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Pakeitimas 980
Derk Jan Eppink

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV, ketinantys perduoti trečiosioms 
šalims užduotį atlikti AIFV vardu vieną ar 
daugiau savo funkcijų, kreipiasi į buveinės 
valstybės narės kompetentingas 
institucijas dėl išankstinio leidimo 
kiekvieno funkcijų perdavimo atveju.

1. AIFV gali perduoti trečiosioms šalims 
užduotį atlikti AIFV vardu vieną ar 
daugiau savo funkcijų.

Or. en

Pagrindimas

Valdytojams turi būti leidžiama perduoti tam tikras valdymo ir administracines (pavyzdžiui, 
rizikos valdymo) funkcijas biurams, įsikūrusiems už ES ribų, nereikalaujant kiekvieną kartą 
gauti išankstinį leidimą.

Pakeitimas 981
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV, ketinantys perduoti trečiosioms 
šalims užduotį atlikti AIFV vardu vieną ar 
daugiau savo funkcijų, kreipiasi į buveinės 
valstybės narės kompetentingas institucijas
dėl išankstinio leidimo kiekvieno funkcijų 
perdavimo atveju.

1. AIFV, kurie perduoda trečiosioms 
šalims užduotį atlikti AIFV vardu vieną ar 
daugiau savo funkcijų, informuoja 
tinkamu būdu savo buveinės valstybės 
narės kompetentingas institucijas.

Or. en

Pagrindimas

AIFV atveju pranešimo procedūra gali būti priimtina, tačiau turi būti aiškiai nurodoma, kad 
ši procedūra taip pat gali būti atliekama ex post. Kadangi dažnai paslaugų teikėjai –
subjektai, kurių veikla nereglamentuojama pagal AIFV direktyvą, pavyzdžiui, jie atlieka 
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riboto pobūdžio užduotis, kaip antai, su informacinių technologijų priemonėmis susijusių 
paslaugų teikimas, nebūtina reikalauti, kad subjektas, kuriam perduodamos šios funkcijos, 
gautų turto valdytojo licenziją. Pagal direktyvos dėl kolektyvinio investavimo į perleidžiamus 
vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) nuostatas, AIFV taip pat gali perduoti savo funkcijas 
depozitarui, jei dėl šio perdavimo nekyla interesų konfliktų.

Pakeitimas 982
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV, ketinantys perduoti trečiosioms 
šalims užduotį atlikti AIFV vardu vieną ar 
daugiau savo funkcijų, kreipiasi į buveinės 
valstybės narės kompetentingas institucijas
dėl išankstinio leidimo kiekvieno funkcijų 
perdavimo atveju.

1. AIFV, kurie perduoda trečiosioms 
šalims užduotį atlikti AIFV vardu vieną ar 
daugiau savo funkcijų, informuoja 
tinkamu būdu savo buveinės valstybės 
narės kompetentingas institucijas kiekvieno 
funkcijų perdavimo atveju.

Or. en

Pakeitimas 983
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV, ketinantys perduoti trečiosioms 
šalims užduotį atlikti AIFV vardu vieną ar 
daugiau savo funkcijų, kreipiasi į buveinės 
valstybės narės kompetentingas institucijas
dėl išankstinio leidimo kiekvieno funkcijų 
perdavimo atveju.

1. AIFV, ketinantys perduoti trečiosioms 
šalims užduotį atlikti AIFV vardu vieną ar 
daugiau savo funkcijų, informuoja
buveinės valstybės narės kompetentingas 
institucijas kiekvieno funkcijų perdavimo 
atveju.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti su finansinių priemonių rinkų direktyva (MIFID) ir KIPVPS direktyva.
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Pakeitimas 984
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV, ketinantys perduoti trečiosioms 
šalims užduotį atlikti AIFV vardu vieną ar 
daugiau savo funkcijų, kreipiasi į buveinės 
valstybės narės kompetentingas institucijas
dėl išankstinio leidimo kiekvieno funkcijų 
perdavimo atveju.

1. AIFV, ketinantys perduoti trečiosioms 
šalims užduotį atlikti AIFV vardu vieną ar 
daugiau savo svarbių funkcijų, iš anksto 
informuoja buveinės valstybės narės 
kompetentingas institucijas kiekvieno 
funkcijų perdavimo atveju kiek įmanoma 
anksčiau ir prieš įsigaliojant sprendimui 
dėl perdavimo. Kompetentingos 
institucijos gali per mėnesį nuo pranešimo 
dienos atšaukti perdavimą, jei galima 
įrodyti, kad šis atšaukimas būtų 
naudingas atitinkamo AIF 
investuotojams.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu būtų reikalaujama gauti išankstinį patvirtinimą, būtų nustatoma griežtesnė perdavimo 
tvarka negu numatyta KIPVPS direktyvoje. Atsižvelgiant į tai, kad nekilo jokių su perdavimu, 
kuris vykdomas pagal KIPVPS direktyvoje nustatytą sistemą, susijusių problemų, būtų idealu, 
jeigu į AIFV direktyvą įtraukti reikalavimai nebūtų griežtesni negu ketvirtosios KIPVPS 
direktyvos 13 straipsnio 1 dalies c punkto reikalavimai.

Pakeitimas 985
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV, ketinantys perduoti trečiosioms 
šalims užduotį atlikti AIFV vardu vieną ar 
daugiau savo funkcijų, kreipiasi į buveinės 
valstybės narės kompetentingas 
institucijas dėl išankstinio leidimo 
kiekvieno funkcijų perdavimo atveju.

1. AIFV, ketinantys perduoti trečiosioms 
šalims užduotį atlikti AIFV vardu vieną ar 
daugiau savo pačių vykdomų funkcijų,
praneša buveinės valstybės narės
kompetentingoms institucijoms prieš 
įsigaliojant susitarimui dėl funkcijų 
perdavimo.
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Or. en

Pagrindimas

Taip pat žr. 2009 m. gruodžio 15 d. persvarstyto pirmininkaujančios valstybės narės 
kompromisinio pasiūlymo 18 straipsnį.

Pakeitimas 986
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV, ketinantys perduoti trečiosioms 
šalims užduotį atlikti AIFV vardu vieną ar 
daugiau savo funkcijų, kreipiasi į buveinės 
valstybės narės kompetentingas 
institucijas dėl išankstinio leidimo 
kiekvieno funkcijų perdavimo atveju.

1. AIFV, ketinantys perduoti trečiosioms 
šalims užduotį atlikti AIFV vardu vieną ar 
daugiau savo funkcijų, kiekvieną kartą 
nusprendę perduoti funkcijas, praneša
buveinės valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms prieš įsigaliojant susitarimui 
dėl funkcijų perdavimo.

Or. en

Pakeitimas 987
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) trečioji šalis privalo būti kreditinga, o
realiai veiklą vykdantys asmenys privalo 
būti pakankamai geros reputacijos ir 
pakankamai patyrę;

(a) realiai trečiosios šalies veiklą 
vykdantys asmenys privalo būti 
pakankamai geros reputacijos ir 
pakankamai patyrę;

Or. en

Pagrindimas

AIFV atveju pranešimo procedūra gali būti priimtina, tačiau turi būti aiškiai nurodoma, kad 
ši procedūra taip pat gali būti atliekama ex post. Kadangi dažnai paslaugų teikėjai –
subjektai, kurių veikla nereglamentuojama pagal AIFV direktyvą, pavyzdžiui, jie atlieka 
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riboto pobūdžio užduotis, kaip antai, su informacinių technologijų priemonėmis susijusių 
paslaugų teikimas, nebūtina reikalauti, kad subjektas, kuriam perduodamos šios funkcijos, 
gautų turto valdytojo licenziją. Pagal direktyvos dėl kolektyvinio investavimo į perleidžiamus 
vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) nuostatas, AIFV taip pat gali perduoti savo funkcijas 
depozitarui, jei dėl šio perdavimo nekyla interesų konfliktų.

Pakeitimas 988
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) trečioji šalis privalo būti kreditinga, o
realiai veiklą vykdantys asmenys privalo 
būti pakankamai geros reputacijos ir 
pakankamai patyrę;

(a) realiai trečiosios šalies veiklą 
vykdantys asmenys privalo būti 
pakankamai geros reputacijos ir 
pakankamai patyrę;

Or. en

Pagrindimas

Taip pat žr. 2009 m. gruodžio 15 d. persvarstyto pirmininkaujančios valstybės narės 
kompromisinio pasiūlymo 18 straipsnį.

Pakeitimas 989
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) jei perduodamas portfelio arba rizikos
valdymas, trečioji šalis, be kita ko, privalo 
turėti AIFV veiklos leidimą, kuriuo 
suteikiama teisė valdyti to paties tipo AIF;

(b) jei perduodamas portfelio valdymas,

(i) įgaliojimai gali būti suteikti tik 
įmonėms, kurios turi leidimą valdyti turtą 
arba įsteigtos šiuo tikslu ir kurioms 
taikoma rizikos ribojimo priežiūra; o
(ii) jeigu trečiosios šalies buveinė 
registruota trečiojoje šalyje, turi būti 
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taikoma tokia priežiūros sistema, kuri 
būtų lygiavertė ES šalių sistemoms.
Komisija priima deleguotuosius teisės 
aktus pagal 49a, 49b ir 49c straipsnius ir 
tiksliai apibrėžia trečiųjų šalių buveinės 
šalies priežiūros sistemos lygiavertiškumo 
vertinimo kriterijus;

Or. en

Pagrindimas

Jeigu būtų ribojamos galimybės perduoti portfelio valdymą, t. y., valdymą būtų leidžiama 
perduoti tik tiems AIFV, kurie atitinka ES teisės aktuose numatytus reikalavimus, būtų 
suvaržomos fondų galimybės valdyti portfelius už ES ribų. Dėl to investuotojai turėtų mažiau 
investavimo galimybių, be to, būtų daromas poveikis jų galimybėms įvairinti riziką. Šioje 
direktyvoje turi būti laikomasi KIPVPS direktyvoje išdėstytos strategijos.

Pakeitimas 990
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) jei perduodamas portfelio arba rizikos
valdymas, trečioji šalis, be kita ko, privalo 
turėti AIFV veiklos leidimą, kuriuo 
suteikiama teisė valdyti to paties tipo AIF;

(b) jei perduodamas portfelio valdymas,

(i) įgaliojimai gali būti suteikti tik 
įmonėms, kurios turi leidimą valdyti turtą 
arba įsteigtos šiuo tikslu ir kurioms 
taikoma rizikos ribojimo priežiūra; o
(ii) jeigu trečiosios šalies buveinė 
registruota trečiojoje šalyje, turi būti 
taikoma tokia priežiūros sistema, kuri 
būtų lygiavertė ES šalių sistemoms.
Komisija priima deleguotuosius teisės 
aktus pagal 49a, 49b ir 49c straipsnius ir 
tiksliai apibrėžia trečiųjų šalių buveinės 
šalies priežiūros sistemos lygiavertiškumo 
vertinimo kriterijus;
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Or. en

Pagrindimas

Jeigu būtų ribojamos galimybės perduoti portfelio valdymą, t. y., valdymą būtų leidžiama 
perduoti tik tiems AIFV, kurie atitinka ES teisės aktuose numatytus reikalavimus, būtų 
suvaržomos fondų galimybės valdyti portfelius už ES ribų. Dėl to investuotojai turėtų mažiau 
investavimo galimybių, be to, būtų daromas poveikis jų galimybėms įvairinti riziką. Šioje 
direktyvoje turi būti laikomasi KIPVPS direktyvoje išdėstytos strategijos.

Pakeitimas 991
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) jei perduodamas portfelio arba rizikos
valdymas, trečioji šalis, be kita ko, privalo 
turėti AIFV veiklos leidimą, kuriuo 
suteikiama teisė valdyti to paties tipo AIF;

(b) jei perduodamas investicijų valdymas,
įgaliojimai suteikiami tik įmonėms, kurios 
turi leidimą valdyti turtą arba įsteigtos 
šiuo tikslu ir kurioms taikoma rizikos 
ribojimo priežiūra; valdymas 
perduodamas atsižvelgiant į investicijų 
paskirstymo kriterijus, kuriuos periodiškai 
nustato valdymo įmonės; kai įgaliojimų 
perdavimas susijęs su investicijų valdymu 
ir kai įgaliojimai perduodami trečiosios 
šalies įmonei, reikia užtikrinti atitinkamų 
priežiūros institucijų bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 992
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) jei perduodamas portfelio arba rizikos
valdymas, trečioji šalis, be kita ko, privalo 
turėti AIFV veiklos leidimą, kuriuo 

(b) jei perduodamas portfelio valdymas,
įgaliojimai suteikiami tik įmonėms, kurios 
turi leidimą valdyti turtą arba įsteigtos 
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suteikiama teisė valdyti to paties tipo AIF; šiuo tikslu ir kurioms taikoma rizikos 
ribojimo priežiūra; jeigu šios sąlygos 
patenkinti neįmanoma, valdymas gali būti 
perduodamas tik su sąlyga, kad iš anksto 
gautas valstybės narės, kurioje registruota 
buveinė, kompetentingos institucijos 
leidimas.

Or. en

Pagrindimas

AIFV atveju pranešimo procedūra gali būti priimtina, tačiau turi būti aiškiai nurodoma, kad 
ši procedūra taip pat gali būti atliekama ex post. Kadangi dažnai paslaugų teikėjai –
subjektai, kurių veikla nereglamentuojama pagal AIFV direktyvą, pavyzdžiui, jie atlieka 
riboto pobūdžio užduotis, kaip antai, su informacinių technologijų priemonėmis susijusių 
paslaugų teikimas, nebūtina reikalauti, kad subjektas, kuriam perduodamos šios funkcijos, 
gautų turto valdytojo licenziją. Pagal direktyvos dėl kolektyvinio investavimo į perleidžiamus 
vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) nuostatas, AIFV taip pat gali perduoti savo funkcijas 
depozitarui, jei dėl šio perdavimo nekyla interesų konfliktų.

Pakeitimas 993
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) jei perduodamas portfelio arba rizikos 
valdymas, trečioji šalis, be kita ko, privalo 
turėti AIFV veiklos leidimą, kuriuo 
suteikiama teisė valdyti to paties tipo AIF;

(b) jei perduodamas portfelio arba rizikos 
valdymas, įgaliojimai suteikiami tik 
įmonėms, kurios turi leidimą valdyti turtą 
arba įsteigtos šiuo tikslu ir kurioms 
taikoma rizikos ribojimo priežiūra; AIFV, 
vykdydami veiklą, užtikrina atitinkamą 
kruopštumo lygį; kai įgaliojimų 
perdavimas susijęs su investicijų valdymu 
ir kai įgaliojimai perduodami trečiosios 
šalies įmonei, reikia užtikrinti atitinkamų 
priežiūros institucijų bendradarbiavimą; 
jeigu ši sąlyga nevisiškai įvykdyta, 
valdymas gali būti perduodamas tik su 
sąlyga, kad iš anksto gautas valstybės 
narės, kurioje registruota AIFV buveinė, 
kompetentingos institucijos leidimas.
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Or. en

Pakeitimas 994
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) jei perduodamas portfelio arba rizikos 
valdymas, trečioji šalis, be kita ko, privalo 
turėti AIFV veiklos leidimą, kuriuo 
suteikiama teisė valdyti to paties tipo AIF;

(b) jei perduodamas portfelio arba rizikos 
valdymas, įgaliojimai suteikiami tik 
įmonėms, kurios turi leidimą valdyti turtą 
arba įsteigtos šiuo tikslu ir kurioms 
taikoma priežiūra; jeigu šios sąlygos 
patenkinti neįmanoma, valdymas gali būti 
perduodamas tik su sąlyga, kad iš anksto 
gautas valstybės narės, kurioje registruota 
buveinė, kompetentingos institucijos 
leidimas; jeigu trečiosios šalies buveinė 
registruota trečiojoje šalyje, ji turi laikytis 
39 straipsnyje nurodytų sąlygų;

Or. en

Pagrindimas

Taip pat žr. 2009 m. gruodžio 15 d. persvarstyto pirmininkaujančios valstybės narės 
kompromisinio pasiūlymo 18 straipsnį.

Pakeitimas 995
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) jei perduodamas portfelio arba rizikos 
valdymas, trečioji šalis, be kita ko, privalo 
turėti AIFV veiklos leidimą, kuriuo 
suteikiama teisė valdyti to paties tipo AIF;

(b) jei perduodamas (visas arba dalinis)
portfelio arba rizikos valdymas, įgaliojimai 
gali būti suteikiami tik įmonėms, kurios 
turi leidimą valdyti turtą arba įsteigtos 
šiuo tikslu ir kurioms taikoma rizikos 
ribojimo priežiūra; jeigu šios sąlygos 
patenkinti neįmanoma, valdymas gali būti 
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perduodamas tik tuomet, jei AIFV iš 
anksto gavo valstybės narės, kurioje 
registruota jo buveinė, kompetentingos 
institucijos leidimą;

Or. en

Pagrindimas

Daugelis turto valdytojų, įskaitant tuos, kurie veiklą vykdo tarptautiniu lygmeniu, naudojasi 
vietos ekspertų paslaugomis, kad galėtų investuoti į tam tikras rinkas (būtent sparčiai 
besivystančias rinkas). Tokia veikla leidžiama ir pagal KIPVPS direktyvos nuostatas. Svarbu, 
kad ir toliau būtų leidžiama taikyti šią strategiją, kad investuotojai be reikalo nedelsdami 
galėtų naudotis vietos ekspertų konsultacijomis. Vietoj to, kad paprasčiausiai būtų apskritai 
draudžiama perduoti įgaliojimus tarptautiniams subjektams, būtų daug tikamiau užtikrinti, 
kad subjektai, kuriems ketinama perduoti įgaliojimus, būtų tinkami.

Pakeitimas 996
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) jei perduodamas portfelio arba rizikos 
valdymas, trečioji šalis, be kita ko, privalo 
turėti AIFV veiklos leidimą, kuriuo
suteikiama teisė valdyti to paties tipo AIF;

(b) jei perduodamas portfelio arba rizikos
ar likvidumo valdymas, trečioji šalis 
privalo i) turėti AIFV veiklos leidimą,
pagal kurį suteikiama teisė valdyti to 
paties tipo AIF arba ii) būti tokiu AIFV, 
kurio buveinė nėra ES teritorijoje, bet jam 
išduotas šalies, kurioje registruota jo 
buveinė, leidimas valdyti to paties tipo 
AIF;

Or. en
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Pakeitimas 997
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) jei perduodamas portfelio arba rizikos 
valdymas, trečioji šalis, be kita ko, privalo 
turėti AIFV veiklos leidimą, kuriuo 
suteikiama teisė valdyti to paties tipo AIF;

(b) jei perduodamas portfelio arba 
rizikos valdymas, ágaliojimai 
suteikiami tik ámonëms, kurios turi
leidimà valdyti turtà arba ásteigtos 
ðiuo tikslu ir kurioms taikoma 
prieþiûra;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti su direktyva dėl kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius 
popierius subjektų (KIPVPS). Įprasta, kad investicijų už ES ribų atveju AIFV tam tikrą su jų 
portfelio valdymu susijusių įgaliojimų dalį perduoda vietos (t. y., už ES ribų) lygmens 
valdytojams, kad galėtų pasinaudoti vietos ekspertų sukauptomis žiniomis apie vietos lygmens 
investicijų galimybes. Kartais tokia strategija mažiau rizikinga negu nuotolinis valdymas. 
Turi būti vykdoma atitinkama šių vietos lygmens valdytojų priežiūra.

Pakeitimas 998
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) jei įgaliojimų perdavimas susijęs su 
portfelio valdymu arba rizikos valdymu ir 
kai įgaliojimai perduodami trečiosios 
šalies įmonei, be b punkte nurodytų 
reikalavimų taip pat turi būti nustatoma 
tinkama AIFV kompetentingos 
institucijos ir trečiosios šalies subjekto 
priežiūros institucijos bendradarbiavimo 
tvarka;

Or. en
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Pagrindimas

Daugelis turto valdytojų, įskaitant tuos, kurie veiklą vykdo tarptautiniu lygmeniu, naudojasi 
vietos ekspertų paslaugomis, kad galėtų investuoti į tam tikras rinkas (būtent sparčiai 
besivystančias rinkas). Tokia veikla leidžiama ir pagal KIPVPS direktyvos nuostatas. Svarbu, 
kad ir toliau būtų leidžiama taikyti šią strategiją, kad investuotojai be reikalo nedelsdami 
galėtų naudotis vietos ekspertų konsultacijomis. Vietoj to, kad paprasčiausiai būtų apskritai 
draudžiama perduoti įgaliojimus tarptautiniams subjektams, būtų daug tikamiau užtikrinti, 
kad subjektai, kuriems ketinama perduoti įgaliojimus, būtų tinkami.

Pakeitimas 999
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) jei įgaliojimų perdavimas susijęs su 
portfelio valdymu arba rizikos valdymu ir 
kai įgaliojimai perduodami trečiosios 
šalies įmonei, be b punkte nurodyto 
reikalavimo taip pat turi būti užtikrinamas 
valstybės narės, kurioje registruota 
buveinė, kompetentingų institucijų ir šios 
įmonės priežiūros institucijos 
bendradarbiavimas;

Or. en

Pagrindimas

Taip pat žr. 2009 m. gruodžio 15 d. persvarstyto pirmininkaujančios valstybės narės 
kompromisinio pasiūlymo 18 straipsnį.

Pakeitimas 1000
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bb) jeigu administravimo paslaugų 
perdavimas susijęs su I priedo 2 punkte 
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nurodytais AIF, įgaliojimai perduodami 
tik toms įmonėms, kurios turi leidimą 
vykdyti atitinkamą veiklą arba įsteigtos 
atitinkamu tikslu ir kurioms valstybėje 
narėje, kurioje registruota jų buveinė, 
taikoma priežiūra; jeigu šios sąlygos 
patenkinti neįmanoma, perduoti galima 
tik su sąlyga, kad iš anksto gautas 
valstybės narės, kurioje registruota 
buveinė, kompetentingos institucijos 
leidimas.

Or. en

Pagrindimas

Taip pat žr. 2009 m. gruodžio 15 d. persvarstyto pirmininkaujančios valstybės narės 
kompromisinio pasiūlymo 18 straipsnį.

Pakeitimas 1001
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) perdavimas neturi užkirsti kelio 
veiksmingai prižiūrėti AIFV, o svarbiausia 
tai turi netrukdyti AIFV veikti arba AIF 
būti valdomam siekiant kuo didesnės jų 
investuotojų naudos;

(c) perdavimas neturi užkirsti kelio 
veiksmingai prižiūrėti AIFV, o svarbiausia 
tai turi netrukdyti AIFV veikti arba AIF 
būti valdomam siekiant kuo didesnės
bendros AIF ir jų investuotojų naudos;

Or. en

Pagrindimas

Taip pat žr. 2009 m. gruodžio 15 d. persvarstyto pirmininkaujančios valstybės narės 
kompromisinio pasiūlymo 18 straipsnį.
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Pakeitimas 1002
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) AIFV privalo įrodyti, kad trečioji šalis 
atitinka reikalavimus ir yra pajėgi prisiimti 
konkrečias funkcijas, kad ji buvo atidžiai 
atrinkta ir kad AIFV gali veiksmingai 
nuolatos stebėti perduotos veiklos 
vykdymą, bet kada trečiajai šaliai pateikti 
papildomus nurodymus ir nedelsiant 
atšaukti įgaliojimus, kai to reikalauja 
investuotojų interesai.

(d) AIFV turi galėti įrodyti, kad trečioji 
šalis atitinka reikalavimus ir yra pajėgi 
prisiimti konkrečias funkcijas, kad ji buvo 
atidžiai atrinkta ir kad AIFV gali 
veiksmingai nuolatos stebėti perduotos 
veiklos vykdymą, bet kada trečiajai šaliai 
pateikti papildomus nurodymus ir 
nedelsiant atšaukti įgaliojimus, kai to 
reikalauja bendri investuotojų interesai.

Or. en

Pagrindimas

Taip pat žr. 2009 m. gruodžio 15 d. persvarstyto pirmininkaujančios valstybės narės 
kompromisinio pasiūlymo 18 straipsnį.

Pakeitimas 1003
Derk Jan Eppink

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) AIFV privalo įrodyti, kad trečioji šalis 
atitinka reikalavimus ir yra pajėgi prisiimti 
konkrečias funkcijas, kad ji buvo atidžiai 
atrinkta ir kad AIFV gali veiksmingai 
nuolatos stebėti perduotos veiklos 
vykdymą, bet kada trečiajai šaliai pateikti 
papildomus nurodymus ir nedelsiant 
atšaukti įgaliojimus, kai to reikalauja 
investuotojų interesai.

(d) prireikus, AIFV turi galėti įrodyti, kad 
trečioji šalis atitinka reikalavimus ir yra 
pajėgi prisiimti konkrečias funkcijas, kad ji 
buvo atidžiai atrinkta ir kad AIFV gali 
veiksmingai nuolatos stebėti perduotos 
veiklos vykdymą, bet kada trečiajai šaliai 
pateikti papildomus nurodymus ir 
nedelsiant atšaukti įgaliojimus, kai to 
reikalauja investuotojų interesai.

Or. en
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Pagrindimas

Valdytojams turi būti leidžiama perduoti tam tikras valdymo ir administracines (pavyzdžiui, 
rizikos valdymo) funkcijas biurams, įsikūrusiems už ES ribų, nereikalaujant kiekvieną kartą 
gauti išankstinį leidimą.

Pakeitimas 1004
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Depozitarui, vertintojui ar kitai įmonei, 
kurių interesai gali prieštarauti AIF arba 
jo investuotojų interesams, jokie 
įgaliojimai negali būti perduoti.

AIFV užtikrina, kad įgaliojimų 
perdavimas neprieštarauja AIF arba jo 
investuotojų interesams.

Or. en

Pakeitimas 1005
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Depozitarui, vertintojui ar kitai įmonei, 
kurių interesai gali prieštarauti AIF arba jo 
investuotojų interesams, jokie įgaliojimai 
negali būti perduoti.

Jokie įgaliojimai negali būti perduoti jokiai 
kitai įmonei, kurios interesai gali 
prieštarauti AIF interesams.

Or. en

Pagrindimas

AIFV atveju pranešimo procedūra gali būti priimtina, tačiau turi būti aiškiai nurodoma, kad 
ši procedūra taip pat gali būti atliekama ex post. Kadangi dažnai paslaugų teikėjai –
subjektai, kurių veikla nereglamentuojama pagal AIFV direktyvą, pavyzdžiui, jie atlieka 
riboto pobūdžio užduotis, kaip antai, su informacinių technologijų priemonėmis susijusių 
paslaugų teikimas, nebūtina reikalauti, kad subjektas, kuriam perduodamos šios funkcijos, 
gautų turto valdytojo licenziją. Pagal direktyvos dėl kolektyvinio investavimo į perleidžiamus 
vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) nuostatas, AIFV taip pat gali perduoti savo funkcijas 
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depozitarui, jei dėl šio perdavimo nekyla interesų konfliktų.

Pakeitimas 1006
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Depozitarui, vertintojui ar kitai įmonei,
kurių interesai gali prieštarauti AIF arba jo
investuotojų interesams, jokie įgaliojimai 
negali būti perduoti.

Jokie įgaliojimai, pagal kuriuos būtų 
teikiamos I priedo 1 punkte nurodytos 
investavimo valdymo paslaugos, negali 
būti perduoti depozitarui arba depozitaro 
atstovui, taip pat jokiai kitai įmonei,
kurios interesai gali prieštarauti AIFV
arba AIF investuotojų interesams, nebent 
šiuos konfliktus būtų galima išspręsti.

Or. en

Pagrindimas

Taip pat žr. 2009 m. gruodžio 15 d. persvarstyto pirmininkaujančios valstybės narės 
kompromisinio pasiūlymo 18 straipsnį.

Pakeitimas 1007
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Depozitarui, vertintojui ar kitai įmonei, 
kurių interesai gali prieštarauti AIF arba jo 
investuotojų interesams, jokie įgaliojimai 
negali būti perduoti.

Depozitarui ar kitai įmonei, kurių interesai 
gali prieštarauti AIF interesams, jokie
portfelio valdymo įgaliojimai negali būti 
perduoti, nebent šiuos konfliktus būtų 
galima išspręsti.

Or. en

Pagrindimas

Europos Komisijos pasiūlyme nurodytos sąlygos, kurias patenkinę AIFV galėtų perduoti savo 
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funkcijas depozitarams, yra pernelyg griežtos, be to, jos skiriasi nuo dabar galiojančios 
tvarkos. Šis draudimas turi būti taikomas tik portfelio valdymui. Reikia atsižvelgti į jau 
galiojančius ES teisės aktus, kuriuose nagrinėjamas interesų konfliktų klausimas, pavyzdžiui, 
finansinių priemonių rinkų direktyva (MIFID). Pagal MIFID nuostatas reikalaujama, kad 
interesų konfliktai būtų tinkamai sprendžiami, o ne stengiamasi užkirsti kelią sandorių 
sudarymui, kai esama interesų konfliktų.

Pakeitimas 1008
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Depozitarui, vertintojui ar kitai įmonei, 
kurių interesai gali prieštarauti AIF arba jo 
investuotojų interesams, jokie įgaliojimai 
negali būti perduoti.

Depozitarui, vertintojui ar kitai įmonei, 
kurių interesai gali prieštarauti AIF arba jo 
investuotojų interesams, jokie portfelio 
valdymo įgaliojimai negali būti perduoti, 
nebent šiuos konfliktus būtų galima 
išspręsti.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sušvelninti Komisijos pasiūlymo nuostatas ir jas labiau suderinti su 
nusistovėjusia tvarka, nes nurodoma, kad šis griežtas draudimas turėtų būti taikomas tik 
portfelio valdymo įgaliojimų perdavimui. Be to, šis pakeitimas labiau negu Komisijos 
pasiūlymas dera su kitais teisės aktais, pavyzdžiui, finansinių priemonių rinkų direktyva 
(MIFID), nes nurodoma, kad galimybė išspręsti interesų konfliktus yra laikoma pakankama 
sąlyga.

Pakeitimas 1009
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Depozitarui, vertintojui ar kitai įmonei, 
kurių interesai gali prieštarauti AIF arba jo 
investuotojų interesams, jokie įgaliojimai 

Depozitarui, vertintojui ar kitai įmonei, 
kurių interesai gali prieštarauti AIF arba jo 
investuotojų interesams, jokie portfelio 
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negali būti perduoti. valdymo įgaliojimai negali būti perduoti.

Or. en

Pagrindimas

Portfelio valdymas yra viena iš pagrindinių fondo valdytojų užduočių; ši užduotis neturėtų 
būti perduodama depozitarui, kuris privalo atlikti fondo priežiūrą. Tačiau visas kitas užduotis 
turi būti leidžiama perduoti depozitarui, nes nė vienu iš šių atvejų negali kilti interesų 
konfliktų. Tai dera su direktyvos dėl KIPVPS nuostatomis, taigi jeigu pagal šią direktyvą būtų 
numatomi AIF suvaržymai, tai šie suvaržymai būtų ypač netinkami.

Pakeitimas 1010
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jokiais atvejais AIFV atsakomybei 
poveikio nedaro faktas, kad AIFV perdavė
savo funkcijas trečiajai šaliai, AIFV taip 
pat neturi teisės perduoti savo funkcijas
tokiu mastu, kad jo iš esmės nebegalima 
būtų laikyti AIF valdytoju.

2. AIFV atsakomybei nedaromas poveikis 
net ir tada, kai AIFV tam tikras funkcijas 
perduoda trečiosioms šalims. AIFV
neperduoda savo funkcijų tokiu mastu, 
kad AIF taptų tik vadinamosios pašto 
dėžutės funkcijas atliekančiu subjektu.

Or. en

Pagrindimas

Taip pat žr. 2009 m. gruodžio 15 d. persvarstyto pirmininkaujančios valstybės narės 
kompromisinio pasiūlymo 18 straipsnį.

Pakeitimas 1011
Derk Jan Eppink

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Trečioji šalis neturi teisės perduoti 
jokių jai patikėtų funkcijų dar kartą.

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Valdytojams turi būti leidžiama perduoti tam tikras valdymo ir administracines (pavyzdžiui, 
rizikos valdymo) funkcijas biurams, įsikūrusiems už ES ribų, nereikalaujant kiekvieną kartą 
gauti išankstinį leidimą.

Pakeitimas 1012
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Trečioji šalis neturi teisės perduoti 
jokių jai patikėtų funkcijų dar kartą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad AIFV turėtų prieigą prie trečiųjų šalių rinkų ir galėtų naudotis vietos 
lygmens ekspertų paslaugomis turi būti numatoma galimybė dar kartą perduoti patikėtas 
funkcijas.

Pakeitimas 1013
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Trečioji šalis neturi teisės perduoti 
jokių jai patikėtų funkcijų dar kartą.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 1014
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Trečioji šalis neturi teisės perduoti 
jokių jai patikėtų funkcijų dar kartą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti su direktyva dėl kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius 
popierius subjektų (KIPVPS). Turto valdymo srityje daugeliui yra priimtina tai, kad turto 
valdytojas įvairias jam patikėtas funkcijas dar kartą perduoda kitiems subjektams, ir dėl to 
nekyla jokių su sistemine rizika ar investuotojų apsauga susijusių klausimų, dėl kurių būtų 
nerimaujama. Taigi ir AIF valdymo srityje turėtų būti leidžiama dar kartą perduoti patikėtas 
funkcijas.

Pakeitimas 1015
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Trečioji šalis neturi teisės perduoti 
jokių jai patikėtų funkcijų dar kartą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Uždraudus dar kartą perduoti patikėtas funkcijas kyla pavojus, jog būtų daromas neigiamas 
poveikis turto valdymo veiksmingumui. Gali būti, kad dėl to būtų draudžiama naudotis tam 
tikrais AIF valdymo problemų sprendimo būdais, pavyzdžiui, pasitelkiant fondus, 
investuojančius į kitus fondus, kurie siūlo daug specializuotų administravimo paslaugų 
įvairiuose su vienu produktu susijusiuose sektoriuose, arba taikant kapitalo investicijų 
įmonės, siūlančios tik administracines fondų turto valdymo paslaugas (vokiška santraupa –
Master-KAG), koncepciją, nors nė dėl vieno iš šių valdymo problemų sprendimo būdų nekyla 
sisteminė rizika. Jei AIFV privalėtų užmegzti tiesioginius sutartinius santykius su kiekvienu 
subjektu, kuriam dar kartą perduodamos patikėtos funkcijos, dėl to didėtų fondų ir (arba) 
investuotojų sąnaudos.
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Pakeitimas 1016
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Trečioji šalis neturi teisės perduoti 
jokių jai patikėtų funkcijų dar kartą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Uždraudus dar kartą perduoti patikėtas funkcijas kyla pavojus, jog būtų daromas neigiamas 
poveikis turto valdymo veiksmingumui. Gali būti, kad dėl to būtų draudžiama naudotis tam 
tikrais AIF valdymo problemų sprendimo būdais, pavyzdžiui, pasitelkiant fondus, 
investuojančius į kitus fondus, kurie siūlo daug specializuotų administravimo paslaugų 
įvairiuose su vienu produktu susijusiuose sektoriuose, arba taikant kapitalo investicijų 
įmonės, siūlančios tik administracines fondų turto valdymo paslaugas (vokiška santraupa –
Master-KAG), koncepciją, nors nė dėl vieno iš šių valdymo problemų sprendimo būdų nekyla 
sisteminė rizika. Jei AIFV privalėtų užmegzti tiesioginius sutartinius santykius su kiekvienu 
subjektu, kuriam dar kartą perduodamos patikėtos funkcijos, dėl to didėtų fondų ir (arba) 
investuotojų sąnaudos.

Pakeitimas 1017
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Trečioji šalis neturi teisės perduoti 
jokių jai patikėtų funkcijų dar kartą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Patikėtų funkcijų perdavimas dar kartą labai svarbus valdant pasaulinio lygmens investicijas, 
taip pat ir atliekant vertintojo bei depozitaro funkcijas.
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Pakeitimas 1018
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Trečioji šalis neturi teisės perduoti jokių 
jai patikėtų funkcijų dar kartą.

3. Trečioji šalis gali perduoti bet kokią jai 
patikėtą funkciją dar kartą, jei įvykdomos 
1 dalyje nurodytos sąlygos.

Or. en

Pagrindimas

Neturėtų būti visiškai draudžiama dar kartą perduoti patikėtas funkcijas, priešingai, turėtų 
būti leidžiama jas perduoti dar kartą, jei įvykdomos patikėtų funkcijų pakartotinio perdavimo 
sąlygos.

Pakeitimas 1019
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Trečioji šalis neturi teisės perduoti jokių 
jai patikėtų funkcijų dar kartą.

3. Trečioji šalis gali perduoti bet kokią jai 
patikėtą funkciją dar kartą, jei įvykdomos 
1 dalyje nurodytos sąlygos.

Or. en

Pagrindimas

Taip pat žr. 2009 m. gruodžio 15 d. persvarstyto pirmininkaujančios valstybės narės 
kompromisinio pasiūlymo 18 straipsnį.
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Pakeitimas 1020
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Trečioji šalis neturi teisės perduoti jokių 
jai patikėtų funkcijų dar kartą.

3. Trečioji šalis gali perduoti bet kokią jai 
patikėtą funkciją dar kartą, jei įvykdomos 
1 dalyje nurodytos sąlygos.

Or. en

Pagrindimas

Geriausia būtų, jei ši straipsnio dalis iš viso būtų išbraukta, tuomet šio straipsnio nuostatos 
visapusiškai derėtų su KIPVPS direktyva. Pavyzdžiui, nekilnojamojo turto sektoriaus AIF 
dažnai perduoda nekilnojamo turto priežiūros funkcijas, be to, dažnai sukuriami įvairių 
paslaugų teikėjų tinklai, taigi būtų nepraktiška drausti dar kartą perduoti patikėtas funkcijas.

Pakeitimas 1021
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Trečioji šalis neturi teisės perduoti jokių 
jai patikėtų funkcijų dar kartą.

3. Trečioji šalis gali perduoti bet kokią jai 
patikėtą funkciją dar kartą, jei įvykdomos 
1 dalyje nurodytos sąlygos.

Or. en

Pakeitimas 1022
Marta Andreasen

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Trečioji šalis neturi teisės perduoti jokių 3. Trečioji šalis gali perduoti bet kokią jai 
patikėtą funkciją, išskyrus stebėsenos ir 
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jai patikėtų funkcijų dar kartą. priežiūros funkcijas, dar kartą.

Or. en

Pagrindimas

Būtina, kad fondas turėtų depozitarą, kuris pasirinktų pasaulio lygmens vertybinių popierių 
saugotoją, kuris savo ruožtu tam tikrą šių saugojimo funkcijų dalį perduotų savo skirtingoms 
jurisdikcijoms priklausantiems struktūriniams padaliniams.

Pakeitimas 1023
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodoma:

Išbraukta.

(a) perdavimo patvirtinimo sąlygos;
(b) sąlygos, kuriomis valdytojo 
nebegalima laikyti AIF valdytoju, kaip 
nurodyta 2 dalyje.
Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Taip pat žr. 2009 m. gruodžio 15 d. persvarstyto pirmininkaujančios valstybės narės 
kompromisinio pasiūlymo 18 straipsnį.
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Pakeitimas 1024
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo
priemones, kuriose išsamiau nurodoma:

4. Komisija, priimdama deleguotuosius 
teisės aktus pagal 49a, 49b ir 49c 
straipsnių nuostatas, gali patvirtinti 
priemones, kuriose išsamiau nurodoma:

Or. en

Pagrindimas

Jeigu šis straipsnis būtų paliktas, tai būtų tinkama (pagal naują komitologijos procedūrą) 
formuluotė.

Pakeitimas 1025
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) perdavimo patvirtinimo sąlygos; Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Taip pat žr. 2009 m. gruodžio 15 d. persvarstyto pirmininkaujančios valstybės narės 
kompromisinio pasiūlymo 18 straipsnį.
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Pakeitimas 1026
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu šis straipsnis būtų paliktas, tai būtų tinkama (pagal naują komitologijos procedūrą) 
formuluotė.

Pakeitimas 1027
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV pateikia kiekvieno savo valdomo 
AIF kiekvienų finansinių metų metinę 
ataskaitą. Metinė ataskaita pateikiama 
kompetentingoms institucijoms ir 
investuotojams ne vėliau kaip praėjus 
keturiems mėnesiams nuo finansinių metų 
pabaigos.

1. AIFV pateikia kiekvieno savo valdomo 
AIF kiekvienų finansinių metų metinę 
ataskaitą. Metinė ataskaita pateikiama 
kompetentingoms institucijoms ir 
investuotojams ne vėliau kaip praėjus 
keturiems mėnesiams nuo finansinių metų 
pabaigos arba, AIF, kurie investuoja į 
kitus AIF, atveju ne vėliau kaip praėjus 
šešiems mėnesiams nuo finansinių metų 
pabaigos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant nustatyti ilgesnį laikotarpį, kurio pakaktų duomenims iš kito AIF gauti, šis terminas 
turi būti pratęsiamas dviem mėnesiais. 
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Pakeitimas 1028
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV pateikia kiekvieno savo valdomo 
AIF kiekvienų finansinių metų metinę 
ataskaitą. Metinė ataskaita pateikiama 
kompetentingoms institucijoms ir 
investuotojams ne vėliau kaip praėjus 
keturiems mėnesiams nuo finansinių metų 
pabaigos.

1. AIFV pateikia kiekvieno savo valdomo 
AIF kiekvienų finansinių metų metinę 
ataskaitą. Metinė ataskaita pateikiama 
kompetentingoms institucijoms ir 
investuotojams ne vėliau kaip praėjus 
keturiems mėnesiams nuo finansinių metų 
pabaigos arba, AIF, kurie investuoja į 
kitus AIF, atveju ne vėliau kaip praėjus 
šešiems mėnesiams nuo finansinių metų 
pabaigos.

Or. en

Pagrindimas

Fondai, investuojantys į privataus kapitalo fondus, savo metines ataskaitas rengia 
naudodamiesi pačia naujausia finansine informacija, kurią šie fondai gauna iš pagrindinių 
privataus kapitalo fondų, į kuriuos yra investavę. Gali būti, kad šie pagrindiniai fondai savo 
metinių ataskaitų arba finansinės informacijos nepaskelbs pakankamai anksti, kad fondų 
fondai galėtų iki privalomo keturių mėnesių laikotarpio pabaigos parengti savo metines 
ataskaitas. Dėl šios priežasties reikia pailginti laikotarpį, per kurį fondų fondai privalėtų 
baigti rengti savo metines ataskaitas.

Pakeitimas 1029
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV pateikia kiekvieno savo valdomo 
AIF kiekvienų finansinių metų metinę 
ataskaitą. Metinė ataskaita pateikiama 
kompetentingoms institucijoms ir 
investuotojams ne vėliau kaip praėjus 
keturiems mėnesiams nuo finansinių metų 
pabaigos.

1. AIFV pateikia kiekvieno savo valdomo 
AIF kiekvienų finansinių metų metinę 
ataskaitą. Metinė ataskaita pateikiama 
kompetentingoms institucijoms ir 
investuotojams ne vėliau kaip praėjus 
keturiems mėnesiams nuo finansinių metų 
pabaigos arba, tais atvejais, kai trečiųjų 
šalių prašoma pateikti informaciją, 
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pavyzdžiui, prašoma atlikti AIF 
pagrindinių investicijų auditą, ne vėliau 
kaip praėjus šešiems mėnesiams nuo 
finansinių metų pabaigos.

Or. en

Pagrindimas

Gali būti, kad atliekant privataus kapitalo fondų auditą, pirmiausia reikės užbaigti portfeliui 
priklausančių įmonių auditą, taigi pagal šią direktyvą nustatant bet kokį privalomą laikotarpį 
šiam darbui atlikti reikia skirti pakankamai laiko, atsižvelgiant į laikotarpį, per kurį šios 
portfeliui priklausančios įmonės turi parengti savo metines ataskaitas. Taigi AIF atveju 
nebūtų tinkama numatyti privalomą keturių mėnesių laikotarpį.

Pakeitimas 1030
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV pateikia kiekvieno savo valdomo 
AIF kiekvienų finansinių metų metinę 
ataskaitą. Metinė ataskaita pateikiama 
kompetentingoms institucijoms ir 
investuotojams ne vėliau kaip praėjus 
keturiems mėnesiams nuo finansinių metų 
pabaigos.

1. AIFV pateikia kiekvieno savo valdomo 
AIF kiekvienų finansinių metų metinę 
ataskaitą. Metinė ataskaita pateikiama 
kompetentingoms institucijoms ir 
investuotojams ne vėliau kaip praėjus 
keturiems mėnesiams nuo finansinių metų 
pabaigos arba, tais atvejais, kai trečiųjų 
šalių prašoma pateikti informaciją, 
pavyzdžiui, prašoma atlikti AIF 
pagrindinių investicijų auditą, ne vėliau 
kaip praėjus šešiems mėnesiams nuo 
finansinių metų pabaigos.

Or. en

Pagrindimas

Gali būti, kad atliekant privataus kapitalo fondų auditą, pirmiausia reikės užbaigti portfeliui 
priklausančių įmonių auditą, taigi pagal šią direktyvą nustatant bet kokį privalomą laikotarpį 
šiam darbui atlikti reikia skirti pakankamai laiko, atsižvelgiant į laikotarpį, per kurį šios 
portfeliui priklausančios įmonės turi parengti savo metines ataskaitas. Taigi AIF atveju 
nebūtų tinkama numatyti privalomą keturių mėnesių laikotarpį. Be to, antrojo lygmens 
įgyvendinimo priemonės turi būti proporcingos, o taikant šias priemones neturi būti 
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sudaroma pernelyg daug sunkumų įmonėms, ypač tais atvejais, kai negaunama neabejotinos 
naudos palyginti su išlaidomis, kurių patiriama laikantis šių priemonių.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV pateikia kiekvieno savo valdomo 
AIF kiekvienų finansinių metų metinę 
ataskaitą. Metinė ataskaita pateikiama 
kompetentingoms institucijoms ir 
investuotojams ne vėliau kaip praėjus 
keturiems mėnesiams nuo finansinių metų 
pabaigos.

1. AIFV pateikia kiekvieno savo valdomo 
AIF kiekvienų finansinių metų metinę 
ataskaitą. Metinė ataskaita pateikiama 
kompetentingoms institucijoms ir 
investuotojams ne vėliau kaip praėjus 
keturiems mėnesiams nuo finansinių metų 
pabaigos arba, tais atvejais, kai trečiųjų 
šalių prašoma pateikti informaciją, 
pavyzdžiui, prašoma atlikti AIF 
pagrindinių investicijų auditą, ne vėliau 
kaip praėjus šešiems mėnesiams nuo 
finansinių metų pabaigos.

Or. en

Pagrindimas

Gali būti, kad atliekant privataus kapitalo fondų auditą, pirmiausia reikės užbaigti portfeliui 
priklausančių įmonių auditą, taigi pagal šią direktyvą nustatant bet kokį privalomą laikotarpį 
šiam darbui atlikti reikia skirti pakankamai laiko, atsižvelgiant į laikotarpį, per kurį šios 
portfeliui priklausančios įmonės turi parengti savo metines ataskaitas. Taigi AIF atveju 
nebūtų tinkama numatyti privalomą keturių mėnesių laikotarpį.

Pakeitimas 1032
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV pateikia kiekvieno savo valdomo 
AIF kiekvienų finansinių metų metinę 
ataskaitą. Metinė ataskaita pateikiama 

1. AIFV pateikia kiekvieno savo valdomo 
AIF kiekvienų finansinių metų metinę 
ataskaitą. Metinė ataskaita pateikiama 
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kompetentingoms institucijoms ir 
investuotojams ne vėliau kaip praėjus 
keturiems mėnesiams nuo finansinių metų 
pabaigos.

kompetentingoms institucijoms ir 
investuotojams ne vėliau kaip praėjus 
keturiems mėnesiams nuo finansinių metų 
pabaigos arba, tais atvejais, kai trečiųjų 
šalių prašoma pateikti informaciją, 
pavyzdžiui, prašoma atlikti AIF 
pagrindinių investicijų auditą, ne vėliau 
kaip praėjus šešiems mėnesiams nuo 
finansinių metų pabaigos.

Or. en

Pagrindimas

Gali būti, kad atliekant privataus kapitalo fondų auditą, pirmiausia reikės užbaigti portfeliui 
priklausančių įmonių auditą, taigi pagal šią direktyvą nustatant bet kokį privalomą laikotarpį 
šiam darbui atlikti reikia skirti pakankamai laiko, atsižvelgiant į laikotarpį, per kurį šios 
portfeliui priklausančios įmonės turi parengti savo metines ataskaitas. Taigi AIF atveju 
nebūtų tinkama numatyti privalomą keturių mėnesių laikotarpį. Be to, antrojo lygmens 
įgyvendinimo priemonės turi būti proporcingos, o taikant šias priemones neturi būti 
sudaroma pernelyg daug sunkumų įmonėms, ypač tais atvejais, kai negaunama neabejotinos 
naudos palyginti su išlaidomis, kurių patiriama laikantis šių priemonių. 

Pakeitimas 1033
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV pateikia kiekvieno savo valdomo 
AIF kiekvienų finansinių metų metinę 
ataskaitą. Metinė ataskaita pateikiama 
kompetentingoms institucijoms ir 
investuotojams ne vėliau kaip praėjus 
keturiems mėnesiams nuo finansinių metų 
pabaigos.

1. AIFV pateikia kiekvieno savo valdomo 
AIF, o AIF pateikia savo kiekvienų 
finansinių metų metinę ataskaitą. Metinė 
ataskaita pateikiama kompetentingoms 
institucijoms ir investuotojams ne vėliau 
kaip praėjus keturiems mėnesiams nuo 
finansinių metų pabaigos.

Or. en

Pagrindimas

Žr. antraštės pakeitimo pagrindimą. AIF taip pat turi būti taikomi šios direktyvos 19–30 
straipsniai.
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Pakeitimas 1034
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV pateikia kiekvieno savo valdomo 
AIF kiekvienų finansinių metų metinę 
ataskaitą. Metinė ataskaita pateikiama 
kompetentingoms institucijoms ir 
investuotojams ne vėliau kaip praėjus 
keturiems mėnesiams nuo finansinių metų 
pabaigos.

1. AIFV pateikia kiekvieno savo valdomo 
AIF, o AIF pateikia savo kiekvienų 
finansinių metų metinę ataskaitą. Metinė 
ataskaita pateikiama kompetentingoms 
institucijoms ir investuotojams ne vėliau 
kaip praėjus keturiems mėnesiams nuo 
finansinių metų pabaigos.

Or. en

Pagrindimas

AIF taip pat turi būti taikomi šios direktyvos 19–30 straipsniai.

Pakeitimas 1035
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) ta 20 straipsnyje nurodytos 
informacijos dalis, kuri pasikeitė per 
finansinius metus, už kuriuos teikiama 
ataskaita. 

Or. en
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Pakeitimas 1036
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) atlyginimų, kuriuos sistemai svarbūs 
AIFV arba, tam tikrais atvejais, tokių 
AIFV valdomi AIF, moka aukštesniojo 
lygmens vadovams ir kitiems 
darbuotojams, kurie daro esminį poveikį 
įmonės prisiimamai rizikai, dydis, 
nurodant nekintamą ir kintamą 
atlyginimo dalis.

Or. en

Pagrindimas

Nors galimybė daryti poveikį atlyginimų nustatymo politikai yra ginčytina, jeigu būtų 
numatyta, kad privaloma atskleisti informaciją apie atlyginimus, kompetentingos institucijos, 
siekdamos patikrinti, kaip laikomasi Finansinio stabilumo tarybos ir Komisijos nustatytų 
principų, turėtų domėtis tik informacija apie sistemai svarbių AIFV atitinkamų darbuotojų 
darbo užmokesčio dydį. Net jei ir būtų galima palyginti atlyginimų nustatymo politiką, AIF 
investuotojai iš to neturėtų jokios naudos, nes iš tikrųjų AIF neturi jokių teisių reikalauti 
susigražinti iš jų pasiglemžtus pinigus.

Pakeitimas 1037
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) atlyginimų, kuriuos sistemai svarbūs 
AIFV arba, tam tikrais atvejais, tokių 
AIFV valdomi AIF, moka aukštesniojo 
lygmens vadovams ir kitiems 
darbuotojams, kurie daro esminį poveikį 
įmonės prisiimamai rizikai, dydis, 
nurodant nekintamą ir kintamą 
atlyginimo dalis.
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Or. en

Pagrindimas

Kompetentingos institucijos, siekdamos patikrinti, kaip laikomasi Finansinio stabilumo 
tarybos nustatytų principų, turėtų domėtis tik informacija apie sistemai svarbių AIFV 
atitinkamų darbuotojų darbo užmokesčio dydį. Nebūtina reikalauti, kad visi AIFV pateiktų šią 
informaciją kompetentingoms institucijoms, be to, toks reikalavimas būtų neproporcingas, o 
kompetentingos institucijos gautų per daug informacijos.

Pakeitimas 1038
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) atlyginimų, kuriuos sistemai svarbūs 
AIFV arba, tam tikrais atvejais, tokių 
AIFV valdomi AIF, moka aukštesniojo 
lygmens vadovams ir kitiems 
darbuotojams, kurie daro esminį poveikį 
įmonės prisiimamai rizikai, dydis, 
nurodant nekintamą ir kintamą 
atlyginimo dalis.

Or. en

Pakeitimas 1039
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Metinėje ataskaitoje pateikiama 
apskaitos informacija turi būti patikrinta 
vieno ar daugiau asmenų, turinčių 
įgaliojimą pagal įstatymą atlikti ataskaitų 
auditą pagal 2006 m. gegužės 17 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto 
metinės finansinės atskaitomybės ir 

3. Metinėje ataskaitoje pateikiama 
apskaitos informacija turi būti parengta 
pagal apskaitos standartus arba principus, 
kurių pagal AIF taikomas taisykles arba 
registravimo ar steigimo dokumentus 
reikalaujama laikytis, ir patikrinta vieno ar 
daugiau asmenų, turinčių įgaliojimą pagal 
įstatymą atlikti ataskaitų auditą pagal 
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konsoliduotos finansinės atskaitomybės 
audito, iš dalies keičiančią Tarybos 
direktyvas 78/660/EEB ir 83/349/EEB bei 
panaikinančią Tarybos direktyvą 
84/253/EEB. Auditoriaus ataskaita, 
įskaitant visas išlygas, turi būti visiškai 
atkartota metinėje ataskaitoje.

2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvą 2006/43/EB dėl teisės 
aktų nustatyto metinės finansinės 
atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės 
atskaitomybės audito, iš dalies keičiančią 
Tarybos direktyvas 78/660/EEB ir 
83/349/EEB bei panaikinančią Tarybos 
direktyvą 84/253/EEB. Auditoriaus 
ataskaita, įskaitant visas išlygas, turi būti 
visiškai atkartota metinėje ataskaitoje.

Or. en

Pagrindimas

Gali būti, kad atliekant privataus kapitalo fondų auditą, pirmiausia reikės užbaigti portfeliui 
priklausančių įmonių auditą, taigi pagal šią direktyvą nustatant bet kokį privalomą laikotarpį 
šiam darbui atlikti reikia skirti pakankamai laiko, atsižvelgiant į laikotarpį, per kurį šios 
portfeliui priklausančios įmonės turi parengti savo metines ataskaitas. Taigi AIF atveju 
nebūtų tinkama numatyti privalomą keturių mėnesių laikotarpį. Be to, antrojo lygmens 
įgyvendinimo priemonės turi būti proporcingos, o taikant šias priemones neturi būti 
sudaroma pernelyg daug sunkumų įmonėms, ypač tais atvejais, kai negaunama neabejotinos 
naudos palyginti su išlaidomis, kurių patiriama laikantis šių priemonių. 

Pakeitimas 1040
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Metinėje ataskaitoje pateikiama 
apskaitos informacija turi būti patikrinta 
vieno ar daugiau asmenų, turinčių 
įgaliojimą pagal įstatymą atlikti ataskaitų 
auditą pagal 2006 m. gegužės 17 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto 
metinės finansinės atskaitomybės ir 
konsoliduotos finansinės atskaitomybės 
audito, iš dalies keičiančią Tarybos 
direktyvas 78/660/EEB ir 83/349/EEB bei 
panaikinančią Tarybos direktyvą 
84/253/EEB. Auditoriaus ataskaita, 
įskaitant visas išlygas, turi būti visiškai 

3. Metinėje ataskaitoje pateikiama 
apskaitos informacija turi būti parengta 
pagal apskaitos standartus arba principus, 
kurių pagal AIF taikomas taisykles arba 
registravimo ar steigimo dokumentus 
reikalaujama laikytis, ir patikrinta vieno ar 
daugiau asmenų, turinčių įgaliojimą pagal 
įstatymą atlikti ataskaitų auditą pagal 
2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvą 2006/43/EB dėl teisės 
aktų nustatyto metinės finansinės 
atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės 
atskaitomybės audito, iš dalies keičiančią 
Tarybos direktyvas 78/660/EEB ir 
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atkartota metinėje ataskaitoje. 83/349/EEB bei panaikinančią Tarybos 
direktyvą 84/253/EEB. Auditoriaus 
ataskaita, įskaitant visas išlygas, turi būti 
visiškai atkartota metinėje ataskaitoje.

Or. en

Pakeitimas 1041
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Metinėje ataskaitoje pateikiama 
apskaitos informacija turi būti patikrinta 
vieno ar daugiau asmenų, turinčių 
įgaliojimą pagal įstatymą atlikti ataskaitų 
auditą pagal 2006 m. gegužės 17 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto 
metinės finansinės atskaitomybės ir 
konsoliduotos finansinės atskaitomybės 
audito, iš dalies keičiančią Tarybos 
direktyvas 78/660/EEB ir 83/349/EEB bei 
panaikinančią Tarybos direktyvą 
84/253/EEB. Auditoriaus ataskaita, 
įskaitant visas išlygas, turi būti visiškai 
atkartota metinėje ataskaitoje.

3. Metinėje ataskaitoje pateikiama 
apskaitos informacija turi būti parengta 
pagal apskaitos standartus arba principus, 
kurių pagal AIF taikomas taisykles arba 
registravimo ar steigimo dokumentus 
reikalaujama laikytis, ir patikrinta vieno ar 
daugiau asmenų, turinčių įgaliojimą pagal 
įstatymą atlikti ataskaitų auditą pagal 
2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvą 2006/43/EB dėl teisės 
aktų nustatyto metinės finansinės 
atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės 
atskaitomybės audito, iš dalies keičiančią 
Tarybos direktyvas 78/660/EEB ir 
83/349/EEB bei panaikinančią Tarybos 
direktyvą 84/253/EEB. Auditoriaus 
ataskaita, įskaitant visas išlygas, turi būti 
visiškai atkartota metinėje ataskaitoje.

Or. en
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Pakeitimas 1042
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Metinėje ataskaitoje pateikiama 
apskaitos informacija turi būti patikrinta 
vieno ar daugiau asmenų, turinčių 
įgaliojimą pagal įstatymą atlikti ataskaitų 
auditą pagal 2006 m. gegužės 17 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto 
metinės finansinės atskaitomybės ir 
konsoliduotos finansinės atskaitomybės 
audito, iš dalies keičiančią Tarybos 
direktyvas 78/660/EEB ir 83/349/EEB bei 
panaikinančią Tarybos direktyvą 
84/253/EEB. Auditoriaus ataskaita, 
įskaitant visas išlygas, turi būti visiškai 
atkartota metinėje ataskaitoje.

3. Metinėje ataskaitoje pateikiama 
apskaitos informacija turi būti parengta 
pagal apskaitos standartus arba principus, 
kurių pagal AIF taikomas taisykles arba 
registravimo ar steigimo dokumentus 
reikalaujama laikytis, ir patikrinta vieno ar 
daugiau asmenų, turinčių įgaliojimą pagal 
įstatymą atlikti ataskaitų auditą pagal 
2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvą 2006/43/EB dėl teisės 
aktų nustatyto metinės finansinės 
atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės 
atskaitomybės audito, iš dalies keičiančią 
Tarybos direktyvas 78/660/EEB ir 
83/349/EEB bei panaikinančią Tarybos 
direktyvą 84/253/EEB. Auditoriaus 
ataskaita, įskaitant visas išlygas, turi būti 
visiškai atkartota metinėje ataskaitoje.

Or. en

Pagrindimas

Šia anksčiau pateikta formuluote aiškiau apibrėžiami audito reikalavimai.

Pakeitimas 1043
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomas 
metinės ataskaitos turinys ir forma. Šios 
priemonės pritaikomos atsižvelgiant į 
AIFV, kuriam jos taikomos, tipą.

4. Komisija priima deleguotuosius teisės 
aktus, kuriuose išsamiau nurodomas 
metinės ataskaitos turinys ir forma. Šie 
teisės aktai pritaikomi atsižvelgiant į AIF 
arba AIFV, kuriam jie taikomi, tipą.
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Or. en

Pagrindimas

AIF taip pat turi būti taikomi šios direktyvos 19–30 straipsniai.

Pakeitimas 1044
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomas 
metinės ataskaitos turinys ir forma. Šios 
priemonės pritaikomos atsižvelgiant į 
AIFV, kuriam jos taikomos, tipą.

4. Komisija priima deleguotuosius teisės 
aktus, kuriuose išsamiau nurodomas 
metinės ataskaitos turinys ir forma. Šie 
teisės aktai pritaikomi atsižvelgiant į AIF 
arba AIFV, kuriam jie taikomi, tipą.

Or. en

Pagrindimas

AIF taip pat turi būti taikomi šios direktyvos 19–30 straipsniai.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomas 
metinės ataskaitos turinys ir forma. Šios 
priemonės pritaikomos atsižvelgiant į 
AIFV, kuriam jos taikomos, tipą.

4. Komisija priima deleguotuosius teisės 
aktus, kuriuose išsamiau nurodomas 
metinės ataskaitos turinys ir forma. Šie 
teisės aktai turi būti tinkami ir 
proporcingi, be to, šie teisės aktai 
pritaikomi atsižvelgiant į AIFV, kuriam jie 
taikomi, tipą ir AIF, su kuriuo susijusi 
ataskaita, atkreipiant dėmesį į tai, kad 
skiriasi įvairių tipų AIFV ir jų valdomų 
AIF dydžiai, ištekliai, sudėtingumas, 
pobūdis, investicijos, investavimo 
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strategijos ir būdai, struktūra ir 
investuotojai.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomu pakeitimu siekiama geriau atsižvelgti į įvairių tipų AIF ypatybes.

Pakeitimas 1046
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomas 
metinės ataskaitos turinys ir forma. Šios 
priemonės pritaikomos atsižvelgiant į 
AIFV, kuriam jos taikomos, tipą.

4. Komisija priima deleguotuosius teisės 
aktus, kuriuose išsamiau nurodomas 
metinės ataskaitos turinys ir forma. Šie 
teisės aktai turi būti tinkami ir 
proporcingi, be to, šie teisės aktai 
pritaikomi atsižvelgiant į AIFV, kuriam jie 
taikomi, tipą ir AIF, su kuriuo susijusi 
ataskaita, atkreipiant dėmesį į įvairių tipų 
AIFV ir jų valdomų AIF skirtingus 
dydžius, išteklius, investicijas, investavimo 
strategijas ir būdus, struktūrą ir 
investuotojus.

Or. en

Pagrindimas

Antrojo lygmens įgyvendinimo priemonės turi būti proporcingos, o taikant šias priemones 
neturi būti sudaroma pernelyg daug sunkumų įmonėms, ypač tais atvejais, kai negaunama 
neabejotinos naudos palyginti su išlaidomis, kurių patiriama laikantis šių priemonių.
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Pakeitimas 1047
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomas 
metinės ataskaitos turinys ir forma. Šios 
priemonės pritaikomos atsižvelgiant į 
AIFV, kuriam jos taikomos, tipą.

4. Komisija priima deleguotuosius teisės 
aktus, kuriuose išsamiau nurodomas 
metinės ataskaitos turinys ir forma. Šie 
teisės aktai turi būti tinkami ir 
proporcingi, be to, šie teisės aktai 
pritaikomi atsižvelgiant į AIFV, kuriam jie 
taikomi, tipą ir AIF, su kuriuo susijusi 
ataskaita, atkreipiant dėmesį į įvairių tipų 
AIFV ir jų valdomų AIF skirtingus 
dydžius, išteklius, investicijas, investavimo 
strategijas ir būdus, struktūrą ir 
investuotojus.

Or. en

Pagrindimas

Gali būti, kad atliekant privataus kapitalo fondų auditą, pirmiausia reikės užbaigti portfeliui 
priklausančių įmonių auditą, taigi pagal šią direktyvą nustatant bet kokį privalomą laikotarpį 
šiam darbui atlikti reikia skirti pakankamai laiko, atsižvelgiant į laikotarpį, per kurį šios 
portfeliui priklausančios įmonės turi parengti savo metines ataskaitas. Taigi AIF atveju 
nebūtų tinkama numatyti privalomą keturių mėnesių laikotarpį. Be to, antrojo lygmens 
įgyvendinimo priemonės turi būti proporcingos, o taikant šias priemones neturi būti 
sudaroma pernelyg daug sunkumų įmonėms, ypač tais atvejais, kai negaunama neabejotinos 
naudos palyginti su išlaidomis, kurių patiriama laikantis šių priemonių. 

Pakeitimas 1048
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomas 
metinės ataskaitos turinys ir forma. Šios 
priemonės pritaikomos atsižvelgiant į 

4. Komisija priima deleguotuosius teisės 
aktus, kuriuose išsamiau nurodomas 
metinės ataskaitos turinys ir forma. Šie 
teisės aktai turi būti tinkami ir 
proporcingi, be to, šie teisės aktai 
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AIFV, kuriam jos taikomos, tipą. pritaikomi atsižvelgiant į AIFV, kuriam jie 
taikomi, tipą ir AIF, su kuriuo susijusi 
ataskaita, atkreipiant dėmesį į įvairių tipų 
AIFV ir jų valdomų AIF skirtingus 
dydžius, išteklius, investicijas, investavimo 
strategijas ir būdus, struktūrą ir 
investuotojus.

Or. en

Pakeitimas 1049
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomas 
metinės ataskaitos turinys ir forma. Šios 
priemonės pritaikomos atsižvelgiant į 
AIFV, kuriam jos taikomos, tipą.

4. Pagal 49a, 49b ir 49c straipsnių 
nuostatas Komisija gali priimti 
deleguotuosius teisės aktus, kuriuose
išsamiau nurodomas metinės ataskaitos 
turinys ir forma. Šios priemonės 
pritaikomos atsižvelgiant į AIFV, kuriam
jos taikomos, tipą.

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

Or. en

Pagrindimas

Jeigu šis straipsnis būtų paliktas, tai būtų tinkama (pagal naują komitologijos procedūrą) 
formuluotė.
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Pakeitimas 1050
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV užtikrina, kad prieš investuodami
į AIF investuotojai gautų toliau nurodytą 
informaciją ir visus jos pakeitimus:

1. AIFV užtikrina, kad prieš
mažmeniniams AIF investuotojams 
investuojant į AIF jiems būtų prieinama
toliau nurodyta informacija ir visi jos 
pakeitimai:

Or. en

Pagrindimas

Tie profesionalūs investuotojai laikomi profesionaliais, kurie atitinka finansinių priemonių 
rinkų direktyvos (MIFID) II priedo apibrėžtį. Be to, šie investuotojai puikiai žino, kokios su jų 
investicijomis susijusios informacijos jiems reikia. Akivaizdu, kad informacijai, kuria 
naudojasi profesionalūs investuotojai, nereikia nustatyti reikalavimų, kurie būtų panašūs į 
reikalavimus, pritaikytus prie mažmeninių investuotojų poreikių. Numatant viešo informacijos 
atskleidimo sąlygas, AIFV įpareigojami tik užtikrinti, kad atitinkama informacija būtų 
prieinama.

Pakeitimas 1051
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV užtikrina, kad prieš investuodami
į AIF investuotojai gautų toliau nurodytą 
informaciją ir visus jos pakeitimus:

1. AIFV užtikrina, kad prieš AIF 
investuotojams investuojant į AIF jiems 
būtų prieinama toliau nurodyta 
informacija ir visi jos pakeitimai:

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti su KIPVPS ir MIFID direktyvomis.
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Pakeitimas 1052
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV užtikrina, kad prieš investuodami į 
AIF investuotojai gautų toliau nurodytą 
informaciją ir visus jos pakeitimus:

1. AIF ir AIFV užtikrina, kad prieš 
investuodami į AIF investuotojai gautų 
toliau nurodytą informaciją ir visus jos 
pakeitimus:

Or. en

Pagrindimas

Siekiant didesnio skaidrumo, būtina atskleisti informaciją apie AIF taikomą atlyginimų 
nustatymo politiką. Taip pat žr. iš dalies pakeistą 10a straipsnį (naują).

Pakeitimas 1053
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV užtikrina, kad prieš investuodami į 
AIF investuotojai gautų toliau nurodytą 
informaciją ir visus jos pakeitimus:

1. AIF ir AIFV užtikrina, kad prieš 
investuodami į AIF investuotojai gautų 
toliau nurodytą informaciją ir visus jos 
pakeitimus:

Or. en

Pagrindimas

Siekiant didesnio skaidrumo, būtina atskleisti informaciją apie AIF taikomą atlyginimų 
nustatymo politiką. Taip pat žr. iš dalies pakeistą 10a straipsnį (naują).
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Pakeitimas 1054
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV užtikrina, kad prieš investuodami į 
AIF investuotojai gautų toliau nurodytą 
informaciją ir visus jos pakeitimus:

1. AIFV užtikrina tokiu mastu, koks 
taikytinas atitinkamiems AIF, kad prieš 
investuodami į AIF investuotojai gautų 
toliau nurodytą informaciją ir visus jos 
pakeitimus:

Or. en

Pagrindimas

Siūlomais pakeitimais siekiama geriau atsižvelgti į įvairių tipų AIF ypatybes.

Pakeitimas 1055
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV užtikrina, kad prieš investuodami į 
AIF investuotojai gautų toliau nurodytą 
informaciją ir visus jos pakeitimus:

1. AIFV užtikrina tokiu mastu, koks 
taikytinas atitinkamiems AIF, kad prieš 
investuodami į AIF investuotojai gautų 
toliau nurodytą informaciją ir visus jos 
pakeitimus:

Or. en

Pagrindimas

Siūlomais pakeitimais siekiama geriau atsižvelgti į įvairių tipų AIF ypatybes.
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Pakeitimas 1056
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV užtikrina, kad prieš investuodami į 
AIF investuotojai gautų toliau nurodytą 
informaciją ir visus jos pakeitimus:

1. AIFV užtikrina tokiu mastu, koks 
taikytinas atitinkamiems AIF, kad prieš 
investuodami į AIF investuotojai gautų 
toliau nurodytą informaciją ir visus jos 
pakeitimus:

Or. en

Pakeitimas 1057
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV užtikrina, kad prieš investuodami į 
AIF investuotojai gautų toliau nurodytą 
informaciją ir visus jos pakeitimus:

1. AIFV užtikrina tokiu mastu, koks 
taikytinas atitinkamiems AIF, kad prieš 
investuodami į AIF investuotojai gautų 
toliau nurodytą informaciją ir visus jos 
pakeitimus:

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiama į įvairių tipų AIF ypatybes.

Pakeitimas 1058
Derk Jan Eppink

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV užtikrina, kad prieš investuodami į 
AIF investuotojai gautų toliau nurodytą 

1. AIFV užtikrina, kad prieš investuodami į 
AIF investuotojai gautų toliau nurodytą 
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informaciją ir visus jos pakeitimus: informaciją ir visus esminius jos 
pakeitimus:

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje dėmesys turi būti sutelkiamas į sisteminę riziką, kurios viena iš daugelio 
sudedamųjų dalių yra finansinis svertas. Finansinio sverto rizika turi būti vertinama tik kartu 
įvertinant pagrindinę investavimo strategiją, rizikos valdymo procesus ir fondo pozicijų 
rizikos draudimo veiksmingumo mastą.

Pakeitimas 1059
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) AIF investavimo strategijos ir 
uždavinių, viso turto, į kurį AIF gali 
investuoti, būdų, kuriuos AIF gali naudoti, 
visų su tuo susijusios rizikos rūšių, visų 
galiojančių investavimo apribojimų, 
aplinkybių, kuriomis AIF turi teisę naudoti 
finansinį svertą, leidžiamų finansinio 
sverto tipų ir šaltinių, su jais susijusios 
rizikos ir visų finansinio sverto naudojimo 
apribojimų aprašas;

(a) AIF investavimo strategijos ir 
uždavinių, viso turto, į kurį AIF gali 
investuoti, būdų, kuriuos AIF gali naudoti, 
visų su tuo susijusios rizikos rūšių, visų 
galiojančių investavimo apribojimų, 
aplinkybių, kuriomis AIF turi teisę naudoti 
finansinį svertą, leidžiamų finansinio 
sverto tipų ir šaltinių, didžiausio leidžiamo 
finansinio sverto lygio, susijusios rizikos ir 
visų finansinio sverto naudojimo 
apribojimų, taip pat bendro finansinio 
sverto aprašas (periodiškai);

Or. en

Pagrindimas

Apie finansinį svertą pateikiama informacija turi būti truputį detalesnė.
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Pakeitimas 1060
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) AIF investavimo strategijos ir 
uždavinių, viso turto, į kurį AIF gali 
investuoti, būdų, kuriuos AIF gali naudoti, 
visų su tuo susijusios rizikos rūšių, visų 
galiojančių investavimo apribojimų, 
aplinkybių, kuriomis AIF turi teisę naudoti 
finansinį svertą, leidžiamų finansinio 
sverto tipų ir šaltinių, su jais susijusios 
rizikos ir visų finansinio sverto naudojimo 
apribojimų aprašas;

(a) AIF investavimo strategijos ir 
uždavinių, viso turto, į kurį AIF gali 
investuoti, būdų, kuriuos AIF gali naudoti, 
visų su tuo susijusios rizikos rūšių,
pakartotinio turto naudojimo ir 
perdavimo susitarimų, o atitinkamais 
atvejais, ir saugojimo susitarimų, visų 
galiojančių investavimo apribojimų, 
aplinkybių, kuriomis AIF turi teisę naudoti 
finansinį svertą, leidžiamų finansinio 
sverto tipų ir šaltinių, su jais susijusios 
rizikos ir visų finansinio sverto naudojimo 
apribojimų aprašas;

Or. en

Pakeitimas 1061
Derk Jan Eppink

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) AIF investavimo strategijos ir 
uždavinių, viso turto, į kurį AIF gali 
investuoti, būdų, kuriuos AIF gali naudoti, 
visų su tuo susijusios rizikos rūšių, visų 
galiojančių investavimo apribojimų,
aplinkybių, kuriomis AIF turi teisę naudoti 
finansinį svertą, leidžiamų finansinio 
sverto tipų ir šaltinių, su jais susijusios 
rizikos ir visų finansinio sverto naudojimo
apribojimų aprašas;

(a) AIF investavimo strategijos ir 
uždavinių, viso turto, į kurį AIF gali 
investuoti, būdų, kuriuos AIF gali naudoti, 
visų su tuo susijusios rizikos rūšių ir visų 
galiojančių investavimo apribojimų
aprašas; aplinkybės, kuriomis AIF turi 
teisę naudoti finansinį svertą, leidžiami
finansinio sverto tipai ir šaltiniai, su jais 
susijusios rizikos ir visų finansinio sverto 
naudojimo apribojimai, atsižvelgiant į AIF 
pagrindinę investavimo strategiją ir 
rizikos valdymo procesus;

Or. en
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Pagrindimas

Šioje direktyvoje dėmesys turi būti sutelkiamas į sisteminę riziką, kurios viena iš daugelio 
sudedamųjų dalių yra finansinis svertas. Finansinio sverto rizika turi būti vertinama tik kartu 
įvertinant pagrindinę investavimo strategiją, rizikos valdymo procesus ir fondo pozicijų 
rizikos draudimo veiksmingumo mastą.

Pakeitimas 1062
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) AIF investavimo strategijos ir 
uždavinių, viso turto, į kurį AIF gali
investuoti, būdų, kuriuos AIF gali naudoti, 
visų su tuo susijusios rizikos rūšių, visų 
galiojančių investavimo apribojimų, 
aplinkybių, kuriomis AIF turi teisę naudoti 
finansinį svertą, leidžiamų finansinio 
sverto tipų ir šaltinių, su jais susijusios 
rizikos ir visų finansinio sverto naudojimo 
apribojimų aprašas;

(a) AIF investavimo strategijos ir 
uždavinių, turto, į kurį AIF leidžiama
investuoti, kategorijų, būdų, kuriuos AIF 
gali naudoti, visų su tuo susijusios rizikos 
rūšių, visų galiojančių investavimo 
apribojimų, aplinkybių, kuriomis AIF turi 
teisę naudoti finansinį svertą, leidžiamų 
finansinio sverto tipų ir šaltinių, su jais 
susijusios rizikos ir visų finansinio sverto 
naudojimo apribojimų aprašas;

Or. en

Pagrindimas

Patogiau aprašyti turto kategorijas, o ne konkretų turtą, į kurį AIF leidžiama investuoti. Būtų 
pernelyg daug suvaržymų, jeigu būtų reikalaujama, kad AIF išvardytų visą turtą, į kurį AIF 
leidžiama investuoti.
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Pakeitimas 1063
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) AIF investavimo strategijos ir 
uždavinių, viso turto, į kurį AIF gali
investuoti, būdų, kuriuos AIF gali naudoti,
visų su tuo susijusios rizikos rūšių, visų 
galiojančių investavimo apribojimų, 
aplinkybių, kuriomis AIF turi teisę naudoti 
finansinį svertą, leidžiamų finansinio 
sverto tipų ir šaltinių, su jais susijusios 
rizikos ir visų finansinio sverto naudojimo 
apribojimų aprašas;

(a) AIF investavimo strategijos ir 
uždavinių, turto, į kurį AIF leidžiama
investuoti, kategorijų, būdų, kuriuos AIF 
gali naudoti, su tuo susijusios rizikos rūšių, 
visų galiojančių investavimo apribojimų, 
aplinkybių, kuriomis AIF turi teisę naudoti 
finansinį svertą, leidžiamų finansinio 
sverto tipų ir šaltinių, su jais susijusios 
rizikos ir visų finansinio sverto naudojimo 
apribojimų aprašas;

Or. en

Pagrindimas

Nepraktiška reikalauti pateikti informaciją apie visą turtą, į kurį AIF leidžiama investuoti.

Pakeitimas 1064
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) AIF investavimo strategijos ir 
uždavinių, viso turto, į kurį AIF gali 
investuoti, būdų, kuriuos AIF gali naudoti, 
visų su tuo susijusios rizikos rūšių, visų 
galiojančių investavimo apribojimų, 
aplinkybių, kuriomis AIF turi teisę naudoti 
finansinį svertą, leidžiamų finansinio 
sverto tipų ir šaltinių, su jais susijusios 
rizikos ir visų finansinio sverto naudojimo 
apribojimų aprašas;

(a) AIF investavimo strategijos ir 
uždavinių, visų turto, į kurį AIF gali 
investuoti, kategorijų, būdų, kuriuos AIF 
gali naudoti, visų su tuo susijusios rizikos 
rūšių, visų galiojančių investavimo 
apribojimų, aplinkybių, kuriomis AIF turi 
teisę naudoti finansinį svertą, leidžiamų 
finansinio sverto tipų ir šaltinių, su jais 
susijusios rizikos ir visų finansinio sverto 
naudojimo apribojimų aprašas;

Or. en
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Pagrindimas

Siūlomais pakeitimais siekiama geriau atsižvelgti į įvairių tipų AIF ypatybes.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) AIF investavimo strategijos ir 
uždavinių, viso turto, į kurį AIF gali 
investuoti, būdų, kuriuos AIF gali naudoti, 
visų su tuo susijusios rizikos rūšių, visų 
galiojančių investavimo apribojimų, 
aplinkybių, kuriomis AIF turi teisę naudoti 
finansinį svertą, leidžiamų finansinio 
sverto tipų ir šaltinių, su jais susijusios 
rizikos ir visų finansinio sverto naudojimo 
apribojimų aprašas;

(a) AIF investavimo strategijos ir 
uždavinių, visų turto, į kurį AIF gali 
investuoti, kategorijų, būdų, kuriuos AIF 
gali naudoti, visų su tuo susijusios rizikos 
rūšių, visų galiojančių investavimo 
apribojimų, aplinkybių, kuriomis AIF turi 
teisę naudoti finansinį svertą, leidžiamų 
finansinio sverto tipų ir šaltinių, su jais 
susijusios rizikos ir visų finansinio sverto 
naudojimo apribojimų aprašas;

Or. en

Pagrindimas

Siūlomu pakeitimu siekiama geriau atsižvelgti į įvairių tipų AIF ypatybes.

Pakeitimas 1066
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) AIF investavimo strategijos ir 
uždavinių, viso turto, į kurį AIF gali 
investuoti, būdų, kuriuos AIF gali naudoti, 
visų su tuo susijusios rizikos rūšių, visų 
galiojančių investavimo apribojimų, 
aplinkybių, kuriomis AIF turi teisę naudoti 
finansinį svertą, leidžiamų finansinio 
sverto tipų ir šaltinių, su jais susijusios 

(a) AIF investavimo strategijos ir 
uždavinių, visų turto, į kurį AIF gali 
investuoti, kategorijų, būdų, kuriuos AIF 
gali naudoti, visų su tuo susijusios rizikos 
rūšių, visų galiojančių investavimo 
apribojimų, aplinkybių, kuriomis AIF turi 
teisę naudoti finansinį svertą, leidžiamų 
finansinio sverto tipų ir šaltinių, su jais 
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rizikos ir visų finansinio sverto naudojimo 
apribojimų aprašas;

susijusios rizikos ir visų finansinio sverto 
naudojimo apribojimų aprašas;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiama į įvairių tipų AIF ypatybes.

Pakeitimas 1067
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) teisinių pasekmių, kylančių dėl 
susitarimų, sudarytų siekiant investuoti, 
aprašas, įskaitant informaciją apie 
jurisdikciją, taikytiną teisę ir bet kokių 
teisinių priemonių, reglamentuojančių 
teismo sprendimų pripažinimą ir vykdymą 
valstybės, kurioje fondas turi buveinę, 
teritorijoje, buvimą arba nebuvimą;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti su kitais siūlomais pakeitimais.

Pakeitimas 1068
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) AIF depozitaro, vertintojo, auditoriaus 
ir visų kitų paslaugų teikėjų tapatybė ir jų 
pareigų bei investuotojų teisių šių pareigų 
nesilaikymo atveju aprašas;

(d) AIF auditoriaus ir visų kitų paslaugų 
teikėjų tapatybė ir jų pareigų bei 
investuotojų teisių šių pareigų nesilaikymo 
atveju aprašas;
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Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti su kitais siūlomais pakeitimais.

Pakeitimas 1069
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) AIF depozitaro, vertintojo, auditoriaus 
ir visų kitų paslaugų teikėjų tapatybė ir jų 
pareigų bei investuotojų teisių šių pareigų 
nesilaikymo atveju aprašas;

(d) AIF depozitaro, vertintojo, auditoriaus, 
atitinkamais atvejais, pagrindinio 
maklerio, ir visų kitų paslaugų teikėjų 
tapatybė ir jų pareigų bei investuotojų 
teisių šių pareigų nesilaikymo atveju 
aprašas;

Or. en

Pakeitimas 1070
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) AIF depozitaro, vertintojo, auditoriaus 
ir visų kitų paslaugų teikėjų tapatybė ir jų 
pareigų bei investuotojų teisių šių pareigų 
nesilaikymo atveju aprašas;

(d) prireikus, dabartinio arba siūlomo AIF 
depozitaro, vertintojo, auditoriaus, ir visų 
kitų dabartinių arba siūlomų itin svarbių 
ir svarbių paslaugų teikėjų tapatybė ir jų 
pareigų bei investuotojų teisių šių pareigų 
nesilaikymo atveju aprašas;

Or. en

Pagrindimas

Siūlomais pakeitimais siekiama geriau atsižvelgti į įvairių tipų AIF ypatybes.
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Pakeitimas 1071
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) AIF depozitaro, vertintojo, auditoriaus 
ir visų kitų paslaugų teikėjų tapatybė ir jų 
pareigų bei investuotojų teisių šių pareigų 
nesilaikymo atveju aprašas;

(d) prireikus, dabartinio arba siūlomo AIF 
depozitaro, vertintojo, auditoriaus, ir visų 
kitų dabartinių arba siūlomų itin svarbių 
ir svarbių paslaugų teikėjų tapatybė ir jų 
pareigų bei investuotojų teisių šių pareigų 
nesilaikymo atveju aprašas;

Or. en

Pagrindimas

Labiau atsižvelgiama į įvairių tipų AIF ypatybes.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) AIF depozitaro, vertintojo, auditoriaus 
ir visų kitų paslaugų teikėjų tapatybė ir jų 
pareigų bei investuotojų teisių šių pareigų 
nesilaikymo atveju aprašas;

(d) prireikus, dabartinio arba siūlomo AIF 
depozitaro, vertintojo, auditoriaus, ir visų 
kitų dabartinių arba siūlomų itin svarbių 
ir svarbių paslaugų teikėjų tapatybė ir jų 
pareigų bei investuotojų teisių šių pareigų 
nesilaikymo atveju aprašas;

Or. en

Pagrindimas

Siūlomais pakeitimais siekiama geriau atsižvelgti į įvairių tipų AIF ypatybes.
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Pakeitimas 1073
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) AIF depozitaro, vertintojo, auditoriaus 
ir visų kitų paslaugų teikėjų tapatybė ir jų 
pareigų bei investuotojų teisių šių pareigų 
nesilaikymo atveju aprašas;

(d) prireikus, dabartinio arba siūlomo AIF 
depozitaro, vertintojo, auditoriaus, ir visų 
kitų dabartinių arba siūlomų itin svarbių
ir svarbių paslaugų teikėjų tapatybė ir jų 
pareigų bei investuotojų teisių šių pareigų 
nesilaikymo atveju aprašas;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiama į įvairių tipų AIF ypatybes.

Pakeitimas 1074
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) visų perduotų valdymo arba depozitaro
funkcijų aprašas ir trečiosios šalies, kuriai 
perduotos funkcijos, tapatybė;

(e) visų itin svarbių ir svarbių perduotų 
valdymo funkcijų aprašas ir trečiosios 
šalies, kuriai perduotos funkcijos, tapatybė;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiama į įvairių tipų AIF ypatybes.
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Pakeitimas 1075
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) visų perduotų valdymo arba depozitaro
funkcijų aprašas ir trečiosios šalies, kuriai 
perduotos funkcijos, tapatybė;

(e) visų itin svarbių ir svarbių perduotų 
valdymo funkcijų aprašas ir trečiosios 
šalies, kuriai perduotos funkcijos, tapatybė;

Or. en

Pagrindimas

Siūlomais pakeitimais siekiama geriau atsižvelgti į įvairių tipų AIF ypatybes.

Pakeitimas 1076
Jean-Paul Gauzčs

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) visų perduotų valdymo arba depozitaro 
funkcijų aprašas ir trečiosios šalies, kuriai 
perduotos funkcijos, tapatybė;

(e) visų perduotų valdymo arba depozitaro 
funkcijų aprašas, trečiosios šalies, kuriai 
perduotos funkcijos, tapatybė, įskaitant 
AIF vertybinių popierių saugotojo 
struktūrinius padalinius ir pagrindinius 
maklerius; jų pareigų ir atsakomybės 
aprašas ir likutinės rizikos, kurią galbūt 
teks prisiimti investuotojams susiklosčius 
išimtinėms aplinkybėms, susijusioms su 
nenumatomais ir depozitaro ar AIFV 
nekontroliuojamais įvykiais, aprašas;

Or. en
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Pakeitimas 1077
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) visų perduotų valdymo arba depozitaro
funkcijų aprašas ir trečiosios šalies, kuriai 
perduotos funkcijos, tapatybė;

(e) visų perduotų valdymo arba vertinimo 
funkcijų arba depozitaro užduočių aprašas 
ir trečiosios šalies, kuriai perduotos 
funkcijos arba užduotys, tapatybė;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti su kitais siūlomais pakeitimais.

Pakeitimas 1078
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) visų perduotų valdymo arba depozitaro
funkcijų aprašas ir trečiosios šalies, kuriai 
perduotos funkcijos, tapatybė;

(e) visų itin svarbių ir svarbių perduotų
valdymo funkcijų aprašas ir trečiosios 
šalies, kuriai perduotos funkcijos, tapatybė;

Or. en

Pakeitimas 1079
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) visų perduotų valdymo arba depozitaro 
funkcijų aprašas ir trečiosios šalies, kuriai 
perduotos funkcijos, tapatybė;

(e) visų itin svarbių ir svarbių perduotų 
valdymo arba depozitaro funkcijų aprašas 
ir trečiosios šalies, kuriai perduotos 
funkcijos, tapatybė;
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Or. en

Pagrindimas

Siūlomais pakeitimais siekiama geriau atsižvelgti į įvairių tipų AIF ypatybes.

Pakeitimas 1080
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) AIF likvidumo rizikos valdymo, 
įskaitant išpirkimo teises tiek įprastinėmis, 
tiek išskirtinėmis aplinkybėmis, 
galiojančius išpirkimo susitarimus su 
investuotojais ir būdus, kuriais AIFV 
užtikrina sąžiningą elgesį su investuotojais, 
aprašas;

(g) jei AIF turi vykdytinų išpirkimo teisių, 
AIF likvidumo rizikos valdymo, įskaitant 
išpirkimo teises tiek įprastinėmis, tiek 
išskirtinėmis aplinkybėmis, galiojančius 
išpirkimo susitarimus su investuotojais ir 
būdus, kuriais AIFV užtikrina sąžiningą 
elgesį su investuotojais, aprašas;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiama į įvairių tipų AIF ypatybes.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) AIF likvidumo rizikos valdymo, 
įskaitant išpirkimo teises tiek įprastinėmis, 
tiek išskirtinėmis aplinkybėmis, 
galiojančius išpirkimo susitarimus su 
investuotojais ir būdus, kuriais AIFV 
užtikrina sąžiningą elgesį su investuotojais, 
aprašas;

(g) jei AIF turi vykdytinų išpirkimo teisių, 
AIF likvidumo rizikos valdymo, įskaitant 
išpirkimo teises tiek įprastinėmis, tiek 
išskirtinėmis aplinkybėmis, galiojančius 
išpirkimo susitarimus su investuotojais ir 
būdus, kuriais AIFV užtikrina sąžiningą 
elgesį su investuotojais, aprašas;
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Or. en

Pagrindimas

Siūlomais pakeitimais siekiama geriau atsižvelgti į įvairių tipų AIF ypatybes.

Pakeitimas 1082
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) AIF likvidumo rizikos valdymo, 
įskaitant išpirkimo teises tiek įprastinėmis, 
tiek išskirtinėmis aplinkybėmis, 
galiojančius išpirkimo susitarimus su 
investuotojais ir būdus, kuriais AIFV 
užtikrina sąžiningą elgesį su investuotojais, 
aprašas;

(g) jei AIF turi vykdytinų išpirkimo teisių, 
AIF likvidumo rizikos valdymo, įskaitant 
išpirkimo teises tiek įprastinėmis, tiek 
išskirtinėmis aplinkybėmis, galiojančius 
išpirkimo susitarimus su investuotojais ir 
būdus, kuriais AIFV užtikrina sąžiningą 
elgesį su investuotojais, aprašas;

Or. en

Pagrindimas

Siūlomais pakeitimais siekiama geriau atsižvelgti į įvairių tipų AIF ypatybes.

Pakeitimas 1083
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) AIF likvidumo rizikos valdymo, 
įskaitant išpirkimo teises tiek įprastinėmis, 
tiek išskirtinėmis aplinkybėmis, 
galiojančius išpirkimo susitarimus su 
investuotojais ir būdus, kuriais AIFV 
užtikrina sąžiningą elgesį su investuotojais, 
aprašas;

(g) jei AIF turi vykdytinų išpirkimo teisių, 
AIF likvidumo rizikos valdymo, įskaitant 
išpirkimo teises tiek įprastinėmis, tiek 
išskirtinėmis aplinkybėmis, galiojančius 
išpirkimo susitarimus su investuotojais ir 
būdus, kuriais AIFV užtikrina sąžiningą 
elgesį su investuotojais, aprašas;
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Or. en

Pagrindimas

Labiau atsižvelgiama į įvairių tipų AIF ypatybes.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) visų įmokų, mokesčių ir išlaidų, 
tiesiogiai ar netiesiogiai taikomų 
investuotojams, bei didžiausių jų sumų
aprašas;

(h) visų įmokų, mokesčių ir išlaidų, 
tiesiogiai ar netiesiogiai taikomų 
investuotojams, aprašas;

Or. en

Pagrindimas

Siūlomais pakeitimais siekiama geriau atsižvelgti į įvairių tipų AIF ypatybes.

Pakeitimas 1085
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) visų įmokų, mokesčių ir išlaidų, 
tiesiogiai ar netiesiogiai taikomų 
investuotojams, bei didžiausių jų sumų
aprašas;

(h) visų įmokų, mokesčių ir išlaidų, 
tiesiogiai ar netiesiogiai taikomų 
investuotojams, aprašas;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiama į įvairių tipų AIF ypatybes.
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Pakeitimas 1086
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) visų įmokų, mokesčių ir išlaidų, 
tiesiogiai ar netiesiogiai taikomų 
investuotojams, bei didžiausių jų sumų 
aprašas;

(h) visų įmokų, mokesčių ir išlaidų, 
tiesiogiai ar netiesiogiai taikomų 
investuotojams, bei didžiausių jų sumų 
aprašas, o prireikus, kartu pateikiant per 
paskutinius dvylika mėnesių sumokėtų 
įmokų ir mokesčių ir apmokėtų išlaidų, 
aprašą;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į investuotojų prisiimtą riziką, jiems pateikiama informacija turi būti išsami. 
Visų pirma, informacija apie ankstesnius AIF, taip pat ir AIFV veiklos rezultatus – labai 
svarbus veiksnys priimant investicinį sprendimą. Per dažnai ši informacija būna šališka arba 
klaidinanti. Norint priimti teisingą sprendimą taip pat būtina turėti informaciją apie faktiškai 
sumokėtas įmokas ir kapitalo šaltinius. Jeigu kas mėnesį būtų pateikiama informacija apie 
AIF rizikos pobūdį, investuotojams taip pat būtų lengviau valdyti savo prisiimtą riziką.

Pakeitimas 1087
Carl Haglund

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) visų įmokų, mokesčių ir išlaidų, 
tiesiogiai ar netiesiogiai taikomų 
investuotojams, bei didžiausių jų sumų 
aprašas;

(h) visų įmokų, mokesčių ir išlaidų, 
tiesiogiai ar netiesiogiai taikomų 
investuotojams, bei didžiausių jų sumų
arba procentinių dydžių aprašas;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi įprasta, kad AIFV mokesčius apskaičiuoja remdamiesi veiklos rezultatais ir 
atsižvelgdami į AIF akcijų arba investicinių vienetų vertės per tam tikrą laikotarpį pakilimą, 
AIFV negali nurodyti šių mokesčių didžiausių sumų. Kad informacija būtų atskleidžiama 
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tinkamai ir tokiu būdu, kuris derėtų su rinkoje nusistovėjusia tvarka, būtina priimti šį 
pakeitimą.

Pakeitimas 1088
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) visų įmokų, mokesčių ir išlaidų, 
tiesiogiai ar netiesiogiai taikomų 
investuotojams, bei didžiausių jų sumų 
aprašas;

(h) visų įmokų, mokesčių ir išlaidų, 
tiesiogiai ar netiesiogiai taikomų 
investuotojams, bei didžiausių jų sumų
arba procentinių dydžių aprašas;

Or. en

Pagrindimas

Daugelis AIFV mokesčius apskaičiuoja remdamiesi veiklos rezultatais arba lygiaverčiais 
rodikliais ir atsižvelgdami į AIF akcijų arba investicinių vienetų vertės per tam tikrą 
laikotarpį pakilimą. Neįmanoma nurodyti šių mokesčių didžiausių sumų, bet, jei vis dėlto būtų 
reikalaujama pateikti šią informaciją, AIFV būtų priversti nuspėti ateitį. Todėl būtina priimti 
šį pakeitimą, kad informacija būtų atskleidžiama tinkamai ir tokiu būdu, kuris derėtų su
rinkoje nusistovėjusia tvarka.

Pakeitimas 1089
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) investuotojo tapatybė ir jam suteiktos
pirmumo teisės aprašas, kai investuotojui 
nustatoma pirmumo teisė arba teisė įgyti 
tokią pirmumo teisę;

(i) bet kokios pirmumo teisės arba teisės
įgyti tokią pirmumo teisę aprašas;

Or. en

Pagrindimas

Vadovaujantis konfidencialumo principais, nepriimtina atskleisti informaciją apie tam tikro 
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kliento, kuriam suteikta pirmumo teisė, tapatybę.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) investuotojo tapatybė ir jam suteiktos 
pirmumo teisės aprašas, kai investuotojui 
nustatoma pirmumo teisė arba teisė įgyti 
tokią pirmumo teisę;

(i) investuotojui suteiktos pirmumo teisės 
aprašas, kai investuotojui nustatoma 
pirmumo teisė arba teisė įgyti tokią 
pirmumo teisę, ir ar esama kokių nors 
AIMV ir šio investuotojo ryšių;

Or. en

Pagrindimas

Siūlomais pakeitimais siekiama geriau atsižvelgti į įvairių tipų AIF ypatybes.

Pakeitimas 1091
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) investuotojo tapatybė ir jam suteiktos 
pirmumo teisės aprašas, kai investuotojui 
nustatoma pirmumo teisė arba teisė įgyti 
tokią pirmumo teisę;

(i) investuotojui suteiktos pirmumo teisės 
aprašas, kai investuotojui nustatoma 
pirmumo teisė arba teisė įgyti tokią 
pirmumo teisę, ir ar esama kokių nors 
AIMV ir šio investuotojo ryšių;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiama į įvairių tipų AIF ypatybes.
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Pakeitimas 1092
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) investuotojo tapatybė ir jam suteiktos 
pirmumo teisės aprašas, kai investuotojui 
nustatoma pirmumo teisė arba teisė įgyti 
tokią pirmumo teisę;

(i) investuotojo tapatybė ir jam suteiktos 
pirmumo teisės aprašas, kai investuotojui 
nustatoma pirmumo teisė arba teisė įgyti 
tokią pirmumo teisę, ir ar esama kokių 
nors AIMV ir šio investuotojo ryšių;

Or. en

Pagrindimas

Siūlomais pakeitimais siekiama geriau atsižvelgti į įvairių tipų AIF ypatybes.

Pakeitimas 1093
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) investuotojo tapatybė ir jam suteiktos 
pirmumo teisės aprašas, kai investuotojui 
nustatoma pirmumo teisė arba teisė įgyti 
tokią pirmumo teisę;

(i) investuotojui suteiktos pirmumo teisės 
aprašas, kai investuotojui nustatoma 
pirmumo teisė arba teisė įgyti tokią 
pirmumo teisę;

Or. en

Pagrindimas

Turi būti užtikrinamas asmens duomenų saugumas, taigi pakanka to, kad kitiems 
investuotojams būtų pranešama apie suteiktas pirmumo teises ir pateikiama informacija apie 
jų pobūdį.
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Pakeitimas 1094
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) investuotojo tapatybė ir jam suteiktos 
pirmumo teisės aprašas, kai investuotojui 
nustatoma pirmumo teisė arba teisė įgyti 
tokią pirmumo teisę;

(i) investuotojui suteiktos pirmumo teisės 
aprašas, kai investuotojui nustatoma 
pirmumo teisė arba teisė įgyti tokią 
pirmumo teisę;

Or. en

Pagrindimas

Įpareigojimas atkleisti investuotojo tapatybę greičiausiai prieštarautų principams, kuriais 
grindžiama ES Duomenų apsaugos direktyva, ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnio nuostatoms, nes gali būti, kad šis įpareigojimas 
būtų laikomas reikalavimu, dėl kurio pernelyg daug būtų  kišamasi į asmenų privatumą. 
Reikiamą investuotojų apsaugos lygį galima užtikrinti neatskleidžiant atskirų investuotojų 
tapatybės.

Pakeitimas 1095
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(j) paskutinė metinė ataskaita. (j) paskutinė metinė ataskaita, susijusi su 
AIF, jei ji parengta.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiama į įvairių tipų AIF ypatybes.
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Pakeitimas 1096
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(j) paskutinė metinė ataskaita. (j) paskutinė metinė ataskaita, susijusi su 
AIF, jei ji parengta.

Or. en

Pagrindimas

Jei fondas naujai įsteigtas, jis dar neturės parengęs metinės ataskaitos.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(j) paskutinė metinė ataskaita. (j) paskutinė metinė ataskaita, susijusi su 
AIF, jei ji parengta.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomais pakeitimais siekiama geriau atsižvelgti į įvairių tipų AIF ypatybes.

Pakeitimas 1098
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(j) paskutinė metinė ataskaita. (j) paskutinė metinė ataskaita, susijusi su 
AIF, jei ji parengta.



AM\805040LT.doc 67/112 PE439.133v01-00

LT

Or. en

Pagrindimas

Siūlomais pakeitimais siekiama geriau atsižvelgti į įvairių tipų AIF ypatybes.

Pakeitimas 1099
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ja) AIFV atlyginimų nustatymo politika;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant didesnio skaidrumo, būtina atskleisti informaciją apie AIF taikomą atlyginimų 
nustatymo politiką. Taip pat žr. iš dalies pakeistą 10a straipsnį (naują).

Pakeitimas 1100
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ja) AIFV atlyginimų nustatymo politika;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant didesnio skaidrumo, būtina atskleisti informaciją apie AIF taikomą atlyginimų 
nustatymo politiką. Taip pat žr. iš dalies pakeistą 10a straipsnį (naują).
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Pakeitimas 1101
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies j b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(jb) ankstesnių AIF veiklos rezultatų 
aprašas, apimantis laikotarpį nuo fondo 
įsteigimo iki naujausios vertinimo 
ataskaitos parengimo;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į investuotojų prisiimtą riziką, jiems pateikiama informacija turi būti išsami. 
Visų pirma, informacija apie ankstesnius AIF, taip pat ir AIFV veiklos rezultatus – labai 
svarbus veiksnys priimant investicinį sprendimą. Per dažnai ši informacija būna šališka arba 
klaidinanti. Norint priimti teisingą sprendimą taip pat būtina turėti informaciją apie faktiškai 
sumokėtas įmokas ir kapitalo šaltinius. Jeigu kas mėnesį būtų pateikiama informacija apie 
AIF rizikos pobūdį, investuotojams taip pat būtų lengviau valdyti savo prisiimtą riziką.

Pakeitimas 1102
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies j c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(jc) informacija apie taikomų investavimo 
metodų ir tradicinių investavimo 
strategijų (kaip antai, akcijų arba 
obligacijų) koreliaciją.

Or. en

Pagrindimas

Investuotojui turi būti pateikiama optimali informacija apie tikimybes ir riziką, įskaitant 
palyginamąją pasirinktos strategijos ir kitų investavimo formų koreliaciją.
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Pakeitimas 1103
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies j d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(jd) bet kokie 17 straipsnio 5 dalyje 
nurodytos atsakomybės prievolių, kurios 
numatytos pagal AIFV ir depozitaro 
sutarties nuostatas, sistemos pasikeitimai.

Or. en

Pakeitimas 1104
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies j e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(je) informacija apie tiesioginių ir 
netiesioginių, fizinių ir juridinių AIFV 
akcininkų arba narių, turinčių akcijų 
paketus, tapatybę ir tų akcijų paketų 
vertės sumos;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į investuotojų prisiimtą riziką, jiems pateikiama informacija turi būti išsami. 
Visų pirma, informacija apie ankstesnius AIF, taip pat ir AIFV veiklos rezultatus – labai 
svarbus veiksnys priimant investicinį sprendimą. Per dažnai ši informacija būna šališka arba 
klaidinanti. Norint priimti teisingą sprendimą taip pat būtina turėti informaciją apie faktiškai 
sumokėtas įmokas ir kapitalo šaltinius. Jeigu kas mėnesį būtų pateikiama informacija apie 
AIF rizikos pobūdį, investuotojams taip pat būtų lengviau valdyti savo prisiimtą riziką.
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Pakeitimas 1105
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies j f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(jf) informacija apie ankstesnius AIF, 
kurį valdo AIFV, veiklos rezultatus, 
įskaitant veiklą tebevykdančių ir savo 
veiklą baigusių AIF veiklos rezultatų 
duomenis, ir, jeigu AIFV yra juridinis 
asmuo, informacija, apie AIFV teisinius 
atstovus, vadovus ir pagrindinius 
darbuotojus;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į investuotojų prisiimtą riziką, jiems pateikiama informacija turi būti išsami. 
Visų pirma, informacija apie ankstesnius AIF, taip pat ir AIFV veiklos rezultatus – labai 
svarbus veiksnys priimant investicinį sprendimą. Per dažnai ši informacija būna šališka arba 
klaidinanti. Norint priimti teisingą sprendimą taip pat būtina turėti informaciją apie faktiškai 
sumokėtas įmokas ir kapitalo šaltinius. Jeigu kas mėnesį būtų pateikiama informacija apie 
AIF rizikos pobūdį, investuotojams taip pat būtų lengviau valdyti savo prisiimtą riziką.

Pakeitimas 1106
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies j g punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(jg) išsamus AIF suriktų lėšų šaltinių, 
terminų ir sumų aprašas, įskaitant 
informaciją apie AIF lėšų dalį, kuri 
tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso AIF 
valdantiems AIFV ir jų atstovams, 
vadovams ir darbuotojams;

Or. en



AM\805040LT.doc 71/112 PE439.133v01-00

LT

Pagrindimas

Atsižvelgiant į investuotojų prisiimtą riziką, jiems pateikiama informacija turi būti išsami. 
Visų pirma, informacija apie ankstesnius AIF, taip pat ir AIFV veiklos rezultatus – labai 
svarbus veiksnys priimant investicinį sprendimą. Per dažnai ši informacija būna šališka arba 
klaidinanti. Norint priimti teisingą sprendimą taip pat būtina turėti informaciją apie faktiškai 
sumokėtas įmokas ir kapitalo šaltinius. Jeigu kas mėnesį būtų pateikiama informacija apie 
AIF rizikos pobūdį, investuotojams taip pat būtų lengviau valdyti savo prisiimtą riziką.

Pakeitimas 1107
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apie kiekvieną savo valdomą AIF 
AIFV periodiškai atskleidžia 
investuotojams tokią informaciją:

2. AIFV apie kiekvieną AIF, kurį jis valdo 
ir kuris numato vykdytinas išpirkimo 
teises, periodiškai atskleidžia 
investuotojams tokią informaciją:

Or. en

Pagrindimas

Siūlomais pakeitimais siekiama geriau atsižvelgti į įvairių tipų AIF ypatybes.

Pakeitimas 1108
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apie kiekvieną savo valdomą AIF 
AIFV periodiškai atskleidžia 
investuotojams tokią informaciją:

2. AIFV apie kiekvieną AIF, kurį jis valdo 
ir kuris numato vykdytinas išpirkimo 
teises, periodiškai atskleidžia 
investuotojams tokią informaciją:

Or. en
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Pagrindimas

Atsižvelgiama į įvairių tipų AIF ypatybes.

Pakeitimas 1109
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apie kiekvieną savo valdomą AIF 
AIFV periodiškai atskleidžia 
investuotojams tokią informaciją:

2. AIFV apie kiekvieną AIF, kurį jis valdo 
ir kuris numato vykdytinas išpirkimo 
teises, periodiškai atskleidžia 
investuotojams tokią informaciją:

Or. en

Pagrindimas

Tais atvejais, kai nenumatoma vykdytinų išpirkimo teisių, nebūtina numatyti specialių 
informacijos apie nelikvidų turtą arba likvidumą atskleidimo reikalavimų.

Pakeitimas 1110
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apie kiekvieną savo valdomą AIF AIFV
periodiškai atskleidžia investuotojams 
tokią informaciją:

2. AIFV apie kiekvieną AIF, kurį jis valdo 
ir kuris savo investuotojams numato 
išpirkimo galimybę, periodiškai atskleidžia 
investuotojams tokią informaciją:

Or. en

Pagrindimas

Fondai, investuojantys į privataus kapitalo fondus, (ir privataus kapitalo fondai) investuoja į 
nelikvidžias investicijas, todėl investuotojams nesuteikia jokių išpirkimo teisių. Tais atvejais, 
kai investuotojams nesuteikiama išpirkimo teisių, nebūtina periodiškai atskleisti informaciją 
apie nelikvidų turtą arba likvidumą.
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Pakeitimas 1111
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apie kiekvieną savo valdomą AIF AIFV 
periodiškai atskleidžia investuotojams 
tokią informaciją:

2. Apie kiekvieną savo valdomą AIF AIFV 
periodiškai atskleidžia mažmeniniams
investuotojams tokią informaciją:

Or. en

Pagrindimas

Tie profesionalūs investuotojai laikomi profesionaliais, kurie atitinka finansinių priemonių 
rinkų direktyvos (MIFID) II priedo apibrėžtį. Be to, šie investuotojai puikiai žino, kokios su jų 
investicijomis susijusios informacijos jiems reikia. Akivaizdu, kad informacijai, kuria 
naudojasi profesionalūs investuotojai, nereikia nustatyti reikalavimų, kurie būtų panašūs į 
reikalavimus, pritaikytus prie mažmeninių investuotojų poreikių. Numatant viešo informacijos 
atskleidimo sąlygas, AIFV įpareigojami tik užtikrinti, kad atitinkama informacija būtų 
prieinama.

Pakeitimas 1112
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apie kiekvieną savo valdomą AIF AIFV
periodiškai atskleidžia investuotojams 
tokią informaciją:

2. AIF, o AIFV apie kiekvieną savo 
valdomą AIF periodiškai atskleidžia 
investuotojams, naudos gavėjams, jų 
atstovams ir paskirtiems analitikams tokią 
informaciją

Or. en

Pagrindimas

Pensijų fondams tenka didelė atsakomybė už senatvės pensijos draudimą. Tais atvejais, kai 
šie fondai pasirenka galimybę investuoti į AIF, labai svarbu numatyti specialius informacijos 
atskleidimo reikalavimus. Pirminiams investuotojams, t. y., senatvės pensijos draudimo 
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turėtojams, turi būti pateikiama visa susijusi informacija, kad jie galėtų kontroliuoti savo 
patikėtinius, būtent savo pensijų fondus.

Pakeitimas 1113
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apie kiekvieną savo valdomą AIF AIFV
periodiškai atskleidžia investuotojams 
tokią informaciją:

2. AIF, o AIFV apie kiekvieną savo 
valdomą AIF periodiškai atskleidžia 
investuotojams, naudos gavėjams, jų 
atstovams ir paskirtiems analitikams tokią 
informaciją

Or. en

Pagrindimas

Pensijų fondams tenka didelė atsakomybė už senatvės pensijos draudimą. Tais atvejais, kai 
šie fondai pasirenka galimybę investuoti į AIF, labai svarbu numatyti specialius informacijos 
atskleidimo reikalavimus. Pirminiams investuotojams, t. y., senatvės pensijos draudimo 
turėtojams, turi būti pateikiama visa susijusi informacija, kad jie galėtų kontroliuoti savo 
patikėtinius, būtent savo pensijų fondus.

Pakeitimas 1114
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apie kiekvieną savo valdomą AIF AIFV
periodiškai atskleidžia investuotojams 
tokią informaciją:

2. Apie kiekvieną savo valdomą AIF AIFV 
atskleidžia investuotojams tokią 
informaciją:

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 dalies a ir b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) AIF turto dalis, kuriai taikoma speciali 
tvarka dėl šio turto nelikvidumo;

(a) AIF turto dalis, kuriai taikoma speciali 
tvarka dėl šio turto nelikvidumo
(periodiškai);

(b) visos naujos AIF likvidumo valdymo 
priemonės;

(b) visos naujos AIF likvidumo valdymo 
priemonės (periodiškai);

Or. en

Pakeitimas 1116
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) tuometinis AIF rizikos pobūdis ir AIFV 
taikomos rizikos valdymo sistemos šiai 
rizikai valdyti.

(c) tuometinis AIF rizikos pobūdis, 
įskaitant naudojamą finansinio sverto 
lygį, ir AIFV taikomos rizikos valdymo 
sistemos šiai rizikai valdyti (periodiškai, 
bet ne rečiau nei kas mėnesį, nebent nuo 
paskutinio šios informacijos atskleidimo ji 
nepasikeitė).

Or. en

Pakeitimas 1117
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) svarbūs saugojimo susitarimų 
pasikeitimai; 
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Or. en

Pakeitimas 1118
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(cb) prireikus, procentinė AIF turto, kuris 
dar kartą naudojamas arba perleidžiamas, 
dalis.

Or. en

Pakeitimas 1119
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV apie tuos AIF, į kuriuos leidžiama 
investuoti pensijų fondams, viešai 
atskleidžia informaciją apie riziką, kuri 
būdinga kiekvienai šio turto kategorijai. 
Šiuo tikslu Komisija nustato papildomus 
informacijos atskleidimo reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Pensijų fondams tenka didelė atsakomybė už senatvės pensijos draudimą. Tais atvejais, kai 
šie fondai pasirenka galimybę investuoti į AIF, labai svarbu numatyti specialius informacijos 
atskleidimo reikalavimus. Pirminiams investuotojams, t. y., senatvės pensijos draudimo 
turėtojams, turi būti pateikiama visa susijusi informacija, kad jie galėtų kontroliuoti savo 
patikėtinius, būtent savo pensijų fondus.
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Pakeitimas 1120
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV apie tuos AIF, į kuriuos leidžiama 
investuoti pensijų fondams, viešai 
atskleidžia informaciją apie riziką, kuri 
būdinga kiekvienai šio turto kategorijai. 
Šiuo tikslu Komisija nustato papildomus 
informacijos atskleidimo reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Pensijų fondams tenka didelė atsakomybė už senatvės pensijos draudimą. Tais atvejais, kai 
šie fondai pasirenka galimybę investuoti į AIF, labai svarbu numatyti specialius informacijos 
atskleidimo reikalavimus. Pirminiams investuotojams, t. y., senatvės pensijos draudimo 
turėtojams, turi būti pateikiama visa susijusi informacija, kad jie galėtų kontroliuoti savo 
patikėtinius, būtent savo pensijų fondus.

Pakeitimas 1121
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija priima įgyvendinimo
priemones, kuriose išsamiau nurodomi 
AIFV informacijos atskleidimo 
įpareigojimai ir 2 dalyje nurodytos 
informacijos atskleidimo dažnumas. Šios 
priemonės pritaikomos atsižvelgiant į 
AIFV, kuriam jos taikomos, tipą.

3. Komisija, priimdama deleguotuosius 
teisės aktus pagal 49a, 49b ir 49c 
straipsnių nuostatas, gali patvirtinti
priemones, kuriose išsamiau nurodomi 
AIFV informacijos atskleidimo 
įpareigojimai ir 2 dalyje nurodytos 
informacijos atskleidimo dažnumas. Šie 
teisės aktai pritaikomi atsižvelgiant į 
AIFV, kuriam jie taikomi, tipą.

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

Or. en

Pagrindimas

Jeigu šis straipsnis būtų paliktas, tai būtų tinkama (pagal naują komitologijos procedūrą) 
formuluotė.

Pakeitimas 1122
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomi 
AIFV informacijos atskleidimo 
įpareigojimai ir 2 dalyje nurodytos 
informacijos atskleidimo dažnumas. Šios 
priemonės pritaikomos atsižvelgiant į 
AIFV, kuriam jos taikomos, tipą.

3. Komisija priima deleguotuosius teisės 
aktus, kuriuose išsamiau nurodomi AIF ir
AIFV informacijos atskleidimo 
įpareigojimai ir 2 dalyje nurodytos 
informacijos atskleidimo dažnumas. Šie 
teisės aktai pritaikomi atsižvelgiant į AIF 
ir AIFV, kuriam jie taikomi, tipą

Or. en

Pagrindimas

Žr. antraštės pakeitimo pagrindimą. AIF taip pat turi būti taikomi šios direktyvos 19–30 
straipsniai.

Pakeitimas 1123
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomi 
AIFV informacijos atskleidimo
įpareigojimai ir 2 dalyje nurodytos 
informacijos atskleidimo dažnumas. Šios 

3. Komisija priima deleguotuosius teisės 
aktus, kuriuose išsamiau nurodomi AIF ir
AIFV informacijos atskleidimo 
įpareigojimai ir 2 dalyje nurodytos 
informacijos atskleidimo dažnumas. Šie 
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priemonės pritaikomos atsižvelgiant į 
AIFV, kuriam jos taikomos, tipą.

teisės aktai pritaikomi atsižvelgiant į AIF 
ir AIFV, kuriam jie taikomi, tipą.

Or. en

Pagrindimas

Žr. antraštės pakeitimo pagrindimą. AIF taip pat turi būti taikomi šios direktyvos 19–30 
straipsniai.

Pakeitimas 1124
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomi 
AIFV informacijos atskleidimo 
įpareigojimai ir 2 dalyje nurodytos 
informacijos atskleidimo dažnumas. Šios 
priemonės pritaikomos atsižvelgiant į 
AIFV, kuriam jos taikomos, tipą.

3. Komisija priima deleguotuosius teisės 
aktus, kuriuose išsamiau nurodomi AIFV 
informacijos atskleidimo įpareigojimai ir 2 
dalyje nurodytos informacijos atskleidimo 
dažnumas. Šie teisės aktai pritaikomi
atsižvelgiant į AIFV, kuriam jie taikomi, 
tipą, be to, šie teisės aktai turi būti 
proporcingi atsižvelgiant, inter alia, į tai, 
kad skiriasi įvairių tipų AIFV dydžiai, 
ištekliai, sudėtingumas, pobūdis, 
investicijos, investavimo strategijos ir 
būdai, struktūra ir investuotojai.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama labiau atsižvelgiama į įvairių tipų AIF ypatybes.
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Pakeitimas 1125
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomi 
AIFV informacijos atskleidimo 
įpareigojimai ir 2 dalyje nurodytos 
informacijos atskleidimo dažnumas. Šios 
priemonės pritaikomos atsižvelgiant į 
AIFV, kuriam jos taikomos, tipą.

3. Komisija priima deleguotuosius teisės 
aktus, kuriuose išsamiau nurodomi AIFV 
informacijos atskleidimo įpareigojimai ir 2 
dalyje nurodytos informacijos atskleidimo 
dažnumas. Šie teisės aktai pritaikomi
atsižvelgiant į AIFV, kuriam jie taikomi, 
tipą, be to, šie teisės aktai turi būti 
proporcingi atsižvelgiant, inter alia, į tai, 
kad skiriasi įvairių tipų AIFV dydžiai, 
ištekliai, sudėtingumas, pobūdis, 
investicijos, investavimo strategijos ir 
būdai, struktūra ir investuotojai.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomais pakeitimais siekiama geriau atsižvelgti į įvairių tipų AIF ypatybes.

Pakeitimas 1126
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomi 
AIFV informacijos atskleidimo 
įpareigojimai ir 2 dalyje nurodytos 
informacijos atskleidimo dažnumas. Šios 
priemonės pritaikomos atsižvelgiant į 
AIFV, kuriam jos taikomos, tipą.

3. Komisija priima deleguotuosius teisės 
aktus, kuriuose išsamiau nurodomi AIFV 
informacijos atskleidimo įpareigojimai ir 2 
dalyje nurodytos informacijos atskleidimo 
dažnumas. Šie teisės aktai pritaikomi
atsižvelgiant į AIFV, kuriam jie taikomi, 
tipą, be to, šie teisės aktai turi būti 
proporcingi atsižvelgiant, inter alia, į tai, 
kad skiriasi įvairių tipų AIFV dydžiai, 
ištekliai, sudėtingumas, pobūdis, 
investicijos, investavimo strategijos ir 
būdai, struktūra ir investuotojai.
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Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiama į įvairių tipų AIF ypatybes.

Pakeitimas 1127
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomi 
AIFV informacijos atskleidimo 
įpareigojimai ir 2 dalyje nurodytos 
informacijos atskleidimo dažnumas. Šios 
priemonės pritaikomos atsižvelgiant į 
AIFV, kuriam jos taikomos, tipą.

3. Komisija priima deleguotuosius teisės 
aktus, kuriuose išsamiau nurodomi AIFV 
informacijos atskleidimo įpareigojimai ir 2 
dalyje nurodytos informacijos atskleidimo 
dažnumas. Šie teisės aktai pritaikomi
atsižvelgiant į AIFV, kuriam jie taikomi, 
tipą, be to, šie teisės aktai turi būti 
proporcingi atsižvelgiant, inter alia, į tai, 
kad skiriasi įvairių tipų AIFV dydžiai, 
ištekliai, sudėtingumas, pobūdis, 
investicijos, investavimo strategijos ir 
būdai, struktūra ir investuotojai.

Or. en

Pagrindimas

Priėmus šį pakeitimą, direktyvoje būtų labiau atsižvelgiama į įvairių tipų AIF ypatybes.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomi 
AIFV informacijos atskleidimo 
įpareigojimai ir 2 dalyje nurodytos 
informacijos atskleidimo dažnumas. Šios 

3. Komisija priima deleguotuosius teisės 
aktus, kuriuose išsamiau nurodomi AIFV 
informacijos atskleidimo įpareigojimai ir 2 
dalyje nurodytos informacijos atskleidimo 
dažnumas. Šie teisės aktai pritaikomi
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priemonės pritaikomos atsižvelgiant į 
AIFV, kuriam jos taikomos, tipą.

atsižvelgiant į AIFV, kuriam jie taikomi, 
tipą, be to, šie teisės aktai turi būti 
proporcingi atsižvelgiant, inter alia, į tai, 
kad skiriasi įvairių tipų AIFV dydžiai, 
ištekliai, sudėtingumas, pobūdis, 
investicijos, investavimo strategijos ir 
būdai, struktūra ir investuotojai.

Or. en

Pagrindimas

Antrojo lygmens įgyvendinimo priemonės turi būti proporcingos, o taikant šias priemones 
neturi būti sudaroma pernelyg daug sunkumų įmonėms, ypač tais atvejais, kai negaunama 
neabejotinos naudos palyginti su išlaidomis, kurių patiriama laikantis šių priemonių.

Pakeitimas 1129
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Šio straipsnio nuostatos netaikomos 
pramonės kontroliuojančiosioms 
bendrovėms, kurių akcijomis prekiaujama 
reguliuojamoje ES rinkoje, jei jos turi 
pavaldžiųjų ir asocijuotų bendrovių akcijų 
siekdamos įgyvendinti pramonės verslo 
strategiją, ir kurios nėra įsteigtos tam, kad 
siektų pagrindinio tikslo – uždirbti 
investuotojams pelno per apibrėžtą 
laikotarpį parduodant turtą.

Or. en

Pagrindimas

19–20 straipsnių nuostatos yra nereikšmingos arba netinkamos tokio tipo bendrovėms. 
Kontroliuojančiąsias pramonės įmones, kurių akcijomis prekiaujama vertybinių popierių 
biržoje, jau reglamentuoja galiojantys ES teisės aktai, o skaidrumo ir informacijos 
atskleidimo klausimai reglamentuojami pagal prospekto ir skaidrumo direktyvas taip pat ir 
pagal nacionalinius įstatymus ir įtraukimo į biržos sąrašus taisykles. Taigi jau užtikrinama, 
kad šios įmonės pateiktų tinkamą informaciją. Bendrovių, kurių akcijomis prekiaujama 
viešosiose rinkose, atveju nepraktiška reikalauti pateikti investuotojams informaciją, kuri turi 
būti atskleidžiama pagal 20 straipsnio nuostatas, jiems dar neinvestavus į bendrovę.
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Pakeitimas 1130

Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV reguliariai teikia ataskaitas savo 
buveinės valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms, kuriose nurodo pagrindines 
rinkas ir priemones, kuriomis jis prekiauja
savo valdomo AIF vardu.

1. AIF, o AIFV apie kiekvieną savo 
valdomą AIF reguliariai teikia ataskaitas 
savo buveinės valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms, kuriose 
nurodo pagrindines rinkas ir priemones, 
kuriomis jis prekiauja.

Or. en

Pagrindimas

21 straipsnio 2 dalies aa punktas (naujas). Siekiant suderinti su 20 straipsnio 1 dalies a 
punkto nuostatomis, kompetentingoms institucijoms taip pat turi būti atskleidžiama tokia pati 
informacija kaip ir investuotojams. Kitos nuostatos pateiktos antraštės pakeitimo pagrindime. 
AIF taip pat turi būti taikomi šios direktyvos 19–30 straipsniai.

Pakeitimas 1131
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV reguliariai teikia ataskaitas savo
buveinės valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms, kuriose nurodo pagrindines 
rinkas ir priemones, kuriomis jis prekiauja
savo valdomo AIF vardu.

1. AIF, o AIFV apie kiekvieną savo 
valdomą AIF reguliariai teikia ataskaitas 
savo buveinės valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms, kuriose 
nurodo pagrindines rinkas ir priemones, 
kuriomis jis prekiauja.

Or. en
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Pakeitimas 1132
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis pateikia apibendrintą informaciją apie 
pagrindines priemones, kuriomis prekiauja, 
rinkas, kurių narys yra arba kuriose 
aktyviai prekiauja, ir kiekvieno valdomo 
AIF pagrindines pozicijas bei svarbiausias 
rizikos koncentracijas.

AIF, o AIFV apie kiekvieną savo valdomą 
AIF pateikia apibendrintą informaciją apie 
pagrindines priemones, kuriomis prekiauja, 
rinkas, kurių narys yra arba kuriose 
aktyviai prekiauja, ir pagrindines pozicijas 
bei svarbiausias rizikos koncentracijas.

Or. en

Pagrindimas

21 straipsnio 2 dalies aa punktas (naujas). Siekiant suderinti su 20 straipsnio 1 dalies a 
punkto nuostatomis, kompetentingoms institucijoms taip pat turi būti atskleidžiama tokia pati 
informacija kaip ir investuotojams. Kitos nuostatos pateiktos antraštės pakeitimo pagrindime. 
AIF taip pat turi būti taikomi šios direktyvos 19–30 straipsniai.

Pakeitimas 1133
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis pateikia apibendrintą informaciją apie 
pagrindines priemones, kuriomis prekiauja, 
rinkas, kurių narys yra arba kuriose 
aktyviai prekiauja, ir kiekvieno valdomo 
AIF pagrindines pozicijas bei svarbiausias 
rizikos koncentracijas.

AIF, o AIFV apie kiekvieną savo valdomą 
AIF pateikia apibendrintą informaciją apie 
pagrindines priemones, kuriomis prekiauja, 
rinkas, kurių narys yra arba kuriose 
aktyviai prekiauja, ir pagrindines pozicijas 
bei svarbiausias rizikos koncentracijas.

Or. en
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Pakeitimas 1134
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis pateikia apibendrintą informaciją apie 
pagrindines priemones, kuriomis prekiauja, 
rinkas, kurių narys yra arba kuriose 
aktyviai prekiauja, ir kiekvieno valdomo 
AIF pagrindines pozicijas bei svarbiausias 
rizikos koncentracijas.

Jis pateikia informaciją apie pagrindines 
priemones, kuriomis prekiauja, rinkas, 
kurių narys yra arba kuriose aktyviai 
prekiauja, ir kiekvieno valdomo AIF 
pagrindines pozicijas bei svarbiausias 
rizikos koncentracijas.

Or. en

Pakeitimas 1135
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis pateikia apibendrintą informaciją apie 
pagrindines priemones, kuriomis prekiauja, 
rinkas, kurių narys yra arba kuriose 
aktyviai prekiauja, ir kiekvieno valdomo 
AIF pagrindines pozicijas bei svarbiausias 
rizikos koncentracijas.

Jis pateikia apibendrintą informaciją apie 
pagrindines priemones, kuriomis prekiauja, 
rinkas, kurių narys yra arba kuriose 
aktyviai prekiauja, ir kiekvieno valdomo 
AIF pagrindines prekybos pozicijas bei
susidariusias svarbiausias rizikos 
koncentracijas.

Or. en

Pagrindimas

Privataus kapitalo AIFV neužsiima vertybinių popierių prekyba, jie ilgam laikui investuoja į 
nedaugelį nelikvidžių investicijų, kurių jie paprastai nekeičia 3–7 metus.
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Pakeitimas 1136
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis pateikia apibendrintą informaciją apie 
pagrindines priemones, kuriomis prekiauja, 
rinkas, kurių narys yra arba kuriose 
aktyviai prekiauja, ir kiekvieno valdomo 
AIF pagrindines pozicijas bei svarbiausias 
rizikos koncentracijas.

Jis pateikia apibendrintą informaciją apie 
pagrindines priemones, kuriomis prekiauja, 
rinkas, kurių narys yra arba kuriose 
aktyviai prekiauja, ir kiekvieno valdomo 
AIF pagrindines prekybos pozicijas bei
susidariusias svarbiausias rizikos 
koncentracijas.

Or. en

Pagrindimas

Kiekvieną ketvirtį AIMV turi pateikti kompetentingai institucijai metinę ataskaitą apie 
kiekvieną fondą, kurį jie valdo ir fondų, kuriuos jie valdo, sąrašą. Kiti 21 straipsnyje nurodyti 
reikalavimai taikytini tik fondams, kurie reguliariai prekiauja viešosiose rinkose (21 
straipsnio 1 dalies reikalavimai) ir kurie turi vykdytinų išpirkimo teisių (21 straipsnio 2 dalies 
reikalavimai). Netikslinga šiuos reikalavimus taikyti fondams, kurie investuoja tik į 
vertybinius popierius, kurie nėra įtraukti į biržos sąrašus, arba į uždaro tipo fondus.

Pakeitimas 1137
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis pateikia apibendrintą informaciją apie 
pagrindines priemones, kuriomis prekiauja, 
rinkas, kurių narys yra arba kuriose 
aktyviai prekiauja, ir kiekvieno valdomo 
AIF pagrindines pozicijas bei svarbiausias 
rizikos koncentracijas.

Jis pateikia apibendrintą informaciją apie 
pagrindines priemones, kuriomis prekiauja, 
rinkas, kurių narys yra arba kuriose 
aktyviai prekiauja, ir kiekvieno valdomo 
AIF pagrindines prekybos pozicijas bei
susidariusias svarbiausias rizikos 
koncentracijas.

Or. en
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Pagrindimas

Privataus kapitalo AIFV neužsiima vertybinių popierių prekyba, jie ilgam laikui investuoja į 
nedaugelį nelikvidžių investicijų, kurių jie paprastai nekeičia 3–7 metus, taigi šių nuostatų 
nederėtų taikyti privataus kapitalo fondams. Jeigu būtų nustatomi netinkami informacijos 
teikimo reikalavimai, dėl to AIFV ir kompetentingos institucijos tik patirtų nereikalingų 
išlaidų.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis pateikia apibendrintą informaciją apie 
pagrindines priemones, kuriomis prekiauja, 
rinkas, kurių narys yra arba kuriose 
aktyviai prekiauja, ir kiekvieno valdomo 
AIF pagrindines pozicijas bei svarbiausias 
rizikos koncentracijas.

Jis pateikia apibendrintą informaciją apie 
pagrindines priemones, kuriomis prekiauja, 
rinkas, kurių narys yra arba kuriose 
aktyviai prekiauja, ir kiekvieno valdomo 
AIF pagrindines prekybos pozicijas bei
susidariusias svarbiausias rizikos 
koncentracijas.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apie kiekvieną valdomą AIF AIFV
savo buveinės valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms periodiškai 
praneša tokią informaciją:

2. AIFV apie kiekvieną AIF, kurį jis valdo 
ir kuris numato vykdytinas išpirkimo 
teises, savo buveinės valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms periodiškai 
praneša tokią informaciją:

Or. en

Pagrindimas

Siūlomais pakeitimais siekiama geriau atsižvelgti į įvairių tipų AIF ypatybes.
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Pakeitimas 1140
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apie kiekvieną valdomą AIF AIFV
savo buveinės valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms periodiškai 
praneša tokią informaciją:

2. AIFV apie kiekvieną AIF, kurį jis valdo 
ir kuris numato vykdytinas išpirkimo 
teises, savo buveinės valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms periodiškai 
praneša tokią informaciją:

Or. en

Pagrindimas

Kiekvieną ketvirtį AIMV turi pateikti kompetentingai institucijai metinę ataskaitą apie 
kiekvieną fondą, kurį jie valdo ir fondų, kuriuos jie valdo, sąrašą. Kiti 21 straipsnyje nurodyti 
reikalavimai taikytini tik fondams, kurie reguliariai prekiauja viešosiose rinkose (21 
straipsnio 1 dalies reikalavimai) ir kurie turi vykdytinų išpirkimo teisių (21 straipsnio 2 dalies 
reikalavimai). Netikslinga šiuos reikalavimus taikyti fondams, kurie investuoja tik į 
vertybinius popierius, kurie nėra įtraukti į biržos sąrašus, arba į uždaro tipo fondus.

Pakeitimas 1141
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apie kiekvieną valdomą AIF AIFV
savo buveinės valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms periodiškai 
praneša tokią informaciją:

2. AIFV apie kiekvieną AIF, kurį jis valdo 
ir kuris numato vykdytinas išpirkimo 
teises, savo buveinės valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms periodiškai 
praneša tokią informaciją:

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata netinka privataus kapitalo AIF, nes jie siūlo nelikvidaus investavimo formas, kai 
investuojama į tam tikros kategorijos nelikvidaus tipo turtą, be to, jie nekeičia savo profilio 
arba likvidumo poreikių, kad reikėtų reikalauti informaciją atskleisti periodiškai. Jeigu šio 
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straipsnio nuostatos būtų taikomos privataus kapitalo AIFV, kurie neturi vykdytinų išpirkimo 
teisių, dėl to AIFV ir kompetentingos institucijos tik patirtų nereikalingų išlaidų. Taigi būtina 
iš dalies keisti šio straipsnio nuostatas, kad jos būtų taikomos tik atitinkamais atvejais.

Pakeitimas 1142
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apie kiekvieną valdomą AIF AIFV
savo buveinės valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms periodiškai 
praneša tokią informaciją:

2. AIFV apie kiekvieną AIF, kurį jis valdo 
ir kuris numato vykdytinas išpirkimo 
teises, savo buveinės valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms periodiškai 
praneša tokią informaciją:

Or. en

Pakeitimas 1143
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apie kiekvieną valdomą AIF AIFV savo 
buveinės valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms periodiškai praneša tokią 
informaciją:

2. Turi būti reikalaujama, kad AIFV apie 
AIF, kuris savo investuotojams numato 
išpirkimo galimybę, atskleistų tik a, b ir c 
punktuose nurodytą informaciją. Apie 
kiekvieną valdomą AIF AIFV savo 
buveinės valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms periodiškai praneša tokią 
informaciją:

Or. en

Pagrindimas

Tais atvejais, kai investuotojams nesuteikiama išpirkimo teisių, nebūtina periodiškai 
pranešinėti apie nelikvidų turtą arba likvidumą.
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Pakeitimas 1144
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apie kiekvieną valdomą AIF AIFV savo 
buveinės valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms periodiškai praneša tokią 
informaciją:

2. AIF, o AIFV apie kiekvieną savo
valdomą AIF savo buveinės valstybės 
narės kompetentingoms institucijoms 
periodiškai praneša tokią informaciją:

Or. en

Pakeitimas 1145
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apie kiekvieną valdomą AIF AIFV savo 
buveinės valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms periodiškai praneša tokią 
informaciją:

2. AIF, o AIFV apie kiekvieną savo
valdomą AIF savo buveinės valstybės 
narės kompetentingoms institucijoms 
periodiškai praneša tokią informaciją:

Or. en

Pagrindimas

21 straipsnio 2 dalies aa punktas (naujas). Siekiant suderinti su 20 straipsnio 1 dalies a 
punkto nuostatomis, kompetentingoms institucijoms taip pat turi būti atskleidžiama tokia pati 
informacija kaip ir investuotojams. Kitos nuostatos pateiktos antraštės pakeitimo pagrindime. 
AIF taip pat turi būti taikomi šios direktyvos 19–30 straipsniai.
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Pakeitimas 1146
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apie kiekvieną valdomą AIF AIFV savo 
buveinės valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms periodiškai praneša tokią 
informaciją:

2. Apie kiekvieną valdomą AIF AIFV savo 
buveinės valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms, šioms paprašius, pateikia
tokią informaciją:

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 1147
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apie kiekvieną valdomą AIF AIFV savo 
buveinės valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms periodiškai praneša tokią 
informaciją:

2. Apie kiekvieną valdomą AIF AIFV
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
priežiūros institucijai ir savo buveinės 
valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms periodiškai praneša tokią 
informaciją:

Or. en

Pagrindimas

Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros institucija turėtų atlikti galutinės AIFV 
prižiūrinčios įstaigos vaidmenį, taigi jai turi būti teikiamos visos ataskaitos ir pateikiama visa 
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susijusi informacija.

Pakeitimas 1148
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) AIF investavimo strategijos ir 
uždavinių, viso turto, į kurį AIF gali 
investuoti, būdų, kuriuos AIF gali 
naudoti, visų su tuo susijusios rizikos 
rūšių, visų galiojančių investavimo 
apribojimų, aplinkybių, kuriomis AIF turi 
teisę naudoti finansinį svertą, leidžiamų 
finansinio sverto tipų ir šaltinių, su jais 
susijusios rizikos ir visų finansinio sverto 
naudojimo apribojimų aprašas;

Or. en

Pakeitimas 1149
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) AIF investavimo strategijos ir 
uždavinių, viso turto, į kurį AIF gali 
investuoti, būdų, kuriuos AIF gali 
naudoti, visų su tuo susijusios rizikos 
rūšių, visų galiojančių investavimo 
apribojimų, aplinkybių, kuriomis AIF turi 
teisę naudoti finansinį svertą, leidžiamų 
finansinio sverto tipų ir šaltinių, su jais 
susijusios rizikos ir visų finansinio sverto 
naudojimo apribojimų aprašas;

Or. en



AM\805040LT.doc 93/112 PE439.133v01-00

LT

Pagrindimas

21 straipsnio 2 dalies aa punktas (naujas). Siekiant suderinti su 20 straipsnio 1 dalies a 
punkto nuostatomis, kompetentingoms institucijoms taip pat turi būti atskleidžiama tokia pati 
informacija kaip ir investuotojams. Kitos nuostatos pateiktos antraštės pakeitimo pagrindime. 
AIF taip pat turi būti taikomi šios direktyvos 19–30 straipsniai.

Pakeitimas 1150
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) faktinis AIF rizikos pobūdis ir AIFV 
taikomos rizikos valdymo priemonės šiai 
rizikai valdyti;

(c) faktinis AIF rizikos pobūdis ir rizikos 
valdymo priemonės šiai rizikai valdyti;

Or. en

Pakeitimas 1151
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) faktinis AIF rizikos pobūdis ir AIFV 
taikomos rizikos valdymo priemonės šiai 
rizikai valdyti;

(c) faktinis AIF rizikos pobūdis ir rizikos 
valdymo priemonės šiai rizikai valdyti;

Or. en

Pagrindimas

21 straipsnio 2 dalies aa punktas (naujas). Siekiant suderinti su 20 straipsnio 1 dalies a 
punkto nuostatomis, kompetentingoms institucijoms taip pat turi būti atskleidžiama tokia pati 
informacija kaip ir investuotojams. Kitos nuostatos pateiktos antraštės pakeitimo pagrindime. 
AIF taip pat turi būti taikomi šios direktyvos 19–30 straipsniai.
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Pakeitimas 1152
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) faktinis AIF rizikos pobūdis ir AIFV 
taikomos rizikos valdymo priemonės šiai 
rizikai valdyti;

(c) faktinis AIF rizikos pobūdis, įskaitant 
naudojamą finansinio sverto lygį, ir AIFV 
taikomos rizikos valdymo priemonės šiai 
rizikai valdyti;

Or. en

Pagrindimas

Kompetentingos institucijos turi turėti išsamią informaciją apie AIF ir AIFV.

Pakeitimas 1153
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) kiekvieno jo valdomo AIF bendras 
finansinio sverto lygis ir finansinio sverto, 
susijusio su grynųjų pinigų arba 
vertybinių popierių skolinimusi, bei 
finansinio sverto, susijusio su išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, analizė, taip 
pat jų turto, kuris pagal finansinio sverto 
susitarimus naudojamas pakartotinai, 
dalis, įskaitant penkis didžiausius skolintų 
grynųjų pinigų arba vertybinių popierių 
šaltinius ir finansinio sverto sumos, 
kurias kiekvienas jo valdomas AIF gavo iš 
šių šaltinių;

Or. en
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Pakeitimas 1154
Wolf Klinz, Carl Haglund

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) kai reikia, skolintų vertybinių popierių 
pardavimo atvejai ataskaitiniu 
laikotarpiu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šio tikslo turi būti siekiama priimant horizontaliąją priemonę.

Pakeitimas 1155
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) AIVF sumokėtų mokesčių ir sumų 
struktūra;

Or. en

Pagrindimas

Kompetentingos institucijos turi turėti išsamią informaciją apie AIF ir AIFV. Mokesčių 
struktūra svarbus rizikos vertinimo veiksnys.

Pakeitimas 1156
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(eb) investuotojų sąrašas;
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Or. en

Pagrindimas

Kompetentingos institucijos turi turėti išsamią informaciją apie AIF ir AIFV. Sudarius 
investuotojų sąrašą, būtų lengviau įvertinti, kuriam investuotojų tipui kyla sisteminės rizikos
pavojus.

Pakeitimas 1157
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalies e c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ec) duomenys apie AIF veiklos 
rezultatus, įskaitant turto vertinimą;

Or. en

Pagrindimas

Kompetentingos institucijos turi turėti išsamią informaciją apie AIF ir AIFV.

Pakeitimas 1158
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išskirtinėmis aplinkybėmis ir, jei būtina, 
siekiant užtikrinti finansų sistemos 
stabilumą ir vientisumą arba skatinti 
ilgalaikį tvarų augimą, buveinės valstybės 
narės kompetentingos institucijos ir 
Komisija gali nustatyti papildomus 
informacijos atskleidimo reikalavimus.

Or. en
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Pakeitimas 1159
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalies 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Buveinės valstybės narės kompetentingos 
institucijos, naudodamosi bendrąja 
ataskaitų teikimo forma, perduoda 
apibendrintą informaciją, kuri nurodyta 1 
dalies da punkte, Europos sisteminės 
rizikos valdybai (ESRV) ir Europos 
vertybinių popierių ir rinkų priežiūros 
institucijai.

Or. en

Pakeitimas 1160
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Apie kiekvieną savo valdomą AIF AIFV
savo buveinės valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms pateikia 
tokius dokumentus:

3. AIF, o AIFV apie kiekvieną savo 
valdomą AIF savo buveinės valstybės 
narės kompetentingoms institucijoms 
pateikia tokius dokumentus:

Or. en

Pagrindimas

21 straipsnio 2 dalies aa punktas (naujas). Siekiant suderinti su 20 straipsnio 1 dalies a 
punkto nuostatomis, kompetentingoms institucijoms taip pat turi būti atskleidžiama tokia pati 
informacija kaip ir investuotojams. Kitos nuostatos pateiktos antraštės pakeitimo pagrindime. 
AIF taip pat turi būti taikomi šios direktyvos 19–30 straipsniai.
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Pakeitimas 1161
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Apie kiekvieną savo valdomą AIF AIFV
savo buveinės valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms pateikia 
tokius dokumentus:

3. AIF, o AIFV apie kiekvieną savo 
valdomą AIF savo buveinės valstybės 
narės kompetentingoms institucijoms 
pateikia tokius dokumentus:

Or. en

Pagrindimas

21 straipsnio 2 dalies aa punktas (naujas). Siekiant suderinti su 20 straipsnio 1 dalies a 
punkto nuostatomis, kompetentingoms institucijoms taip pat turi būti atskleidžiama tokia pati 
informacija kaip ir investuotojams. Kitos nuostatos pateiktos antraštės pakeitimo pagrindime. 
AIF taip pat turi būti taikomi šios direktyvos 19–30 straipsniai.

Pakeitimas 1162
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Apie kiekvieną savo valdomą AIF AIFV 
savo buveinės valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms pateikia 
tokius dokumentus:

3. Apie kiekvieną savo valdomą AIF AIFV
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
priežiūros institucijai ir savo buveinės 
valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms pateikia tokius dokumentus:

Or. en

Pagrindimas

Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros institucija turėtų atlikti galutinės AIFV 
prižiūrinčios įstaigos vaidmenį, taigi jai turi būti teikiamos visos ataskaitos ir pateikiama visa 
susijusi informacija.
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Pakeitimas 1163
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kiekvieno AIFV valdomo AIF metinę 
ataskaitą už kiekvienus finansinius metus 
per keturis mėnesius nuo ataskaitinio 
laikotarpio pabaigos;

(a) metinę ataskaitą už kiekvienus 
finansinius metus per keturis mėnesius nuo 
ataskaitinio laikotarpio pabaigos;

Or. en

Pagrindimas

21 straipsnio 2 dalies aa punktas (naujas). Siekiant suderinti su 20 straipsnio 1 dalies a 
punkto nuostatomis, kompetentingoms institucijoms taip pat turi būti atskleidžiama tokia pati 
informacija kaip ir investuotojams. Kitos nuostatos pateiktos antraštės pakeitimo pagrindime. 
AIF taip pat turi būti taikomi šios direktyvos 19–30 straipsniai.

Pakeitimas 1164
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kiekvieno AIFV valdomo AIF metinę 
ataskaitą už kiekvienus finansinius metus 
per keturis mėnesius nuo ataskaitinio 
laikotarpio pabaigos;

(a) metinę ataskaitą už kiekvienus 
finansinius metus per keturis mėnesius nuo 
ataskaitinio laikotarpio pabaigos;

Or. en

Pagrindimas

21 straipsnio 2 dalies aa punktas (naujas). Siekiant suderinti su 20 straipsnio 1 dalies a 
punkto nuostatomis, kompetentingoms institucijoms taip pat turi būti atskleidžiama tokia pati 
informacija kaip ir investuotojams. Kitos nuostatos pateiktos antraštės pakeitimo pagrindime. 
AIF taip pat turi būti taikomi šios direktyvos 19–30 straipsniai.
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Pakeitimas 1165
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kiekvieno AIFV valdomo AIF metinę 
ataskaitą už kiekvienus finansinius metus 
per keturis mėnesius nuo ataskaitinio 
laikotarpio pabaigos;

(a) kiekvieno AIFV valdomo AIF metinę 
ataskaitą už kiekvienus finansinius metus 
per keturis mėnesius nuo ataskaitinio 
laikotarpio pabaigos arba, tais atvejais, kai 
trečiųjų šalių prašoma pateikti 
informaciją (pavyzdžiui, prašoma atlikti 
bet kokių AIF pagrindinių investicijų 
auditą) ne vėliau kaip praėjus šešiems 
mėnesiams nuo finansinių metų pabaigos;

Or. en

Pagrindimas

Gali būti, kad atliekant privataus kapitalo fondų auditą, pirmiausia reikės užbaigti portfeliui 
priklausančių įmonių auditą, taigi pagal šią direktyvą nustatant bet kokį privalomą laikotarpį 
šiam darbui atlikti reikia skirti pakankamai laiko, atsižvelgiant į laikotarpį, per kurį šios 
portfeliui priklausančios įmonės turi parengti savo metines ataskaitas. Taigi AIF atveju 
nebūtų tinkama numatyti privalomą keturių mėnesių laikotarpį.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kiekvieno AIFV valdomo AIF metinę 
ataskaitą už kiekvienus finansinius metus 
per keturis mėnesius nuo ataskaitinio 
laikotarpio pabaigos;

(a) kiekvieno AIFV valdomo AIF metinę 
ataskaitą už kiekvienus finansinius metus 
per keturis mėnesius nuo ataskaitinio 
laikotarpio pabaigos arba, tais atvejais, kai 
trečiųjų šalių prašoma pateikti 
informaciją (pavyzdžiui, prašoma atlikti 
bet kokių AIF pagrindinių investicijų 
auditą) ne vėliau kaip praėjus šešiems 
mėnesiams nuo finansinių metų pabaigos;

Or. en
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Pagrindimas

Gali būti, kad atliekant privataus kapitalo fondų auditą, pirmiausia reikės užbaigti portfeliui 
priklausančių įmonių auditą, taigi pagal šią direktyvą nustatant bet kokį privalomą laikotarpį 
šiam darbui atlikti reikia skirti pakankamai laiko, atsižvelgiant į laikotarpį, per kurį šios 
portfeliui priklausančios įmonės turi parengti savo metines ataskaitas. Taigi AIF atveju 
nebūtų tinkama numatyti privalomą keturių mėnesių laikotarpį.

Pakeitimas 1167
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kiekvieno AIFV valdomo AIF metinę 
ataskaitą už kiekvienus finansinius metus 
per keturis mėnesius nuo ataskaitinio 
laikotarpio pabaigos;

(a) kiekvieno AIFV valdomo AIF metinę 
ataskaitą už kiekvienus finansinius metus 
per keturis mėnesius nuo ataskaitinio 
laikotarpio pabaigos arba, tais atvejais, kai 
trečiųjų šalių prašoma pateikti 
informaciją (pavyzdžiui, prašoma atlikti 
bet kokių AIF pagrindinių investicijų 
auditą) ne vėliau kaip praėjus šešiems 
mėnesiams nuo finansinių metų pabaigos;

Or. en

Pakeitimas 1168
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kiekvieno AIFV valdomo AIF metinę 
ataskaitą už kiekvienus finansinius metus 
per keturis mėnesius nuo ataskaitinio 
laikotarpio pabaigos;

(a) kiekvieno AIFV valdomo AIF metinę 
ataskaitą už kiekvienus finansinius metus 
per keturis mėnesius nuo ataskaitinio 
laikotarpio pabaigos arba, tais atvejais, kai 
trečiųjų šalių prašoma pateikti 
informaciją (pavyzdžiui, prašoma atlikti 
bet kokių AIF pagrindinių investicijų 
auditą) ne vėliau kaip praėjus šešiems 
mėnesiams nuo finansinių metų pabaigos;
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Or. en

Pagrindimas

Kiekvieną ketvirtį AIMV turi pateikti kompetentingai institucijai metinę ataskaitą apie 
kiekvieną fondą, kurį jie valdo ir fondų, kuriuos jie valdo, sąrašą. Kiti 21 straipsnyje nurodyti 
reikalavimai taikytini tik fondams, kurie reguliariai prekiauja viešosiose rinkose (21 
straipsnio 1 dalies reikalavimai) ir kurie turi vykdytinų išpirkimo teisių (21 straipsnio 2 dalies 
reikalavimai). Netikslinga šiuos reikalavimus taikyti fondams, kurie investuoja tik į 
vertybinius popierius, kurie nėra įtraukti į biržos sąrašus, arba į uždaro tipo fondus.

Pakeitimas 1169
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. AIFV, valdantis vieną ar daugiau 
AIF, kurie sistemai svarbiu mastu 
naudoja finansinį svertą, savo buveinės 
valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms pateikia informaciją apie 
kiekvieno jo valdomo AIF bendrą 
finansinio sverto lygį ir finansinio sverto, 
susijusio su grynųjų pinigų arba 
vertybinių popierių skolinimusi, bei 
finansinio sverto, susijusio su išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, analizę, ir, 
jeigu apie tai turima informacijos, AIF 
turto, kuris pagal finansinio sverto 
susitarimus naudojamas pakartotinai, 
dalį.
Šią informaciją sudaro kiekvieno AIFV 
valdomo AIF penkių didžiausių grynųjų 
pinigų arba vertybinių popierių skolintojų 
tapatybė ir finansinio sverto sumos, 
kurias suteikė kiekvienas iš šių penkių 
subjektų kiekvienam iš AIFV valdomų 
AIF.

Or. en
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Pagrindimas

Pagal Tarybai pirmininkavusios Švedijos kompromisinį pasiūlymą. Ataskaitų 
kompetentingoms institucijoms teikimo reikalavimai (22, 23, 24 straipsniai) dabar įtraukti į 
21 straipsnį. Šiame pakeitime pagrindžiami ir papildomi ataskaitų kompetentingoms 
institucijoms teikimo įpareigojimai.

Pakeitimas 1170
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. AIFV, valdantis vieną ar daugiau 
AIF, kurie sistemai svarbiu mastu 
naudoja finansinį svertą, savo buveinės 
valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms pateikia informaciją apie 
kiekvieno jo valdomo AIF bendrą 
finansinio sverto lygį ir finansinio sverto, 
susijusio su grynųjų pinigų arba 
vertybinių popierių skolinimusi, bei 
finansinio sverto, susijusio su išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, analizę, ir, 
jeigu apie tai turima informacijos, AIF 
turto, kuris pagal finansinio sverto 
susitarimus naudojamas pakartotinai, 
dalį.
Šią informaciją sudaro kiekvieno AIFV 
valdomo AIF penkių didžiausių grynųjų 
pinigų arba vertybinių popierių skolintojų 
tapatybė ir finansinio sverto sumos, 
kurias suteikė kiekvienas iš šių penkių 
subjektų kiekvienam iš AIFV valdomų 
AIF.

Or. en

Pagrindimas

Informacijos apie finansinį svertą, kuris naudojamas sistemai svarbiu mastu, atskleidimas. 
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Pakeitimas 1171
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Kiekviena kompetentinga institucija, 
remdamasi informacija, kuri jai pateikta 
pagal 1 ir 2 dalies reikalavimus, 
periodiškai ir viešai skelbia apibendrintą 
informaciją apie sumas.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu būtų skelbiama apibendrinta informacija, investuotojams ir apskritai visuomenei būtų 
lengviau įvertinti tikruosius AIF veiklos rezultatus, nes iki šiol tai padaryti labai sunku, dėl to, 
kad pagal šioje pramonės šakoje įtvirtintą tvarką atskleidžiama tik tam tikra atrinktos 
informacijos dalis.

Pakeitimas 1172
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Pagal šios direktyvos nuostatas negali 
būti sudaroma jokių kliūčių AIFV 
pranešti savo kompetentingai institucijai, 
kad tam tikra informacija, kurią būtina 
pateikti pagal šios direktyvos nuostatas, 
yra komercinė paslaptis arba 
konfidenciali informacija, tačiau 
neatimant iš kompetentingos institucijos 
galimybių dalytis šia informacija su 
kitomis kompetentingomis institucijomis 
pagal šios direktyvos nuostatas.

Or. en
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Pagrindimas

Turi būti saugomi ne tik asmens duomenys, bet ir komercinės paslaptys bei konfidenciali 
informacija, kad jos nebūtų atskleistos subjektams, kurie nėra kompetentingos institucijos, 
t. y., kad nebūtų pakenkta įmonėms, į kurias investuoja AIFV.

Pakeitimas 1173
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3d. Valstybės narės užtikrina, kad AIFV 
buveinės valstybės narės kompetentingos 
institucijos turėtų prieigą prie 
informacijos, kurią AIFV teikia jo 
valdomo AIF vardu, apie skolintų 
vertybinių popierių pardavimą, kad šios 
institucijos galėtų įvertinti mastą, kuriuo 
skolintų vertybinių popierių pardavimas 
didina finansų sistemos sisteminę riziką 
arba sumaišties rinkose riziką. Buveinės 
valstybės narės kompetentingos 
institucijos taip pat užtikrina, kad tokia 
informacija, gauta pagal 24 straipsnį ir 
apibendrinta visų prižiūrimų AIFV 
atžvilgiu, būtų pateikiama kitoms 
kompetentingoms institucijoms ir Europos
vertybinių popierių ir rinkų priežiūros 
institucijai bei Europos sisteminės rizikos 
valdybai (ESRV) pagal procedūrą, 
numatytą 46 straipsnyje dėl 
bendradarbiavimo vykdant priežiūrą.

Or. en

Pagrindimas

Informacijos apie finansinį svertą, kuris naudojamas sistemai svarbiu mastu, atskleidimas. 
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Pakeitimas 1174
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomi 
ataskaitų teikimo įpareigojimai, nurodyti 1, 
2 ir 3 dalyse, bei ataskaitų teikimo 
dažnumas.

4. Komisija pagal 49a, 49b ir 49c 
straipsnius priima deleguotuosius teisės 
aktus, kuriuose išsamiau nurodomi 
ataskaitų teikimo įpareigojimai, nurodyti 1, 
2 ir 3 dalyse, ir ataskaitų teikimo 
dažnumas. Tokie teisės aktai turi būti 
tinkami ir proporcingi, be to, pritaikyti 
atsižvelgiant į AIFV arba AIF, kuriam jie 
taikomi, tipą atkreipiant dėmesį, inter 
alia, į tai, kad skiriasi įvairių tipų AIFV 
dydžiai, ištekliai, sudėtingumas, pobūdis, 
investicijos, investavimo strategijos ir 
būdai, struktūra ir investuotojai.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi kiekvieną ketvirtį AIMV turi pateikti kompetentingoms institucijoms metines 
ataskaitas apie kiekvieną fondą, kurį jie valdo (per šešis mėnesius nuo metų pabaigos, kaip 
nurodyta anksčiau) ir fondų, kuriuos jie valdo, sąrašą, kiti 21 straipsnyje nurodyti 
reikalavimai taikytini tik fondams, kurie reguliariai prekiauja viešosiose rinkose (21 
straipsnio 1 dalies reikalavimai) ir kurie turi vykdytinų išpirkimo teisių (21 straipsnio 2 dalies 
reikalavimai). Netikslinga šiuos reikalavimus taikyti fondams, kurie investuoja tik į 
vertybinius popierius, kurie nėra įtraukti į biržos sąrašus, arba į uždaro tipo fondus. Be to, 
direktyvoje turi būti labiau atsižvelgiama į įvairių tipų AIF ypatybes.

Pakeitimas 1175
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomi 
ataskaitų teikimo įpareigojimai, nurodyti 1, 
2 ir 3 dalyse, bei ataskaitų teikimo 

4. Komisija pagal 49a, 49b ir 49c 
straipsnius priima deleguotuosius teisės 
aktus, kuriuose išsamiau nurodomi 
ataskaitų teikimo įpareigojimai, nurodyti 1, 
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dažnumas. 2 ir 3 dalyse, ir ataskaitų teikimo 
dažnumas. Tokie teisės aktai turi būti 
tinkami ir proporcingi, be to, pritaikyti 
atsižvelgiant į AIFV arba AIF, kuriam jie 
taikomi, tipą atkreipiant dėmesį,, inter 
alia, į tai, kad skiriasi įvairių tipų AIFV 
dydžiai, ištekliai, sudėtingumas, pobūdis, 
investicijos, investavimo strategijos ir 
būdai, struktūra ir investuotojai.

Or. en

Pagrindimas

Kiekvieną ketvirtį AIMV turi pateikti kompetentingoms institucijoms metines ataskaitas apie 
kiekvieną fondą, kurį jie valdo ir fondų, kuriuos jie valdo, sąrašą. Kiti 21 straipsnyje nurodyti 
reikalavimai taikytini tik fondams, kurie reguliariai prekiauja viešosiose rinkose (21 
straipsnio 1 dalies reikalavimai) ir kurie turi vykdytinų išpirkimo teisių (21 straipsnio 2 dalies 
reikalavimai). Netikslinga šiuos reikalavimus taikyti fondams, kurie investuoja tik į 
vertybinius popierius, kurie nėra įtraukti į biržos sąrašus, arba į uždaro tipo fondus.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomi 
ataskaitų teikimo įpareigojimai, nurodyti 1, 
2 ir 3 dalyse, bei ataskaitų teikimo 
dažnumas.

4. Komisija pagal 49a, 49b ir 49c 
straipsnius priima deleguotuosius teisės 
aktus, kuriuose išsamiau nurodomi 
ataskaitų teikimo įpareigojimai, nurodyti 1, 
2 ir 3 dalyse, ir ataskaitų teikimo 
dažnumas. Tokie teisės aktai turi būti 
tinkami ir proporcingi, be to, pritaikyti 
atsižvelgiant į AIFV arba AIF, kuriam jie 
taikomi, tipą atkreipiant dėmesį, inter 
alia, į tai, kad skiriasi įvairių tipų AIFV 
dydžiai, ištekliai, sudėtingumas, pobūdis, 
investicijos, investavimo strategijos ir 
būdai, struktūra ir investuotojai.

Or. en
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Pagrindimas

Antrojo lygmens įgyvendinimo priemonės turi būti proporcingos, o taikant šias priemones 
neturi būti sudaroma pernelyg daug sunkumų įmonėms, ypač tais atvejais, kai negaunama 
neabejotinos naudos palyginti su išlaidomis, kurių patiriama laikantis šių priemonių.

Pakeitimas 1177
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomi 
ataskaitų teikimo įpareigojimai, nurodyti 1, 
2 ir 3 dalyse, bei ataskaitų teikimo 
dažnumas.

4. Komisija pagal 49a, 49b ir 49c 
straipsnius priima deleguotuosius teisės 
aktus, kuriuose išsamiau nurodomi 
ataskaitų teikimo įpareigojimai, nurodyti 1, 
2 ir 3 dalyse, ir ataskaitų teikimo 
dažnumas. Tokie teisės aktai turi būti 
tinkami ir proporcingi, be to, pritaikyti 
atsižvelgiant į AIFV arba AIF, kuriam jie 
taikomi, tipą atkreipiant dėmesį, inter 
alia, į tai, kad skiriasi įvairių tipų AIFV 
dydžiai, ištekliai, sudėtingumas, pobūdis,
investicijos, investavimo strategijos ir 
būdai, struktūra ir investuotojai.

Or. en

Pakeitimas 1178
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomi 
ataskaitų teikimo įpareigojimai, nurodyti 1, 
2 ir 3 dalyse, bei ataskaitų teikimo 
dažnumas.

4. Komisija pagal 49a, 49b ir 49c 
straipsnius priima deleguotuosius teisės 
aktus, kuriuose išsamiau nurodomi 
ataskaitų teikimo įpareigojimai, nurodyti 1, 
2 ir 3 dalyse, kurie gali būti pritaikomi ir 
papildomi, atsižvelgiant į naujas finansų 
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metodikas, ir ataskaitų teikimo dažnumas.

Or. en

Pagrindimas

Komisija, atsižvelgdama į naujas finansų metodikas, turi turėti teisę pritaikyti savo nustatytus 
informacijos atskleidimo reikalavimus, nes priešingu atveju pritaikius „naujovišką“ metodą 
informacijos atskleidimo reikalavimai prarastų savo prasmę.

Pakeitimas 1179
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Komisija, siekdama nustatyti 
informacijos, kuri skelbiama viešai tipą, 
taip pat priima deleguotuosius teisės aktus 
pagal 3a dalį. Tokie teisės aktai, skirti šios 
direktyvos neesminėms nuostatoms iš 
dalies pakeisti ją papildant, patvirtinami
laikantis 49a, 49b ir 49c straipsnių 
nuostatų.

Or. en

Pagrindimas

Komisija, atsižvelgdama į naujas finansų metodikas, turi turėti teisę pritaikyti savo nustatytus 
informacijos atskleidimo reikalavimus, nes priešingu atveju pritaikius „naujovišką“ metodą 
informacijos atskleidimo reikalavimai prarastų savo prasmę.

Pakeitimas 1180
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo
priemones, kuriose išsamiau nurodomi 

4. Komisija, priimdama deleguotuosius 
teisės aktus pagal 49a, 49b ir 49c 
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ataskaitų teikimo įpareigojimai, nurodyti 1, 
2 ir 3 dalyse, bei ataskaitų teikimo 
dažnumas.

straipsnių nuostatas, gali patvirtinti 
priemones, kuriose išsamiau nurodomi 
ataskaitų teikimo įpareigojimai, nurodyti 1, 
2 ir 3 dalyse, bei ataskaitų teikimo 
dažnumas.

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

Or. en

Pagrindimas

Jeigu šis straipsnis būtų paliktas, tai būtų tinkama (pagal naują komitologijos procedūrą) 
formuluotė.

Pakeitimas 1181
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. 21 straipsnio nuostatos netaikomos 
pramonės kontroliuojančiosioms 
bendrovėms, kurių akcijomis prekiaujama 
reguliuojamoje ES rinkoje, jei jos turi 
pavaldžiųjų ir asocijuotų bendrovių akcijų 
siekdamos įgyvendinti pramonės verslo 
strategiją, ir kurios nėra įsteigtos tam, kad 
siektų pagrindinio tikslo – uždirbti 
investuotojams pelno per apibrėžtą 
laikotarpį parduodant turtą.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį straipsnį reikalaujama kompetentingoms institucijoms pateikti tik informaciją, kuri 
susijusi su rizikos draudimo fondais (skolintų vertybinių popierių pardavimas, likvidumo 
valdymas ir kita). Reikalavimas pateikti šią informaciją reikštų nereikalingą papildomą su 
informacijos teikimu susijusią naštą, kuri tektų į biržos sąrašus įtrauktoms pramonės 
kontroliuojančiosioms bendrovėms.
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Pakeitimas 1182
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. 21 straipsnio nuostatos netaikomos 
uždaro tipo fondams be vykdytinų 
išpirkimo teisių.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį straipsnį reikalaujama kompetentingoms institucijoms pateikti tik informaciją, kuri 
susijusi su rizikos draudimo fondais (skolintų vertybinių popierių pardavimas, likvidumo 
valdymas ir kita). Reikalavimas pateikti šią informaciją reikštų nereikalingą papildomą su 
informacijos teikimu susijusią naštą, kuri tektų uždaro tipo fondams.

Pakeitimas 1183
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21a straipsnis
Konfidencialumas

Pagal šios direktyvos nuostatas negali būti 
sudaroma jokių kliūčių AIFV pranešti 
savo kompetentingai institucijai, kad tam 
tikra informacija, kurią būtina pateikti 
pagal šios direktyvos nuostatas, yra 
komercinė paslaptis arba konfidenciali
informacija, tačiau neatimant iš 
kompetentingos institucijos galimybių 
dalytis šia informacija su kitomis 
kompetentingomis institucijomis pagal 
šios direktyvos nuostatas.

Or. en
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Pagrindimas

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.


