aktiivisesti kauppaa, sekä kunkin 
hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
tärkeimmistä sijoituskohteista ja 
merkittävimmistä riskikeskittymistä.

Or. en

Tarkistus 1135
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sen on toimitettava koontitiedot 
tärkeimmistä välineistä, joilla se käy 
kauppaa, markkinoista, joiden jäsen se on 
tai joilla se käy aktiivisesti kauppaa, sekä 
kunkin hoitamansa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston tärkeimmistä
sijoituskohteista ja merkittävimmistä 
riskikeskittymistä.

Sen on toimitettava koontitiedot 
tärkeimmistä välineistä, joilla se käy 
kauppaa, markkinoista, joiden jäsen se on 
tai joilla se käy aktiivisesti kauppaa, sekä 
kunkin hoitamansa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston tärkeimmistä
kaupankäyntivarastoon sisältyvistä 
vastuista ja merkittävimmistä aiheutuvista
riskikeskittymistä.
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Or. en

Perustelu

Pääomasijoitusalan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja ei käy arvopaperikauppaa vaan 
tekee muutamia pitkän aikavälin sijoituksia, jotka eivät ole rahaksi muutettavia ja joiden 
pitoaika on 3–7 vuotta. 

Tarkistus 1136
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sen on toimitettava koontitiedot 
tärkeimmistä välineistä, joilla se käy 
kauppaa, markkinoista, joiden jäsen se on 
tai joilla se käy aktiivisesti kauppaa, sekä 
kunkin hoitamansa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston tärkeimmistä
sijoituskohteista ja merkittävimmistä 
riskikeskittymistä.

Sen on toimitettava koontitiedot 
tärkeimmistä välineistä, joilla se käy 
kauppaa, markkinoista, joiden jäsen se on 
tai joilla se käy aktiivisesti kauppaa, sekä 
kunkin hoitamansa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston tärkeimmistä
kaupankäyntivarastoon sisältyvistä 
vastuista ja merkittävimmistä aiheutuvista
riskikeskittymistä.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan olisi annettava toimivaltaiselle viranomaiselle 
vuosikertomus kustakin hoitamastaan rahastosta ja luettelo hoidetuista rahastoista 
neljännesvuosittain. Muut 21 artiklan vaatimukset soveltuvat (1 kohdassa) ainoastaan 
rahastoille, jotka käyvät säännöllisesti kauppaa julkisilla markkinoilla, ja (2 kohdassa) 
rahastoihin, joilla on lunastusoikeudet. Ei ole asianmukaista soveltaa niitä rahastoihin, jotka 
sijoittavat ainoastaan noteeraamattomiin arvopapereihin tai suljettuihin rahastoihin.

Tarkistus 1137
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sen on toimitettava koontitiedot Sen on toimitettava koontitiedot 
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tärkeimmistä välineistä, joilla se käy 
kauppaa, markkinoista, joiden jäsen se on 
tai joilla se käy aktiivisesti kauppaa, sekä 
kunkin hoitamansa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston tärkeimmistä
sijoituskohteista ja merkittävimmistä 
riskikeskittymistä.

tärkeimmistä välineistä, joilla se käy 
kauppaa, markkinoista, joiden jäsen se on 
tai joilla se käy aktiivisesti kauppaa, sekä 
kunkin hoitamansa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston tärkeimmistä
kaupankäyntivarastoon sisältyvistä 
vastuista ja merkittävimmistä aiheutuvista
riskikeskittymistä.

Or. en

Perustelu

Pääomasijoitusalan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja ei käy arvopaperikauppaa vaan 
tekee muutamia pitkän aikavälin sijoituksia, jotka eivät ole rahaksi muutettavia ja joiden 
pitoaika on yleensä 3–7 vuotta. Siksi näitä säännöksiä ei pitäisi soveltaa pääomarahastoihin. 
Epärelevanttien raportointivaatimusten soveltaminen aiheuttaa vain tarpeettomia 
kustannuksia vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille ja toimivaltaisille viranomaisille.

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

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sen on toimitettava koontitiedot 
tärkeimmistä välineistä, joilla se käy 
kauppaa, markkinoista, joiden jäsen se on 
tai joilla se käy aktiivisesti kauppaa, sekä 
kunkin hoitamansa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston tärkeimmistä
sijoituskohteista ja merkittävimmistä 
riskikeskittymistä.

Sen on toimitettava koontitiedot 
tärkeimmistä välineistä, joilla se käy 
kauppaa, markkinoista, joiden jäsen se on 
tai joilla se käy aktiivisesti kauppaa, sekä 
kunkin hoitamansa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston tärkeimmistä
kaupankäyntivarastoon sisältyvistä 
vastuista ja merkittävimmistä aiheutuvista
riskikeskittymistä.

Or. en
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Tarkistus 1139
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on säännöllisesti toimitettava 
kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille 
viranomaisille jokaisesta hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta
seuraavat tiedot:

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on säännöllisesti toimitettava kaikista 
niistä hoitamistaan vaihtoehtoisista 
sijoitusrahastoista, joiden 
lunastusoikeuksien käyttöä se hallitsee,
kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille 
viranomaisille seuraavat tiedot:

Or. en

Perustelu

Ehdotetuilla tarkistuksilla pyritään ottamaan paremmin huomioon erityyppisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen erityispiirteet.

Tarkistus 1140
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on säännöllisesti toimitettava 
kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille 
viranomaisille jokaisesta hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta
seuraavat tiedot:

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on säännöllisesti toimitettava kaikista 
niistä hoitamistaan vaihtoehtoisista 
sijoitusrahastoista, joiden 
lunastusoikeuksien käyttöä se hallitsee,
kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille 
viranomaisille seuraavat tiedot:

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan olisi annettava toimivaltaiselle viranomaiselle 
vuosikertomus kustakin hoitamastaan rahastosta ja luettelo hoidetuista rahastoista 
neljännesvuosittain. Muut 21 artiklan vaatimukset soveltuvat (1 kohdassa) ainoastaan 
rahastoille, jotka käyvät säännöllisesti kauppaa julkisilla markkinoilla, ja (2 kohdassa) 
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rahastoihin, joilla on lunastusoikeudet. Ei ole asianmukaista soveltaa niitä rahastoihin, jotka 
sijoittavat ainoastaan noteeraamattomiin arvopapereihin tai suljettuihin rahastoihin.

Tarkistus 1141
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on säännöllisesti toimitettava 
kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille 
viranomaisille jokaisesta hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta
seuraavat tiedot:

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on säännöllisesti toimitettava kaikista 
niistä hoitamistaan vaihtoehtoisista 
sijoitusrahastoista, joiden 
lunastusoikeuksien käyttöä se hallitsee,
kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille 
viranomaisille seuraavat tiedot:

Or. en

Perustelu

Tämä säännös ei ole relevantti pääomasijoitusalan vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
kannalta, koska ne ovat sijoitusyhtiöitä, jotka sijoittavat erityiseen kategoriaan kuuluviin 
varoihin, jotka eivät ole rahaksi muutettavia, sen sijaan, että niiden olisi muutettava 
profiiliaan tai maksuvalmiustarpeitaan niin, että säännöllinen tiedoksi antaminen olisi 
tarpeen. Jos tätä sovelletaan pääomasijoitusalan vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin, 
joilla ei ole lunastusoikeutta, aiheutetaan pelkästään tarpeettomia menoja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajille ja toimivaltaisille viranomaisille. Siksi säännöstä on muutettava 
sovellettavaksi ainoastaan relevanteissa tapauksissa.

Tarkistus 1142
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on säännöllisesti toimitettava 
kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille 
viranomaisille jokaisesta hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on säännöllisesti toimitettava kaikista 
niistä hoitamistaan vaihtoehtoisista 
sijoitusrahastoista, joiden 
lunastusoikeuksien käyttöä se hallitsee,
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seuraavat tiedot: kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille 
viranomaisille seuraavat tiedot:

Or. en

Tarkistus 1143
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on säännöllisesti toimitettava 
kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille 
viranomaisille jokaisesta hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta 
seuraavat tiedot:

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on toimitettava a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut tiedot sellaisista 
vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista, jotka 
myöntävät lunastusoikeuden sijoittajien 
valinnan mukaan. Vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan on säännöllisesti 
toimitettava kotijäsenvaltionsa 
toimivaltaisille viranomaisille jokaisesta 
hoitamastaan vaihtoehtoisesta 
sijoitusrahastosta seuraavat tiedot:

Or. en

Perustelu

Kun sijoittajilla ei ole lunastusoikeutta, ei pitäisi olla tarpeen antaa säännöllisesti tietoja 
varoista, jotka eivät ole rahaksi muutettavia, tai maksuvalmiudesta.

Tarkistus 1144
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on säännöllisesti toimitettava
kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille 
viranomaisille jokaisesta hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta 

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston on 
säännöllisesti toimitettava itseään 
koskevat ja sen hoitajan on säännöllisesti 
toimitettava jokaisesta hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta
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seuraavat tiedot: kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille 
viranomaisille seuraavat tiedot:

Or. en

Tarkistus 1145
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on säännöllisesti toimitettava
kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille 
viranomaisille jokaisesta hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta 
seuraavat tiedot:

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston on 
säännöllisesti toimitettava itseään 
koskevat ja sen hoitajan on säännöllisesti 
toimitettava jokaisesta hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta
kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille 
viranomaisille seuraavat tiedot:

Or. en

Perustelu

Direktiivin 21 artiklan 2 kohdan a a alakohta (uusi): Kuten 20 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa edellytetään, toimivaltaisten viranomaisten olisi saatava samat tiedot kuin 
sijoittajien. Muiden säännösten osalta katso otsikkoa koskevat perustelut. Direktiivin 19–30 
artiklaa olisi sovellettava myös vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon.

Tarkistus 1146
Peter Skinner

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on säännöllisesti toimitettava 
kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille 
viranomaisille jokaisesta hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta 
seuraavat tiedot:

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on toimitettava pyynnöstä
kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille 
viranomaisille jokaisesta hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta 
seuraavat tiedot:
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Or. en

Perustelu

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 
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.

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

Tarkistus 1147
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on säännöllisesti toimitettava 
kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille 
viranomaisille jokaisesta hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta 
seuraavat tiedot:

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on säännöllisesti toimitettava Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja
kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille 
viranomaisille jokaisesta hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta 
seuraavat tiedot:

Or. en

Perustelu

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen tulisi toimia vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien viime käden valvojana ja siksi sille olisi toimitettava kaikki raportit ja relevantit 
tiedot.
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Tarkistus 1148
Jürgen Klute

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

Komission teksti Tarkistus

a a) kuvaus vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoitusstrategiasta ja 
tavoitteista, kaikista varoista, joihin 
kyseinen rahasto voi sijoittaa, sen 
käyttämistä tekniikoista, kaikista 
toimintaan liittyvistä riskeistä, 
mahdollisista sovellettavista 
sijoitusrajoituksista, olosuhteista, joissa 
kyseinen rahasto voi hyödyntää vivutusta, 
sallituista vivutuksen tyypeistä ja lähteistä 
ja niihin liittyvistä riskeistä ja vivutuksen 
käytön mahdollisista rajoituksista;

Or. en

Tarkistus 1149
Bernd Lange

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

Komission teksti Tarkistus

a a) kuvaus vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoitusstrategiasta ja 
tavoitteista, kaikista varoista, joihin 
kyseinen rahasto voi sijoittaa, sen 
käyttämistä tekniikoista, kaikista 
toimintaan liittyvistä riskeistä, 
mahdollisista sovellettavista 
sijoitusrajoituksista, olosuhteista, joissa 
kyseinen rahasto voi hyödyntää vivutusta, 
sallituista vivutuksen tyypeistä ja lähteistä 
ja niihin liittyvistä riskeistä ja vivutuksen 
käytön mahdollisista rajoituksista;

Or. en
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Perustelu

Direktiivin 21 artiklan 2 kohdan a a alakohta (uusi): Kuten 20 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa edellytetään, toimivaltaisten viranomaisten olisi saatava samat tiedot kuin 
sijoittajien. Muiden säännösten osalta katso otsikkoa koskevat perustelut. Direktiivin 19–30 
artiklaa olisi sovellettava myös vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon.

Tarkistus 1150
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
senhetkinen riskiprofiili ja tiedot 
riskienhallintajärjestelmistä, joita kyseisen 
rahaston hoitaja käyttää näiden riskien 
hallintaan;

c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
senhetkinen riskiprofiili ja tiedot 
riskienhallintajärjestelmistä, joita
käytetään näiden riskien hallintaan;

Or. en

Tarkistus 1151
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
senhetkinen riskiprofiili ja tiedot 
riskienhallintajärjestelmistä, joita kyseisen 
rahaston hoitaja käyttää näiden riskien 
hallintaan;

c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
senhetkinen riskiprofiili ja tiedot 
riskienhallintajärjestelmistä, joita
käytetään näiden riskien hallintaan;

Or. en

Perustelu

Direktiivin 21 artiklan 2 kohdan a a alakohta (uusi): Kuten 20 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa edellytetään, toimivaltaisten viranomaisten olisi saatava samat tiedot kuin 
sijoittajien. Muiden säännösten osalta katso otsikkoa koskevat perustelut. Direktiivin 19–30 
artiklaa olisi sovellettava myös vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon.
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Tarkistus 1152
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
senhetkinen riskiprofiili ja tiedot 
riskienhallintajärjestelmistä, joita kyseisen 
rahaston hoitaja käyttää näiden riskien 
hallintaan;

c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
senhetkinen riskiprofiili, käytetty 
vivutustaso ja tiedot 
riskienhallintajärjestelmistä, joita kyseisen 
rahaston hoitaja käyttää näiden riskien 
hallintaan;

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisten viranomaisten on saatava täydellinen käsitys vaihtoehtoisesta 
sijoitusrahastosta ja sen hoitajasta.

Tarkistus 1153
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) kussakin sen hoitamassa 
vaihtoehtoisessa sijoitusrahastossa 
sovelletun vivutuksen kokonaismäärä, 
tieto siitä, miten vivutus jakaantuu rahan 
tai arvopapereiden lainaamiseen 
perustuvan vivutuksen ja 
rahoitusjohdannaisiin sisältyvän 
vivutuksen kesken, tieto siitä, missä 
määrin varoja on käytetty 
vivutusjärjestelyissä uudelleen, 
lainattujen käteisvarojen tai 
arvopapereiden viisi suurinta lähdettä ja 
kunkin sen hoitaman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston saama vivutus; 
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Or. en

Tarkistus 1154
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tiedot raportointikaudella mahdollisesti 
tapahtuneista lyhyeksi myynneistä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tätä olisi käsiteltävä monialaisen toimen avulla.

Tarkistus 1155
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) maksurakenne ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle maksetut 
määrät;

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisten viranomaisten on saatava täydellinen käsitys vaihtoehtoisesta 
sijoitusrahastosta ja sen hoitajasta. Maksurakenne on tärkeä riskejä määrittävä tekijä.
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Tarkistus 1156
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e b) luettelo sijoittajista;

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisten viranomaisten on saatava täydellinen käsitys vaihtoehtoisesta 
sijoitusrahastosta ja sen hoitajasta. Sijoittajien luettelo auttaa arvioimaan, millaiset 
sijoittajat altistuvat järjestelmäriskille.

Tarkistus 1157
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta – e c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e c) tiedot vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
tuloksista, varojen arvon määritys 
mukaan lukien.

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisten viranomaisten on saatava täydellinen käsitys vaihtoehtoisesta 
sijoitusrahastosta ja sen hoitajasta.
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Tarkistus 1158
Udo Bullmann, Robert Goebbels

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

Komission teksti Tarkistus

Poikkeuksellisissa olosuhteissa ja kun se 
on tarpeen rahoitusjärjestelmän vakauden 
ja eheyden varmistamiseksi tai 
pitkäaikaisen kestävän kasvun 
edistämiseksi, kotijäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset ja komissio 
voivat asettaa raportointia koskevia 
lisävaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 1159
Wolf Klinz

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

Komission teksti Tarkistus

Kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on toimitettava 1 kohdan 
d a alakohdassa tarkoitetut koontitiedot 
yhteistä raportointimallia soveltaen 
Euroopan järjestelmäriskikomitealle ja 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle. 

Or. en
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Tarkistus 1160
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on säännöllisesti toimitettava 
kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille 
viranomaisille jokaisesta hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta
seuraavat asiakirjat:

3. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston on 
itseään koskevat ja sen hoitajan on
jokaisesta hoitamastaan vaihtoehtoisesta 
sijoitusrahastosta säännöllisesti 
toimitettava kotijäsenvaltionsa 
toimivaltaisille viranomaisille seuraavat 
asiakirjat:

Or. en

Perustelu

Direktiivin 21 artiklan 2 kohdan a a alakohta (uusi): Kuten 20 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa edellytetään, toimivaltaisten viranomaisten olisi saatava samat tiedot kuin 
sijoittajien. Muiden säännösten osalta katso otsikkoa koskevat perustelut. Direktiivin 19–30 
artiklaa olisi sovellettava myös vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon.

Tarkistus 1161
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on säännöllisesti toimitettava 
kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille 
viranomaisille jokaisesta hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta
seuraavat asiakirjat:

3. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston on 
itseään koskevat ja sen hoitajan on
jokaisesta hoitamastaan vaihtoehtoisesta 
sijoitusrahastosta säännöllisesti 
toimitettava kotijäsenvaltionsa 
toimivaltaisille viranomaisille seuraavat 
asiakirjat:

Or. en

Perustelu

Direktiivin 21 artiklan 2 kohdan a a alakohta (uusi): Kuten 20 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa edellytetään, toimivaltaisten viranomaisten olisi saatava samat tiedot kuin 
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sijoittajien. Muiden säännösten osalta katso otsikkoa koskevat perustelut. Direktiivin 19–30 
artiklaa olisi sovellettava myös vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon.

Tarkistus 1162
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on säännöllisesti toimitettava 
kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille 
viranomaisille jokaisesta hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta 
seuraavat asiakirjat:

3. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on säännöllisesti toimitettava Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja
kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille 
viranomaisille jokaisesta hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta 
seuraavat asiakirjat:

Or. en

Perustelu

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen tulisi toimia vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien viime käden valvojana ja siksi sille olisi toimitettava kaikki raportit ja relevantit 
tiedot.

Tarkistus 1163
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kunkin sen hoitaman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston vuosikertomus kultakin 
tilikaudelta neljän kuukauden kuluessa 
tilikauden päättymisestä;

a) vuosikertomus kultakin tilikaudelta 
neljän kuukauden kuluessa tilikauden 
päättymisestä;

Or. en

Perustelu

Direktiivin 21 artiklan 2 kohdan a a alakohta (uusi): Kuten 20 artiklan 1 kohdan 
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a alakohdassa edellytetään, toimivaltaisten viranomaisten olisi saatava samat tiedot kuin 
sijoittajien. Muiden säännösten osalta katso otsikkoa koskevat perustelut. Direktiivin 19–30 
artiklaa olisi sovellettava myös vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon.

Tarkistus 1164
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kunkin sen hoitaman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston vuosikertomus kultakin 
tilikaudelta neljän kuukauden kuluessa 
tilikauden päättymisestä;

a) vuosikertomus kultakin tilikaudelta 
neljän kuukauden kuluessa tilikauden 
päättymisestä;

Or. en

Perustelu

Direktiivin 21 artiklan 2 kohdan a a alakohta (uusi): Kuten 20 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa edellytetään, toimivaltaisten viranomaisten olisi saatava samat tiedot kuin 
sijoittajien. Muiden säännösten osalta katso otsikkoa koskevat perustelut. Direktiivin 19–30 
artiklaa olisi sovellettava myös vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon.

Tarkistus 1165
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kunkin sen hoitaman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston vuosikertomus kultakin 
tilikaudelta neljän kuukauden kuluessa 
tilikauden päättymisestä;

a) kunkin sen hoitaman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston vuosikertomus kultakin 
tilikaudelta neljän kuukauden kuluessa 
tilikauden päättymisestä, tai kun 
kolmansilta osapuolilta on saatava tietoja 
(kuten vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
kohdesijoituksia koskeva tilintarkastus) 
kuuden kuukauden kuluessa tilikauden 
päättymisestä;

Or. en
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Perustelu

Pääomasijoitusrahastojen tilintarkastus saattaa edellyttää ensin salkussa olevien yhtiöiden 
tilintarkastuksen päätökseen saattamista ja direktiivin määräajoissa on suotava aikaa tähän, 
kun otetaan huomioon, että salkussa olevien yhtiöiden on tehtävä oma tilinpäätöksensä. Siksi 
pakollinen neljän kuukauden määräaika ei sovi vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille.

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

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kunkin sen hoitaman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston vuosikertomus kultakin 
tilikaudelta neljän kuukauden kuluessa 
tilikauden päättymisestä;

a) kunkin sen hoitaman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston vuosikertomus kultakin 
tilikaudelta neljän kuukauden kuluessa 
tilikauden päättymisestä, tai kun 
kolmansilta osapuolilta on saatava tietoja 
(kuten vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
kohdesijoituksia koskeva tilintarkastus) 
kuuden kuukauden kuluessa tilikauden 
päättymisestä;

Or. en

Perustelu

Pääomasijoitusrahastojen tilintarkastus saattaa edellyttää ensin salkussa olevien yhtiöiden 
tilintarkastuksen päätökseen saattamista ja direktiivin määräajoissa on suotava aikaa tähän, 
kun otetaan huomioon, että salkussa olevien yhtiöiden on tehtävä oma tilinpäätöksensä. Siksi 
pakollinen neljän kuukauden määräaika ei sovi vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille.

Tarkistus 1167
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kunkin sen hoitaman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston vuosikertomus kultakin 
tilikaudelta neljän kuukauden kuluessa 

a) kunkin sen hoitaman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston vuosikertomus kultakin 
tilikaudelta neljän kuukauden kuluessa 
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tilikauden päättymisestä; tilikauden päättymisestä, tai kun 
kolmansilta osapuolilta on saatava tietoja 
(kuten vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
kohdesijoituksia koskeva tilintarkastus) 
kuuden kuukauden kuluessa tilikauden 
päättymisestä;

Or. en

Tarkistus 1168
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kunkin sen hoitaman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston vuosikertomus kultakin 
tilikaudelta neljän kuukauden kuluessa 
tilikauden päättymisestä;

a) kunkin sen hoitaman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston vuosikertomus kultakin 
tilikaudelta neljän kuukauden kuluessa 
tilikauden päättymisestä, tai kun 
kolmansilta osapuolilta on saatava tietoja 
(kuten vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
kohdesijoituksia koskeva tilintarkastus) 
kuuden kuukauden kuluessa tilikauden 
päättymisestä;

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan olisi annettava toimivaltaiselle viranomaiselle 
vuosikertomus kustakin hoitamastaan rahastosta ja luettelo hoidetuista rahastoista 
neljännesvuosittain. Muut 21 artiklan vaatimukset soveltuvat (1 kohdassa) ainoastaan 
rahastoille, jotka käyvät säännöllisesti kauppaa julkisilla markkinoilla, ja (2 kohdassa) 
rahastoihin, joilla on lunastusoikeudet. Ei ole asianmukaista soveltaa niitä rahastoihin, jotka 
sijoittavat ainoastaan noteeraamattomiin arvopapereihin tai suljettuihin rahastoihin.
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Tarkistus 1169
Diogo Feio

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan, joka hoitaa yhtä tai useampaa 
järjestelmän kannalta merkittävää 
vivutusta soveltavaa vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa, on annettava 
kotijäsenvaltionsa toimivaltaisten 
viranomaisten saataville tiedot sovelletun 
vivutuksen kokonaismäärästä, tieto siitä, 
miten vivutus jakaantuu rahan tai 
arvopapereiden lainaamiseen perustuvan 
vivutuksen ja rahoitusjohdannaisiin 
sisältyvän vivutuksen kesken, ja tieto siitä, 
missä määrin varoja on käytetty 
vivutusjärjestelyissä uudelleen.
Näissä tiedoissa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan on ilmoitettava 
kunkin hoitamansa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osalta viisi suurinta 
lainarahan tai lainattujen arvopaperien 
lähdettä sekä kultakin näiltä 
lainanantajayhteisöiltä saadun vivutuksen 
määrät kunkin rahaston osalta.

Or. en

Perustelu

Vastaa puheenjohtajavaltio Ruotsin kompromissiehdotusta. Viranomaisille raportoimista 
koskevat vaatimukset (22, 23 ja 24 artikla) on nyt sisällytetty 21 artiklaan: tarkistuksella 
konkretisoidaan ja lisätään toimivaltaisille viranomaisille raportoimista koskevia 
vaatimuksia.
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Tarkistus 1170
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan, joka hoitaa yhtä tai useampaa 
järjestelmän kannalta merkittävää 
vivutusta soveltavaa vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa, on annettava 
kotijäsenvaltionsa toimivaltaisten 
viranomaisten saataville tiedot sovelletun 
vivutuksen kokonaismäärästä, tieto siitä, 
miten vivutus jakaantuu rahan tai 
arvopapereiden lainaamiseen perustuvan 
vivutuksen ja rahoitusjohdannaisiin 
sisältyvän vivutuksen kesken, ja tieto siitä, 
missä määrin varoja on käytetty 
vivutusjärjestelyissä uudelleen. 
Näissä tiedoissa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan on ilmoitettava 
kunkin hoitamansa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osalta viisi suurinta 
lainarahan tai lainattujen arvopaperien 
lähdettä sekä kultakin näiltä 
lainanantajayhteisöiltä saadun vivutuksen 
määrät kunkin rahaston osalta.

Or. en

Perustelu

Annetaan tiedot järjestelmän kannalta merkittävästä vivutuksesta.

Tarkistus 1171
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Kunkin toimivaltaisen viranomaisen 



PE439.133v01-00 110/118 AM\805040FI.doc

FI

on säännöllisesti julkaistava 1 ja 2 
kohdan mukaisesti saatuja tietoja 
koskevat koontiluvut.

Or. en

Perustelu

Koontitietojen julkaiseminen auttaa sijoittajia ja suurta yleisöä arvioimaan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston todellisia tuloksia. Tämä kysymys on jäänyt toistaiseksi hyvin hämäräksi, 
koska alan vakiintuneena käytänteenä on antaa vain valikoituja tietoja. 

Tarkistus 1172
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. Tällä direktiivillä ei millään tavoin 
estetä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajaa ilmoittamasta toimivaltaiselle 
viranomaiselle, että tietyt hoitajan tämän 
direktiivin mukaisesti toimittamat tiedot 
kuuluvat liikesalaisuuden piiriin tai ovat 
salassa pidettäviä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta kyseisen viranomaisen 
mahdollisuutta jakaa kyseiset tiedot 
muiden toimivaltaisten viranomaisten 
kanssa tämän direktiivin mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

Liikesalaisuudet ja salassa pidettävät tiedot olisi henkilötietojen tapaan suojattava siten, että 
niitä ei anneta kenellekään muulle kuin toimivaltaisille viranomaisille. Näin ei tuoteta haittaa 
yhtiöille, joihin vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja sijoittaa.
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Tarkistus 1173
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 d. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset saavat tiedot siitä, miten 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
hoitaman rahaston yhteydessä käytetään 
lyhyeksi myyntiä, jotta voidaan määrittää, 
missä määrin lyhyeksi myynnin käyttö 
lisää rahoitusjärjestelmän 
järjestelmäriskiä tai markkinahäiriöiden 
riskiä. Kotijäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on myös varmistettava, että 
tällaiset tiedot annetaan kootusti kaikista 
niiden valvomista vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajista muille 
toimivaltaisille viranomaisille, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja 
Euroopan järjestelmäriskikomitealle 
soveltaen valvontaan liittyvää yhteistyötä 
koskevassa 46 artiklassa tarkoitettuja 
menettelyjä. 

Or. en

Perustelu

Annetaan tiedot järjestelmän kannalta merkittävästä lyhyeksi myynnistä.

Tarkistus 1174
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla
yksilöidään 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut 

4. Komissio antaa 49 a, 49 b ja 49 c 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa yksilöidään 1, 2 ja 3 kohdassa 



PE439.133v01-00 112/118 AM\805040FI.doc

FI

raportointivelvollisuudet ja raportoinnin 
aikaväli.

tarkoitetut raportointivelvollisuudet ja 
raportoinnin aikaväli. Säädösten on oltava 
tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia 
sekä mukautettuja asianomaisen 
säädöksen kohteena olevan 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
tyyppiin, ja niissä on otettava huomioon 
muun muassa erot erityyppisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien koossa, resursseissa, 
monimutkaisuudessa, ominaisuuksissa, 
sijoituksissa, sijoitusstrategioissa ja 
-tekniikoissa, rakenteissa ja sijoittajissa.

Or. en

Perustelu

Vaikka vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on annettava toimivaltaiselle viranomaiselle 
kunkin hoitamansa rahaston vuosikertomus (kuuden kuukauden kuluessa tilikauden 
päättymisestä – ks. edellä) ja hoidettujen rahastojen luettelo neljännesvuosittain, muut 
21 artiklan vaatimukset soveltuvat (1 kohdassa) ainoastaan rahastoille, jotka käyvät 
säännöllisesti kauppaa julkisilla markkinoilla, ja (2 kohdassa) rahastoihin, joilla on 
lunastusoikeudet. Ei ole asianmukaista soveltaa niitä rahastoihin, jotka sijoittavat ainoastaan 
noteeraamattomiin arvopapereihin tai suljettuihin rahastoihin.

Lisäksi direktiivissä olisi otettava paremmin huomioon erityyppisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen erityispiirteet.

Tarkistus 1175
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla
yksilöidään 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut 
raportointivelvollisuudet ja raportoinnin 
aikaväli.

4. Komissio antaa 49 a, 49 b ja 49 c 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa yksilöidään 1, 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitetut raportointivelvollisuudet ja 
raportoinnin aikaväli. Säädösten on oltava 
tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia 
sekä mukautettuja asianomaisen 
säädöksen kohteena olevan 
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vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
tyyppiin, ja niissä on otettava huomioon 
muun muassa erot erityyppisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien koossa, resursseissa,
monimutkaisuudessa, ominaisuuksissa, 
sijoituksissa, sijoitusstrategioissa ja 
-tekniikoissa, rakenteissa ja sijoittajissa.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan olisi annettava toimivaltaiselle viranomaiselle 
vuosikertomus kustakin hoitamastaan rahastosta ja luettelo hoidetuista rahastoista 
neljännesvuosittain. Muut 21 artiklan vaatimukset soveltuvat (1 kohdassa) ainoastaan 
rahastoille, jotka käyvät säännöllisesti kauppaa julkisilla markkinoilla, ja (2 kohdassa) 
rahastoihin, joilla on lunastusoikeudet. Ei ole asianmukaista soveltaa niitä rahastoihin, jotka 
sijoittavat ainoastaan noteeraamattomiin arvopapereihin tai suljettuihin rahastoihin.

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

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla
yksilöidään 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut 
raportointivelvollisuudet ja raportoinnin 
aikaväli.

4. Komissio antaa 49 a, 49 b ja 49 c 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa yksilöidään 1, 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitetut raportointivelvollisuudet ja 
raportoinnin aikaväli. Säädösten on oltava 
tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia 
sekä mukautettuja asianomaisen 
säädöksen kohteena olevan 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
tyyppiin, ja niissä on otettava huomioon 
muun muassa erot erityyppisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien koossa, resursseissa, 
monimutkaisuudessa, ominaisuuksissa, 
sijoituksissa, sijoitusstrategioissa ja 
-tekniikoissa, rakenteissa ja sijoittajissa.
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Or. en

Perustelu

2-tason täytäntöönpanotoimien olisi oltava oikeasuhteisia eikä niillä pitäisi rangaista 
tarpeettomasti yhteisöjä, jos noudattamisesta aiheutuvat lisäkustannukset eivät tuota selvää 
etua. 

Tarkistus 1177
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla
yksilöidään 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut 
raportointivelvollisuudet ja raportoinnin 
aikaväli.

4. Komissio antaa 49 a, 49 b ja 49 c 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa yksilöidään 1, 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitetut raportointivelvollisuudet ja 
raportoinnin aikaväli. Säädösten on oltava 
tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia 
sekä mukautettuja asianomaisen 
säädöksen kohteena olevan 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
tyyppiin, ja niissä on otettava huomioon 
muun muassa erot erityyppisten
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien koossa, resursseissa, 
monimutkaisuudessa, ominaisuuksissa, 
sijoituksissa, sijoitusstrategioissa ja 
-tekniikoissa, rakenteissa ja sijoittajissa.

Or. en

Tarkistus 1178
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 4. Komissio antaa 49 a, 49 b ja 49 c 
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täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla
yksilöidään 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut 
raportointivelvollisuudet ja raportoinnin 
aikaväli.

artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa yksilöidään 1, 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitetut raportointivelvollisuudet, joita 
voidaan mukauttaa ja täydentää 
rahoitustekniikoiden kehittymisen 
perusteella, ja raportoinnin aikaväli.

Or. en

Perustelu

Komission on voitava mukauttaa tiedoksiantovelvoitteita kehittyviin rahoitustekniikoihin –
muussa tapauksessa innovatiiviset tekniikat saattavat vesittää koko tiedoksiantovaatimusten 
tarkoituksen.

Tarkistus 1179
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio antaa myös delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 3 a kohdan 
mukaisesti julkaistavien tietojen tyyppiä. 
Kyseiset säädökset, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, 
hyväksytään 49a, 49 b ja 49 c artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Komission on voitava mukauttaa tiedoksiantovelvoitteita kehittyviin rahoitustekniikoihin –
muussa tapauksessa innovatiiviset tekniikat saattavat vesittää koko tiedoksiantovaatimusten 
tarkoituksen.
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Tarkistus 1180
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla 
yksilöidään 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut 
raportointivelvollisuudet ja raportoinnin 
aikaväli.

4. Komissio voi vahvistaa 49 a, 49 b ja 49 
c artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä toimenpiteitä, joilla 
yksilöidään 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut 
raportointivelvollisuudet ja raportoinnin 
aikaväli.

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 1181
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Perustelu

Tässä artiklassa edellytetyt, viranomaisille raportoitavat tiedot ovat relevantteja ainoastaan 
hedgerahastojen kannalta (lyhyeksi myynti, maksuvalmiuden hoito jne.). Raportointi 
merkitsisi tarpeetonta lisäselvitystaakkaa listatuille teollisuuden holding-yhtiöille.

Tarkistus 1182
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Tätä artiklaa ei sovelleta suljettuihin 
rahastoihin, joilla ei ole 
lunastusoikeuksia.

Or. en

Perustelu

Tässä artiklassa edellytetyt, viranomaisille raportoitavat tiedot ovat relevantteja ainoastaan 
hedgerahastojen kannalta (lyhyeksi myynti, maksuvalmiuden hoito jne.). Raportointi 
merkitsisi tarpeetonta lisäselvitystaakkaa suljetuille rahastoille.

Tarkistus 1183
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
21 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

21 a artikla
Tietojen salassapito

Tällä direktiivillä ei millään tavoin estetä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa 
ilmoittamasta toimivaltaiselle 
viranomaiselle, että tietyt hoitajan tämän 
direktiivin mukaisesti toimittamat tiedot 
kuuluvat liikesalaisuuden piiriin tai ovat 
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salassa pidettäviä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta kyseisen viranomaisen 
mahdollisuutta jakaa kyseiset tiedot 
muiden toimivaltaisten viranomaisten 
kanssa tämän direktiivin mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

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.

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


