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Muudatusettepanek 1433
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi aktsiate 
või osakute turustamine 
päritoluliikmesriigis

Liidus alaliselt asuva alternatiivse 
investeerimisfondi aktsiate või osakute 
turustamine

Or. en

Muudatusettepanek 1434
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi aktsiate 
või osakute turustamine 
päritoluliikmesriigis

Tegevusloa saanud alternatiivse 
investeerimisfondi aktsiate või osakute 
turustamine liikmesriigis

Or. en

Selgitus

Turustamisloa peaks andma liikmesriik, kus alternatiivset investeerimisfondi turustatakse.

Muudatusettepanek 1435
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tegevusloa saanud alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib turustada 
alternatiivse investeerimisfondi aktsiaid 

1. Tegevusloa saanud alternatiivse 
investeerimisfondi aktsiaid või osakuid 
võib turustada kutselistele investoritele 
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või osakuid kutselistele investoritele 
päritoluliikmesriigis kohe, kui käesolevas 
artiklis sätestatud tingimused on täidetud. 

liikmesriigis kohe, kui käesolevas artiklis 
sätestatud tingimused on täidetud.

Or. en

Selgitus

Luba antakse alternatiivsele investeerimisfondile (järjepidevus varasemaga).

Muudatusettepanek 1436
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tegevusloa saanud alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib turustada 
alternatiivse investeerimisfondi aktsiaid või 
osakuid kutselistele investoritele 
päritoluliikmesriigis kohe, kui käesolevas 
artiklis sätestatud tingimused on täidetud. 

1. Tegevusloa saanud alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib turustada 
liidus alaliselt asuva alternatiivse 
investeerimisfondi aktsiaid või osakuid 
kutselistele investoritele 
päritoluliikmesriigis ja/või muus 
liikmesriigis kohe, kui käesolevas artiklis 
sätestatud tingimused on täidetud.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 1437
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tegevusloa saanud alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib turustada 
alternatiivse investeerimisfondi aktsiaid või 
osakuid kutselistele investoritele 

1. Tegevusloa saanud alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib turustada 
liidus asutatud alternatiivse 
investeerimisfondi aktsiaid või osakuid 
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päritoluliikmesriigis kohe, kui käesolevas 
artiklis sätestatud tingimused on täidetud. 

kutselistele investoritele alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigis kohe, kui käesolevas 
artiklis sätestatud tingimused on täidetud. 

Or. en

Selgitus

Koos turustusloaga peaks paralleelselt kehtima riiklik erainvesteeringute kord, mis 
võimaldaks kolmandate riikide fondide turustamist liikmesriigis kooskõlas kohalduva 
siseriikliku õigusega. 

Muudatusettepanek 1438
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
esitab päritoluliikmesriigi pädevatele 
asutustele teatise iga alternatiivse 
investeerimisfondi kohta, mida ta kavatseb 
turustada.

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
esitab Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele ja 
päritoluriigi pädevatele asutustele teatise 
iga alternatiivse investeerimisfondi kohta, 
mida ta kavatseb turustada.

Or. en

Selgitus

Kõik raportid ja teatised tuleks esitada ESMA-le kui alternatiivsete investeerimisfondide 
lõplikule järelevalveasutusele.

Muudatusettepanek 1439
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
esitab päritoluliikmesriigi pädevatele 

2. Iga alternatiivse investeerimisfondi 
kohta, mida ta kavatseb turustada, esitab
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asutustele teatise iga alternatiivse 
investeerimisfondi kohta, mida ta kavatseb 
turustada. 

alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
alternatiivse investeerimisfondi alalise 
asukoha liikmesriigi pädevatele asutustele 
teatise.

Or. en

Muudatusettepanek 1440
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
esitab päritoluliikmesriigi pädevatele 
asutustele teatise iga alternatiivse 
investeerimisfondi kohta, mida ta kavatseb 
turustada.

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
esitab liikmesriigi pädevatele asutustele 
teatise iga alternatiivse investeerimisfondi 
kohta, mida ta kavatseb selles liikmesriigis
turustada.

Or. en

Selgitus

Turustamisloa peaks andma liikmesriik, kus alternatiivset investeerimisfondi turustatakse. 

Muudatusettepanek 1441
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 2 – teine lõik − punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) selle alternatiivse investeerimisfondi 
andmed, mida ta kavatseb turustada ning 
alternatiivse investeerimisfondi alaline 
asukoht;

a) teatis, sealhulgas tegevuskava selle 
alternatiivse investeerimisfondi kohta, 
mida ta kavatseb turustada, ning 
alternatiivse investeerimisfondi alaline 
asukoht;

Or. en
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Muudatusettepanek 1442
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) selle alternatiivse investeerimisfondi 
andmed, mida ta kavatseb turustada ning 
alternatiivse investeerimisfondi alaline
asukoht;

a) selle alternatiivse investeerimisfondi 
andmed, mida ta kavatseb turustada, ning 
alternatiivse investeerimisfondi 
asutamiskoht;

Or. en

Muudatusettepanek 1443
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) kinnitus, et asjaomasel alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal on 
tegevusluba;

Or. en

Muudatusettepanek 1444
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) loetelu liikmesriikidest, kus 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
kavatseb turustada enda valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi osakuid 
või aktsiaid kutselistele investoritele;
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Or. en

Muudatusettepanek 1445
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) teave korra kohta, millega välditakse 
kõnealuse alternatiivse investeerimisfondi 
osakute või aktsiate turustamist 
jaeinvestoritele, sealhulgas juhul, kui 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tegevus tugineb sõltumatute 
majandusüksuste tegevusel, kes pakuvad 
investeerimisteenuseid seoses selle 
valitseja alternatiivse investeerimisfondiga.

d) teave korra kohta, millega välditakse 
kõnealuse alternatiivse investeerimisfondi 
osakute või aktsiate turustamist 
jaeinvestoritele, vajaduse korral sealhulgas 
juhul, kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja tugineb sõltumatute 
majandusüksuste tegevusele, kes pakuvad 
investeerimisteenuseid seoses selle 
valitseja alternatiivse investeerimisfondiga.

Or. en

Muudatusettepanek 1446
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Selle liikmesriigi pädevad asutused, 
kus alternatiivne investeerimisfond 
alaliselt asub, peavad lõikes 2 osutatud 
teate viivitamata edastama:
a) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja päritoluriigi pädevatele 
asutustele, kui alternatiivne 
investeerimisfond ei asu alaliselt samas 
liikmesriigis, ja
b) selle liikmesriigi, kus alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kavatseb 
alternatiivset investeerimisfondi 
turustada, pädevatele asutustele. 

Or. en
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Muudatusettepanek 1447
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
teatavad mitte hiljem kui kümme tööpäeva 
pärast lõikes 2 osutatud täieliku teatise 
saamist alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejale, kas ta võib alustada lõikes 2 
osutatud teatises märgitud alternatiivse 
investeerimisfondi turustamist. 

3. Selle liikmesriigi, kus alternatiivne 
investeerimisfond alaliselt asub, pädevad 
asutused teatavad mitte hiljem kui kümme 
tööpäeva pärast alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevatelt asutustelt
täieliku teatise saamise kuupäeva, kui 
alternatiivne investeerimisfond ei asu 
alaliselt samas liikmesriigis, ja nende 
liikmesriikide, kus alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kavatseb 
alternatiivset investeerimisfondi 
turustada, pädevad asutused teatavad 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale, 
kas ta võib alustada lõikes 2 osutatud 
teatises märgitud alternatiivse 
investeerimisfondi turustamist. Kui 
alternatiivne investeerimisfond ei asu 
alaliselt samas liikmesriigis, siis teatavad 
selle liikmesriigi, kus alternatiivne 
investeerimisfond alaliselt asub, pädevad 
asutused ka alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevaid asutusi ja 
nende liikmesriikide, kus alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kavatseb 
alternatiivset investeerimisfondi 
turustada, pädevaid asutusi, et 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
võib hakata alternatiivse 
investeerimisfondi osakuid või aktsiaid 
turustama.

Vastavalt kolmandas lõigus osutatud 
rakendusmeetmetele võivad pädevad 
asutused kehtestada piiranguid või seada 
tingimusi alternatiivse investeerimisfondi 
turustamisele vastavalt käesolevale 
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artiklile.
Komisjon võtab vastu rakendusmeetmed, 
millega täpsustakse selliste piirangute või 
tingimuste tüübid, mida võib kehtestada 
alternatiivse investeerimisfondi 
turustamisele vastavalt käesoleva lõike 
teisele lõigule. Need meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
vähem olulisi sätteid, täiendades seda, 
võetakse vastu vastavalt artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 1448
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
teatavad mitte hiljem kui kümme tööpäeva 
pärast lõikes 2 osutatud täieliku teatise 
saamist alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejale, kas ta võib alustada lõikes 2 
osutatud teatises märgitud alternatiivse 
investeerimisfondi turustamist.

3. Päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
teatavad mitte hiljem kui kakskümmend 
tööpäeva pärast lõikes 2 osutatud täieliku 
teatise saamist alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejale, kas ta võib 
alustada lõikes 2 osutatud teatises märgitud 
alternatiivse investeerimisfondi 
turustamist.

Or. en

Muudatusettepanek 1449
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Päritoluliikmesriigi pädevad asutused 3. Päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
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teatavad mitte hiljem kui kümme tööpäeva
pärast lõikes 2 osutatud täieliku teatise 
saamist alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejale, kas ta võib alustada lõikes 2 
osutatud teatises märgitud alternatiivse 
investeerimisfondi turustamist.

teatavad mitte hiljem kui kaks kuud pärast 
lõikes 2 osutatud täieliku teatise saamist 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale, 
kas ta võib alustada lõikes 2 osutatud 
teatises märgitud alternatiivse 
investeerimisfondi turustamist.

Or. en

Selgitus

Pädevatel asutustel on vaja loa andmiseks piisavalt aega.

Muudatusettepanek 1450
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt kolmandas lõigus osutatud 
rakendusmeetmetele võivad pädevad 
asutused kehtestada piiranguid või seada 
tingimusi alternatiivse investeerimisfondi 
turustamisele vastavalt käesolevale 
artiklile.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1451
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 3 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastu rakendusmeetmed, 
millega täpsustakse selliste piirangute või 
tingimuste tüübid, mida võib kehtestada 
alternatiivse investeerimisfondi 
turustamisele vastavalt käesoleva lõike 
teisele lõigule. Need meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 

välja jäetud
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vähem olulisi sätteid, täiendades seda, 
võetakse vastu vastavalt artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 1452
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 3 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastu rakendusmeetmed, 
millega täpsustakse selliste piirangute või
tingimuste tüübid, mida võib kehtestada 
alternatiivse investeerimisfondi 
turustamisele vastavalt käesoleva lõike 
teisele lõigule. Need meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
vähem olulisi sätteid, täiendades seda, 
võetakse vastu vastavalt artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Komisjon võib delegeeritud õigusaktide 
abil vastavalt artiklitele 49 a, 49 b ja 49 c 
kehtestada meetmed, millega täpsustatakse 
selliste piirangute või tingimuste tüübid, 
mida võib kehtestada alternatiivse 
investeerimisfondi turustamisele vastavalt 
käesoleva lõike teisele lõigule.

Or. en

Selgitus

See on asjakohane sõnastus vastavalt uuele komiteemenetlusele, kui käesolev artikkel 
kaasatakse õigusakti.

Muudatusettepanek 1453
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ilma et see piiraks artikli 32 lõike 1 
kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et 
alternatiivseid investeerimisfonde, mida 

4. Selle liikmesriigi, kus alternatiivne 
investeerimisfond alaliselt asub, pädevad 
asutused võivad alternatiivse 
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valitsevad kõnealuste fondide valitsejad, 
turustatakse üksnes kutselistele 
investoritele.

investeerimisfondi turustamist takistada 
ainult juhul, kui teatisest nähtub, et 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja ei 
valitse alternatiivset investeerimisfondi 
kooskõlas ühe või mitme käesoleva 
direktiivi sättega. 

Or. en

Muudatusettepanek 1454
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 4a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Vastavalt käesolevale direktiivile võib 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
oma territooriumil turustada alaliselt 
väljaspool liitu asuvat alternatiivset 
investeerimisfondi. Selle võimaluse jaoks 
on vajalik, et alternatiivse
investeerimisfondi valitseja asub alaliselt 
liidus ning et järgmiste poolte vahel on 
sõlmitud koostööleping ja toimib tõhus 
asjakohase teabevahetus süsteemsete 
riskide jälgimiseks:
a) selle liikmesriigi pädevad asutused, kus 
alternatiivset investeerimisfondi 
turustatakse, ja kolmandate riikide 
pädevad asutused;
b) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja ja selle järelevalveasutus;
c) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja järelevalveasutus ja Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus.

Or. en

Selgitus

Direktiivi eesmärk on reguleerida olemasolevaid reguleerimata investeerimisfondide 
valitsejaid. Samal ajal on selle eesmärk soodustada levikut ELis. Seega on vajalik järjepidev 
lähenemine.
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Muudatusettepanek 1455
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Sõltuvalt siseriiklikust õigusest võib 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriik lubada fondivalitsejal 
turustada oma territooriumil alternatiivset 
investeerimisfondi, mis ei asu alaliselt 
liidus. 
Kui alternatiivne investeerimisfond 
võimaldab investoritele tagasiostu 
võimaluse, siis on selle võimaluse jaoks 
vajalik, et alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja asub alaliselt liidus või et 
järgmiste poolte vahel on sõlmitud 
koostööleping ja toimib tõhus asjakohase 
teabe vahetus süsteemsete riskide 
jälgimiseks:
a) selle liikmesriigi pädevad asutused, kus 
alternatiivset investeerimisfondi 
turustatakse, ja kolmandate riikide 
pädevad asutused;
b) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja ja selle järelevalveasutus;
c) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja järelevalveasutus ja Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus.

Or. en

Selgitus

Uus lõige 4 a, mis võimaldab üksikutel liikmesriikidel säilitada oma erainvesteeringute korra 
erandid, on hädavajalik, et vältida olulise kahju tekitamist ELi pensionifondidele ja muudele 
investoritele, mis juhtuks, kui neil puuduks juurdepääs fondidele, mida ei valitseta ELis.
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Muudatusettepanek 1456
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Ilma et see piiraks VI peatüki sätete 
kohaldamist, võivad liikmesriigid oma 
territooriumil lubada kutselistele 
investoritele turustada kolmandas riigis 
asutatud või selle direktiiviga 
reguleerimata alternatiivsete 
investeerimisfondide osakuid ja aktsiaid.

Or. en

Selgitus

Koos turustusloaga peaks paralleelselt kehtima riiklik erainvesteeringute kord, mis 
võimaldaks kolmandate riikide fondide turustamist liikmesriigis kooskõlas kohalduva 
siseriikliku õigusega.

Muudatusettepanek 1457
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Ilma et see piiraks käesoleva direktiivi 
kohaldamist, võivad liikmesriigid lubada 
või jätkuvalt lubada oma territooriumil
käesoleva direktiiviga reguleerimata 
alternatiivsete investeerimisfondide 
turustamist kutselistele investoritele 
kooskõlas siseriikliku õigusega.

Or. en
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Muudatusettepanek 1458
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid võivad oma 
territooriumil lubada tegevusloa saanud 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejal, 
kes valitseb kolmandas riigis asutatud 
alternatiivset investeerimisfondi, 
turustada sellise alternatiivse 
investeerimisfondi aktsiaid või osakuid 
kutselistele investoritele.

Or. en

Selgitus

See võimaldab kolmandatel riikidel kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega jätkata oma 
praegust tegevust neis ELi jurisdiktsioonides, kes seda soovivad. ELi pädev asutus reguleerib 
tegevusloa saanud alternatiivset investeerimisfondi valitsejat täielikult ja läbipaistvalt.

Muudatusettepanek 1459
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Lõike 2 punktis f osutatud korrale 
kohaldatakse selle liikmesriigi, kus 
alternatiivset investeerimisfondi 
turustatakse, õigusakte ja järelevalvet.

Or. en
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Muudatusettepanek 1460
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 2 
osutatud teatis ja kinnitus oleksid 
rahvusvahelises rahanduses 
üldkasutatavas keeles.
Liikmesriigid tagavad ka, et nende 
pädevad asutused on nõus lõikes 3 
osutatud dokumentide elektroonilise 
edastamise ja esitamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 1461
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 c. Juhul kui kooskõlas lõikega 3 
teatatud andmed muutuvad, teavitab 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
muutustest selle liikmesriigi, kus 
alternatiivne investeerimisfond alaliselt 
asub, pädevaid asutusi kirjalikult 
vähemalt üks kuu enne muutuste 
rakendamist.
Kui alternatiivne investeerimisfond ei asu 
alaliselt samas liikmesriigis, siis peavad 
selle liikmesriigi, kus alternatiivne 
investeerimisfond alaliselt asub, pädevad 
asutused muutustest viivitamata teavitama 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriiki ning selle liikmesriigi, 
kus alternatiivset investeerimisfondi 
turustatakse, pädevaid asutusi.



PE439.135v01-00 18/187 AM\805044ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 1462
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 4 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 d. Piiramata artikli 32 lõike 1 
kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
valitsetavaid investeerimisfonde 
turustatakse ainult kutselistele 
investoritele.

Or. en

Muudatusettepanek 1463
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 4 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 e. Komisjon võtab artikli 49 lõikes 2 
osutatud korras rakendusmeetmed, 
millega täpsustatakse järgmised asjaolud:
a) ühtlustatud teatise sisu ja vorm;
b) ühtlustatud kinnituse sisu ja vorm.

Or. en

Selgitus

Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 291 sätestatakse seadusandliku 
tavamenetluse kohaselt eelnevalt määruste abil eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbi viidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendusvolituste teostamise suhtes. Enne uue määruse vastuvõtmist ning vältimaks häireid 
liidu seadusandlikus tegevuses vahepealsel perioodil peaks liikmesriikides läbi viidav kontroll 
toimuma kooskõlas nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusega 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused*, niivõrd kui sellised sätted 
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ei ole vastuolus muudetud asutamislepingutega. Viited sellistele sätetele tuleks sellegipoolest 
asendada viidetega eeskirjadele ja põhimõtetele, mis on sätestatud uues määruses, kohe selle 
määruse jõustumisel.

* EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23

Muudatusettepanek 1464
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad oma territooriumil 
lubada turustada alternatiivseid 
investeerimisfonde jaeinvestoritele. 

1. Ilma et see piiraks muude ELi 
õigusaktide kohaldamist, võivad 
liikmesriigid oma territooriumil lubada 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejal 
turustada tema valitsetavate alternatiivsete 
investeerimisfondide aktsiaid või osakuid 
jaeinvestoritele üldiselt või teatavat tüüpi 
jaeinvestoritele, sõltumata sellest, kas 
selliseid alternatiivseid investeerimisfonde 
turustatakse siseriiklikult või piiriüleselt.

Liikmesriigid võivad sellel eesmärgil
kehtestada alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejale või 
alternatiivsele investeerimisfondile
rangemaid nõudeid. 

Sellisel juhul võivad liikmesriigid vastu 
võtta lisanõudeid nende territooriumil
jaeinvestorile (või jae- ja kutselise 
investori kooslusele) müüdud alternatiivse 
investeerimisfondi juhtimise, korralduse 
või turustamise suhtes või sellist 
alternatiivset investeerimisfondi valitseva 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tegevuse suhtes. Liikmesriigid ei tohi 
siiski takistada alternatiivsete 
investeerimisfondide piiriülest turustamist 
jaeinvestoritele, kehtestades selleks teises 
liikmesriigis asutatud alternatiivse 
investeerimisfondi suhtes rangemaid või 
lisanõudeid võrreldes nende oma 
territooriumil asutatud alternatiivse 
investeerimisfondiga.

Or. en
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Selgitus

On asjakohane märkida, et teatavat tüüpi alternatiivsete investeerimisfondide, nt kinniste 
investeerimisfondide suhtes juba kohaldatakse ELi õigusakte, sealhulgas prospektide 
direktiivi ja läbipaistvuse direktiivi. Kehtivate õigusaktidega antakse teatavad õigused 
alternatiivsetele investeerimisfondidele, millele nende nõuded kohalduvad, sealhulgas õigus 
lubada alternatiivsete investeerimisfondide piiriülest turustamist. 

Muudatusettepanek 1465
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad oma territooriumil 
lubada turustada alternatiivseid 
investeerimisfonde jaeinvestoritele.

1. Ilma et see piiraks muude ELi 
õigusaktide kohaldamist, võivad 
liikmesriigid oma territooriumil lubada
alternatiivse investeerimisfondi valitsejal 
turustada tema valitsetavate alternatiivsete 
investeerimisfondide aktsiaid või osakuid 
jaeinvestoritele üldiselt või teatavat liiki 
jaeinvestoritele, sõltumata sellest, kas 
selliseid alternatiivseid investeerimisfonde 
turustatakse siseriiklikult või piiriüleselt.

Liikmesriigid võivad sellel eesmärgil 
kehtestada alternatiivse investeerimisfondi
valitsejale või alternatiivsele 
investeerimisfondile rangemaid nõudeid.

Sellisel juhul võivad liikmesriigid vastu 
võtta lisanõudeid nende territooriumil
jaeinvestorile (või jae- ja kutselise 
investori kooslusele) müüdud alternatiivse 
investeerimisfondi juhtimise, korralduse 
või turustamise suhtes või sellist 
alternatiivset investeerimisfondi valitseva 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tegevuse suhtes. Liikmesriigid ei tohi 
siiski takistada alternatiivsete 
investeerimisfondide piiriülest turustamist 
jaeinvestoritele, kehtestades selleks teises 
liikmesriigis asutatud alternatiivse 
investeerimisfondi suhtes rangemaid või 
lisanõudeid võrreldes nende oma 
territooriumil asutatud alternatiivse 
investeerimisfondiga.

Or. en
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Selgitus

It is appropriate to acknowledge that certain types of AIF, such as investment trusts, are 
already subject to EU legislation including the Prospectus Directive and the Transparency 
Directive. The Prospectus Directive in particular, confers certain rights on those AIF which 
are subject to its requirements including the right to passport AIF for marketing purposes 
cross border. It is appropriate to allow Member States to permit the marketing of AIF to 
retail investors, subject to the provision of certain additional requirements which Member 
States deem to be necessary for the purposes of providing investor protection on their 
territory. However, the AIFMD should not seek to restrict or remove such existing 
passporting rights including in respect of the marketing of these AIF to retail investors. It is 
therefore important that the requirements in the AIFMD are without prejudice to these other 
instruments of EU legislation. Where it is without prejudice to existing EU legislation, any 
additional requirements applied by Member States in respect of retail marketing should be on 
a non-discriminatory basis: that is, if an AIF established in another Member State could meet 
the requirements laid down for sale to retail investors in the first Member State, it would also 
be allowed to be sold to retail investors there.

Muudatusettepanek 1466
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad oma territooriumil 
lubada turustada alternatiivseid 
investeerimisfonde jaeinvestoritele.

1. Liikmesriigid võivad oma territooriumil 
lubada turustada liidus alaliselt asuvaid 
alternatiivseid investeerimisfonde 
jaeinvestoritele.

Or. en

Selgitus

Jaeinvestorite kaitsega soovitakse piirata nende võimalust investeerida ühenduses alaliselt 
asuvatesse alternatiivsetesse investeerimisfondidesse. Kolmandate riikide alternatiivsed 
investeerimisfondid ei saa tagada samasugust kaitset Euroopa investoritele.



PE439.135v01-00 22/187 AM\805044ET.doc

ET

Muudatusettepanek 1467
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad oma territooriumil 
lubada turustada alternatiivseid 
investeerimisfonde jaeinvestoritele.

1. Liikmesriigid võivad oma territooriumil 
lubada turustada alternatiivseid 
investeerimisfonde jaeinvestoritele
tingimusel, et iga investeering on 
vähemalt 50 000 euro suurune.

Or. en

Selgitus

Alternatiivsete investeerimisfondide turustamise jaoks künniste kasutusele võtmine kaitseb 
jaeinvestoreid („väikehoiustajaid”) liigsete riskide eest. Finantskriis näitas, et isegi paljud 
kutselised (institutsioonilised) investorid ei suutnud hinnata oma portfellis sisalduvaid riske.

Muudatusettepanek 1468
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad oma territooriumil 
lubada turustada alternatiivseid 
investeerimisfonde jaeinvestoritele.

1. Liikmesriigid võivad oma territooriumil 
lubada turustada alternatiivseid 
investeerimisfonde jaeinvestoritele
tingimusel, et iga investeering on 
vähemalt 50 000 euro suurune.

Or. en

Selgitus

Finantstehingute läbipaistvuseks on hädavajalik, et hoiulevõtjad täidaksid oma ülesanded ise, 
et hoiuste jälgimine oleks võimalik. Selle puudumisel muutuks artikli 20 lõike 1 punkt d 
üleliigseks.
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Muudatusettepanek 1469
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad sellel eesmärgil 
kehtestada alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejale või alternatiivsele 
investeerimisfondile rangemaid nõudeid.

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus töötab sellel eesmärgil välja
suunised ja vajadusel teeb ettepaneku 
kehtestada alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejale või alternatiivsele 
investeerimisfondile rangemaid nõudeid.

Or. en

Selgitus

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus peaks töötama välja suunised, mis tagavad 
võrdsed võimalused ja käesoleva direktiivi tõhusa rakendamise investorite kaitse ja 
finantsstabiilsuse eesmärgil.

Muudatusettepanek 1470
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid ei luba oma 
territooriumil turustada alternatiivset 
investeerimisfondi jaeinvestoritele, kui 
selline alternatiivne investeerimisfond 
investeerib rohkem kui 30 % teistesse 
alternatiivsetesse investeerimisfondidesse, 
mis ei kasuta Euroopa turustamisloa 
eelist, välja arvatud juhul, kui selline 
alternatiivne investeerimisfond on kinnine 
fond, mille väärtpaberid on turule 
lubatud, või kui selle kohta on esitatud 
taotlus reguleeritud turule lubamiseks, 
mis on asutatud ja tegutseb liidus.

Or. en
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Selgitus

Kui liikmesriikidel ei lubata sellise alternatiivse investeerimisfondi turustamist oma 
territooriumil, on sellel negatiivne mõju selle alternatiivse investeerimisfondi olemasolevatele 
jaeinvestoritele, kuna nad ei saa osaleda õiguste väljalaskes, avalikel pakkumistel ja muul 
sellise alternatiivse investeerimisfondi korraldatud kapitali kaasamisel. See ei ole kooskõlas 
ostueesõiguste ja muude kehtivate ELi õigusaktide − nt läbipaistvuse direktiivi − nõuetega, 
mis tagavad ELi reguleeritud turul väärtpaberitega kauplevate emitentide 
väärtpaberiomanike õiglase ja võrdse kohtlemise. 

Muudatusettepanek 1471
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid, kes lubavad oma 
territooriumil jaeinvestoritele turustada 
alternatiivseid investeerimisfonde, 
teatavad komisjonile ühe aasta jooksul 
pärast artikli 54 lõikes 1 osutatud 
kuupäeva järgmist:

2. Ilma et see piiraks artikli 32 lõike 1 
kohaldamist, lubavad liikmesriigid 
turustada aktsiaid ja osakuid, mis on 
kehtival avalikul pakkumisel vastavalt 
prospektile, mis on koostatud ja avaldatud 
kooskõlas direktiiviga 2003/71/EÜ.

a) selliste alternatiivsete 
investeerimisfondide tüübid, mida 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
võib jaeinvestoritele liikmesriigi 
territooriumil turustada;
b) kõik täiendavad nõuded, mis 
liikmesriik kehtestab seoses alternatiivsete 
investeerimisfondide turustamisega 
jaeinvestoritele oma territooriumil.
Liikmesriigid teatavad komisjonile 
kõikidest esimese lõigu alusel tehtud 
täiendavatest muudatustest.

Or. en

Selgitus

Prospektide direktiivi eesmärk on võimaldada piiriülest aktsiate turustamist. Selle 
muudatusettepanekuga kinnitatakse, et alternatiivse investeerimisfondi valitseja direktiiviga 
ei takistata pakkumise tegemist prospektide direktiivi alusel.
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Muudatusettepanek 1472
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid, kes lubavad oma 
territooriumil jaeinvestoritele turustada 
alternatiivseid investeerimisfonde, teatavad 
komisjonile ühe aasta jooksul pärast artikli 
54 lõikes 1 osutatud kuupäeva järgmist:

2. Liikmesriigid, kes lubavad oma 
territooriumil jaeinvestoritele turustada 
alternatiivseid investeerimisfonde 
tingimusel, et kõik investeeringud on 
vähemalt 50 000 eurot, teatavad 
komisjonile ja Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele ühe 
aasta jooksul pärast artikli 54 lõikes 1 
osutatud kuupäeva järgmist:

Or. en

Selgitus

Alternatiivsete investeerimisfondide turustamise jaoks künniste kasutusele võtmine kaitseb 
jaeinvestoreid („väikehoiustajaid”) liigsete riskide eest. Finantskriis näitas, et isegi paljud 
kutselised (institutsioonilised) investorid ei suutnud hinnata oma portfellis sisalduvaid riske.

Muudatusettepanek 1473
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid, kes lubavad oma 
territooriumil jaeinvestoritele turustada 
alternatiivseid investeerimisfonde, teatavad 
komisjonile ühe aasta jooksul pärast artikli 
54 lõikes 1 osutatud kuupäeva järgmist:

2. Liikmesriigid, kes lubavad oma 
territooriumil jaeinvestoritele turustada 
alternatiivseid investeerimisfonde 
tingimusel, et kõik investeeringud on 
vähemalt 50 000 eurot, teatavad 
komisjonile ja Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele ühe 
aasta jooksul pärast artikli 54 lõikes 1 
osutatud kuupäeva järgmist:

Or. en
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Selgitus

Alternatiivsete investeerimisfondide turustamise jaoks künniste kasutusele võtmine kaitseb 
jaeinvestoreid („väikehoiustajaid”) liigsete riskide eest. Finantskriis näitas, et isegi paljud 
kutselised (institutsioonilised) investorid ei suutnud hinnata oma portfellis sisalduvaid riske.

Muudatusettepanek 1474
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid, kes lubavad oma 
territooriumil jaeinvestoritele turustada 
alternatiivseid investeerimisfonde, teatavad 
komisjonile ühe aasta jooksul pärast artikli 
54 lõikes 1 osutatud kuupäeva järgmist

2. Liikmesriigid, kes lubavad oma 
territooriumil jaeinvestoritele turustada 
alternatiivseid investeerimisfonde, teatavad 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutusele ja komisjonile ühe aasta jooksul 
pärast artikli 54 lõikes 1 osutatud kuupäeva 
järgmist:

Or. en

Selgitus

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus peaks töötama välja suunised, mis tagavad 
võrdsed võimalused ja käesoleva direktiivi tõhusa rakendamise investorite kaitse ja 
finantsstabiilsuse eesmärgil.

Muudatusettepanek 1475
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 2 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kõik täiendavad nõuded, mis liikmesriik 
kehtestab seoses alternatiivsete 
investeerimisfondide turustamisega 
jaeinvestoritele oma territooriumil.

b) kõik täiendavad nõuded, mis liikmesriik 
kehtestab seoses alternatiivsete 
investeerimisfondide turustamisega 
jaeinvestoritele oma territooriumil 
vastavalt Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse 
eespool nimetatud suunistele.
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Or. en

Selgitus

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus peaks töötama välja suunised, mis tagavad 
võrdsed võimalused ja käesoleva direktiivi tõhusa rakendamise investorite kaitse ja 
finantsstabiilsuse eesmärgil.

Muudatusettepanek 1476
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teatavad komisjonile 
kõikidest esimese lõigu alusel tehtud 
täiendavatest muudatustest.

Liikmesriigid teatavad komisjonile ja 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutusele kõikidest esimese lõigu alusel 
tehtud täiendavatest muudatustest.

Or. en

Selgitus

Alternatiivsete investeerimisfondide turustamise jaoks künniste kasutusele võtmine kaitseb 
jaeinvestoreid („väikehoiustajaid”) liigsete riskide eest. Finantskriis näitas, et isegi paljud 
kutselised (institutsioonilised) investorid ei suutnud hinnata oma portfellis sisalduvaid riske.

Muudatusettepanek 1477
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teatavad komisjonile 
kõikidest esimese lõigu alusel tehtud 
täiendavatest muudatustest.

Liikmesriigid teatavad komisjonile ja 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutusele kõikidest esimese lõigu alusel 
tehtud täiendavatest muudatustest.

Or. en
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Selgitus

Alternatiivsete investeerimisfondide turustamise jaoks künniste kasutusele võtmine kaitseb 
jaeinvestoreid („väikehoiustajaid”) liigsete riskide eest. Finantskriis näitas, et isegi paljud 
kutselised (institutsioonilised) investorid ei suutnud hinnata oma portfellis sisalduvaid riske.

Muudatusettepanek 1478
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid teatavad komisjonile 
kõikidest esimese lõigu alusel tehtud 
täiendavatest muudatustest.

Liikmesriigid teatavad Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele ja 
komisjonile kõikidest esimese lõigu alusel 
tehtud täiendavatest muudatustest.

Or. en

Selgitus

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus peaks töötama välja suunised, mis tagavad 
võrdsed võimalused ja käesoleva direktiivi tõhusa rakendamise investorite kaitse ja 
finantsstabiilsuse eesmärgil.

Muudatusettepanek 1479
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 33

Teises liikmesriigis turustamise 
tingimused
1. Juhul kui alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tegevusloa 
saanud fondivalitseja kavatseb kutselisele 
investorile turustada sellise alternatiivse 
investeerimisfondi osakuid või aktsiaid, 

välja jäetud
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mida ta valitseb teises liikmesriigis, esitab 
ta päritoluliikmesriigi pädevatele 
asutustele järgmise dokumentatsiooni: 

a) teatis, sealhulgas 
tegevuskava, milles esitatakse 
selle alternatiivse 
investeerimisfondi andmed, mida 
ta kavatseb turustada ning 
alternatiivse investeerimisfondi 
alaline asukoht;
b) alternatiivse 
investeerimisfondi tingimused või 
põhikiri;
c) alternatiivse 
investeerimisfondi kirjeldus või 
investoritele fondi kohta 
kättesaadav mis tahes teave;
d) liikmesriik, kus ta kavatseb 
kutselistele investoritele 
turustada enda valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi 
osakuid või aktsiaid;
e) alternatiivse 
investeerimisfondi turustamise 
kord ning vajaduse korral teave 
korra kohta, millega välditakse 
kõnealuse alternatiivse 
investeerimisfondi osakute või 
aktsiate turustamist 
jaeinvestoritele. 

2. Päritoluliikmesriigi pädevad 
asutused edastavad mitte hiljem kui 
kümme tööpäeva pärast täieliku 
dokumentatsiooni saamist lõikes 1 
osutatud täieliku dokumentatsiooni selle 
liikmesriigi pädevatele asutustele, kus 
alternatiivset investeerimisfondi 
hakatakse turustama. Nad lisavad 
kinnituse, et asjaomasel alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal on 
tegevusluba.
3. Pärast dokumentide edastamist 
teatavad päritoluliikmesriigi pädevad 
asutused viivitamata alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejale 



PE439.135v01-00 30/187 AM\805044ET.doc

ET

dokumentide edastamisest. Alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib alustada 
alternatiivse investeerimisfondi 
turustamist vastuvõtjaliikmesriigis alates
kõnealuse teate saamise kuupäevast.
4. Lõike 1 punktis e osutatud korra 
suhtes kohaldatakse vastuvõtjaliikmesriigi 
õigusakte ja järelevalvet.
5. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 
osutatud teatis ja kinnitus esitatakse 
rahvusvahelises rahanduses 
üldkasutatavas keeles.
Liikmesriigid tagavad, et nende pädevad 
asutused on nõus lõikes 2 osutatud 
dokumentide elektroonilise edastamise ja 
esitamisega.
6. Kui vastavalt lõikele 2 esitatud 
andmed muutuvad, saadab alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kõnealuse 
muudatuse kohta päritoluliikmesriigi 
pädevale asutusele kirjaliku teate 
vähemalt üks kuu enne kõnealuse 
muudatuse jõustumist.
Päritoluliikmesriigi pädev asutus teatab 
nendest muudatusest 
vastuvõtjaliikmesriigi pädevale asutusele.
7. Komisjon võtab artikli 49 lõikes 2 
osutatud korras rakendusmeetmed, 
millega täpsustatakse järgmised asjaolud:

a) ühtlustatud teatise vorm ja 
sisu; 
b) ühtlustatud kinnituse vorm 
ja sisu.

8. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja võib turustada kolmandas riigis 
alaliselt asuva alternatiivse 
investeerimisfondi aktsiaid või osakuid 
kutselistele investoritele, kes alaliselt 
asuvad liikmesriigis, mis ei ole 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriik, ainult alates artikli 54 
lõike 1 teises lõigus osutatud kuupäevast.
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Or. en

Muudatusettepanek 1480
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Juhul kui alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tegevusloa 
saanud fondivalitseja kavatseb kutselisele 
investorile turustada sellise alternatiivse 
investeerimisfondi osakuid või aktsiaid, 
mida ta valitseb teises liikmesriigis, esitab 
ta päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele 
järgmise dokumentatsiooni:

1. Juhul kui alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tegevusloa 
saanud fondivalitseja kavatseb kutselisele 
investorile turustada sellise alternatiivse 
investeerimisfondi osakuid või aktsiaid, 
mida ta valitseb ja mis on asutatud liidu 
teises liikmesriigis, esitab ta 
päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele 
järgmise dokumentatsiooni: 

Or. en

Muudatusettepanek 1481
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Juhul kui alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tegevusloa 
saanud fondivalitseja kavatseb kutselisele 
investorile turustada sellise alternatiivse 
investeerimisfondi osakuid või aktsiaid,
mida ta valitseb teises liikmesriigis, esitab 
ta päritoluliikmesriigi pädevatele 
asutustele järgmise dokumentatsiooni:

1. Juhul kui Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuselt 
tegevusloa saanud alternatiivset 
investeerimisfondi kavatsetakse turustada 
kutselisele investorile liikmesriigis, esitab 
ta Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutusele järgmise dokumentatsiooni:

Or. en

Selgitus

Euroopa turustuslubasid peaks väljastama ja haldama Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
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Asutus.

Muudatusettepanek 1482
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) liikmesriik, kus ta kavatseb kutselistele 
investoritele turustada enda valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi osakuid 
või aktsiaid;

d) liikmesriik, kus alternatiivset 
investeerimisfondi kavatsetakse turustada
kutselistele investoritele;

Or. en

Selgitus

Euroopa turustuslubasid peaks väljastama ja haldama Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus.

Muudatusettepanek 1483
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) alternatiivse investeerimisfondi 
turustamise kord ning vajaduse korral 
teave korra kohta, millega välditakse 
kõnealuse alternatiivse investeerimisfondi 
osakute või aktsiate turustamist 
jaeinvestoritele.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Artikliga 32 antakse liikmesriikidele võimalus turustada jaeinvestoritele alternatiivset 
investeerimisfondi. Jaeinvestoritele peaks olema samas lubatud investeeringute tegemine 
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kõigis ELi liikmesriikides. Peale selle peaks jaeinvestorid, kes on investeerinud 
alternatiivsetesse investeerimisfondidesse enne uut regulatiivset raamistikku, saama jätkata 
äritegevust ka pärast alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid käsitleva direktiivi 
jõustumist. Artikli 33 lõike 1 punktis e välditakse alternatiivsete investeerimisfondide 
turustamist teistes liikmesriikides ja piiriüleste investeeringute tegemist jaeinvestorite ühtsel 
Euroopa turul.

Muudatusettepanek 1484
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastuvõtjaliikmesriigi pädevad asutused 
ei tohi küsida täiendavaid dokumente ega 
teavet, mida ei ole käesolevas artiklis 
loetletud.

Or. en

Muudatusettepanek 1485
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Päritoluliikmesriigi pädevad asutused
edastavad mitte hiljem kui kümme 
tööpäeva pärast täieliku dokumentatsiooni 
saamist lõikes 1 osutatud täieliku 
dokumentatsiooni selle liikmesriigi 
pädevatele asutustele, kus alternatiivset 
investeerimisfondi hakatakse turustama.
Nad lisavad kinnituse, et asjaomasel 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejal
on tegevusluba. 

2. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus edastab mitte hiljem kui kümme 
tööpäeva pärast täieliku dokumentatsiooni 
saamist lõikes 1 osutatud täieliku 
dokumentatsiooni selle liikmesriigi 
pädevatele asutustele, kus alternatiivset 
investeerimisfondi hakatakse turustama. Ta 
lisab kinnituse, et asjaomasel alternatiivsel 
investeerimisfondil on tegevusluba.

Or. en
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Selgitus

Euroopa turustuslubasid peaks väljastama ja haldama Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus.

Muudatusettepanek 1486
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
edastavad mitte hiljem kui kümme
tööpäeva pärast täieliku dokumentatsiooni 
saamist lõikes 1 osutatud täieliku 
dokumentatsiooni selle liikmesriigi 
pädevatele asutustele, kus alternatiivset 
investeerimisfondi hakatakse turustama.
Nad lisavad kinnituse, et asjaomasel 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejal 
on tegevusluba

2. Päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
edastavad mitte hiljem kui kakskümmend
tööpäeva pärast täieliku dokumentatsiooni 
saamist lõikes 1 osutatud täieliku 
dokumentatsiooni selle liikmesriigi 
pädevatele asutustele, kus alternatiivset 
investeerimisfondi hakatakse turustama. 
Nad lisavad kinnituse, et asjaomasel 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejal 
on tegevusluba. Kohaldatakse artikli 5 
lõikes 3 sätestatud menetlust.

Or. en

Muudatusettepanek 1487
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pärast dokumentide edastamist teatavad 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
viivitamata alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejale dokumentide edastamisest. 
Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
võib alustada alternatiivse 
investeerimisfondi turustamist 
vastuvõtjaliikmesriigis alates kõnealuse 
teate saamise kuupäevast.

3. Pärast dokumentide edastamist teatavad 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
viivitamata alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejale dokumentide edastamisest. 
Päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
teatavad mitte hiljem kui kakskümmend 
tööpäeva pärast dokumentide edastamist 
ja pärast vastuvõtjaliikmesriigi pädevate 
asutuste esitatud kaebuste arvesse võtmist 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale, 
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kas ta võib alustada turustamist vastavalt 
lõikele 1 esitatud teatisele.

Or. en

Muudatusettepanek 1488
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 6 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui vastavalt lõikele 2 esitatud andmed 
muutuvad, saadab alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kõnealuse 
muudatuse kohta päritoluliikmesriigi 
pädevale asutusele kirjaliku teate vähemalt 
üks kuu enne kõnealuse muudatuse 
jõustumist.

6. Kui vastavalt lõikele 2 esitatud andmed 
muutuvad, saadab alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kõnealuse 
muudatuse kohta päritoluliikmesriigi 
pädevale asutusele viivitamatult kirjaliku 
teate.

Or. en

Muudatusettepanek 1489
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon võtab artikli 49 lõikes 2 
osutatud korras rakendusmeetmed, 
millega täpsustatakse järgmised asjaolud: 

7. Komisjon sätestab delegeeritud 
õigusaktide abil vastavalt artiklitele 49 a, 
49 b ja 49 c meetmed, millega 
täpsustatakse järgmised asjaolud:

a) ühtlustatud teatise vorm ja sisu; a) ühtlustatud teatise vorm ja sisu; 

b) ühtlustatud kinnituse vorm ja sisu. b) ühtlustatud kinnituse vorm ja sisu.

Komisjon tagab, et sellised õigusaktid 
rakendatakse võimalikult kiiresti pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist.

Or. en
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Selgitus

See on asjakohane sõnastus vastavalt uuele komiteemenetlusele, kui käesolev artikkel 
kaasatakse õigusakti.

Muudatusettepanek 1490
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
edastavad mitte hiljem kui kümme 
tööpäeva pärast täieliku dokumentatsiooni 
saamist lõikes 2 ning vajaduse korral lõikes 
3 osutatud täieliku dokumentatsiooni selle 
liikmesriigi pädevatele asutustele, kus 
fondivalitsemisteenust hakatakse osutama 
ning kinnituse, et nad on asjaomasele 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale 
andnud tegevusloa. Nad teavitavad 
koheselt alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejat dokumentatsiooni edastamisest.

4. Päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
edastavad mitte hiljem kui kaks kuud 
pärast täieliku dokumentatsiooni saamist 
lõikes 2 ning vajaduse korral lõikes 3 
osutatud täieliku dokumentatsiooni selle 
liikmesriigi pädevatele asutustele, kus 
fondivalitsemisteenust hakatakse osutama 
ning kinnituse, et nad on asjaomasele 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale 
andnud tegevusloa. Nad teavitavad 
koheselt alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejat dokumentatsiooni edastamisest. 

Or. en

Selgitus

Pädevatel asutustel peab tegevusloa andmiseks olema piisavalt aega.

Muudatusettepanek 1491
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
edastavad mitte hiljem kui kümme 
tööpäeva pärast täieliku dokumentatsiooni 
saamist lõikes 2 ning vajaduse korral lõikes 
3 osutatud täieliku dokumentatsiooni selle 

4. Päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
edastavad mitte hiljem kui kaks kuud 
pärast täieliku dokumentatsiooni saamist 
lõikes 2 ning vajaduse korral lõikes 3 
osutatud täieliku dokumentatsiooni selle 
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liikmesriigi pädevatele asutustele, kus 
fondivalitsemisteenust hakatakse osutama 
ning kinnituse, et nad on asjaomasele 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale
andnud tegevusloa. Nad teavitavad 
koheselt alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejat dokumentatsiooni edastamisest.

liikmesriigi pädevatele asutustele, kus 
fondivalitsemisteenust hakatakse osutama 
ning kinnituse, et nad on asjaomasele 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale 
andnud tegevusloa. Nad teavitavad 
koheselt alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejat dokumentatsiooni edastamisest. 
Kohaldatakse artikli 5 lõikes 3 sätestatud 
menetlust.

Or. en

Muudatusettepanek 1492
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
edastavad mitte hiljem kui kümme 
tööpäeva pärast täieliku dokumentatsiooni 
saamist lõikes 2 ning vajaduse korral lõikes 
3 osutatud täieliku dokumentatsiooni selle 
liikmesriigi pädevatele asutustele, kus 
fondivalitsemisteenust hakatakse osutama 
ning kinnituse, et nad on asjaomasele 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale 
andnud tegevusloa. Nad teavitavad 
koheselt alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejat dokumentatsiooni edastamisest.

4. Päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
edastavad mitte hiljem kui kümme 
tööpäeva pärast täieliku dokumentatsiooni 
saamist lõikes 2 ning vajaduse korral lõikes 
3 osutatud täieliku dokumentatsiooni 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutusele ja selle liikmesriigi pädevatele 
asutustele, kus fondivalitsemisteenust 
hakatakse osutama ning kinnituse, et nad 
on asjaomasele alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejale andnud 
tegevusloa. Nad teavitavad koheselt 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejat 
dokumentatsiooni edastamisest.

Or. en

Selgitus

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus peaks olema lõplik järelevalveasutus ning 
seetõttu tuleb teda järelevalve ja statistikaga seotud eesmärkidel teavitada alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja valitsemistegevusest teistes liikmesriikides.
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Muudatusettepanek 1493
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast edastamisteatise kättesaamist võib
alternatiivse investeerimisfondi valitseja
alustada oma teenuste osutamist 
vastuvõtjaliikmesriigis. 

Päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
teatavad mitte hiljem kui kakskümmend 
tööpäeva pärast dokumentide edastamist 
ja pärast vastuvõtjaliikmesriigi pädevate 
asutuste esitatud kaebuste arvesse võtmist 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale, 
kas ta võib alustada oma teenuste 
osutamist vastuvõtjaliikmesriigis. 

Or. en

Muudatusettepanek 1494
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõige 6 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui vastavalt lõikele 2 ning vajaduse 
korral lõikele 3 edastatud andmed 
muutuvad, saadab alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kõnealuse 
muudatuse kohta päritoluliikmesriigi 
pädevale asutusele kirjaliku teate vähemalt 
üks kuu enne kõnealuse muudatuse 
jõustumist.

6. Kui vastavalt lõikele 2 ning vajaduse 
korral lõikele 3 esitatud andmed muutuvad, 
saadab alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kõnealuse muudatuse kohta 
päritoluliikmesriigi pädevale asutusele 
viivitamatult kirjaliku teate.

Or. en
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Muudatusettepanek 1495
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõige 6 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Päritoluliikmesriigi pädev asutus teatab 
nendest muudatusest vastuvõtjaliikmesriigi 
pädevale asutusele.

Päritoluliikmesriigi pädev asutus teatab 
nendest muudatusest Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele ja
vastuvõtjaliikmesriigi pädevale asutusele.

Or. en

Selgitus

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus peaks olema lõplik järelevalveasutus ning 
seetõttu tuleb teda järelevalve ja statistikaga seotud eesmärkidel teavitada alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja valitsemistegevusest teistes liikmesriikides.

Muudatusettepanek 1496
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja päritoluliikmesriigi pädevad 
asutused vastutavad järelevalve eest selle 
üle, et alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja tegutsemise kord ja 
organisatsiooniline korraldus on piisavad 
selleks, et täita valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi asutamise ja 
toimimisega seotud eeskirju ja kohustusi.
Fondivalitsemisteenuse osutamise 
liikmesriigi pädevad asutused vastutavad 
järelevalve eest selle üle, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja täidab 
nimetatud liikmesriigis kehtivaid
alternatiivse investeerimisfondi asutamise 
ja toimimisega seotud eeskirju, sealhulgas 
turustamiskorda.
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Fondivalitsemisteenuse osutamise 
liikmesriigi pädevad asutused saavad 
nende vastutusalas olevate eeskirjade 
igasuguse rikkumise heastamiseks teha 
koostööd alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja päritoluliikmesriigi pädevate 
asutustega. Vajaduse korral ja 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevaid asutusi 
sellest eelnevalt teavitades võivad 
fondivalitsemisteenuse osutamise 
liikmesriigi pädevad asutused viimase 
võimalusena võtta vahetult alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja vastu 
suunatud meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 1497
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 35
Kolmandas riigis alaliselt asuva 
alternatiivse investeerimisfondi 
ühenduses turustamise tingimused

välja jäetud

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
võib turustada kolmandas riigis alaliselt 
asuva alternatiivse investeerimisfondi 
aktsiaid või osakuid liikmesriigis alaliselt 
asuvatele kutselistele investoritele, kui 
kolmas riik on sõlminud kõnealuse 
liikmesriigiga kokkuleppe, mis on 
täielikult kooskõlas OECD 
maksustamisalase näidiskonventsiooni 
artiklis 26 sätestatud standarditega ning 
tagab maksustamisalase teabe tõhusa 
vahetamise.
Juhul kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja turustab kolmandas riigis 
alaliselt asuva alternatiivse 
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investeerimisfondi aktsiaid või osakuid, 
võib päritoluliikmesriik pikendada artikli 
31 lõikes 3 osutatud perioodi, kui see on 
vajalik kontrollimaks, kas käesoleva 
direktiivi tingimused on täidetud.
Enne kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejale antakse luba turustada 
kolmandas riigis alaliselt asuva 
alternatiivse investeerimisfondi aktsiaid 
või osakuid, pöörab päritoluliikmesriik 
vajaduse korral erilist tähelepanu 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
poolt artikli 38 kohaselt kehtestatud 
korrale.

Or. en

Muudatusettepanek 1498
Marta Andreasen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 35
Kolmandas riigis alaliselt asuva 
alternatiivse investeerimisfondi 
ühenduses turustamise tingimused

välja jäetud

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
võib turustada kolmandas riigis alaliselt 
asuva alternatiivse investeerimisfondi 
aktsiaid või osakuid liikmesriigis alaliselt 
asuvatele kutselistele investoritele, kui 
kolmas riik on sõlminud kõnealuse 
liikmesriigiga kokkuleppe, mis on 
täielikult kooskõlas OECD 
maksustamisalase näidiskonventsiooni 
artiklis 26 sätestatud standarditega ning 
tagab maksustamisalase teabe tõhusa 
vahetamise.
Juhul kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja turustab kolmandas riigis 
alaliselt asuva alternatiivse 
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investeerimisfondi aktsiaid või osakuid, 
võib päritoluliikmesriik pikendada artikli 
31 lõikes 3 osutatud perioodi, kui see on 
vajalik kontrollimaks, kas käesoleva 
direktiivi tingimused on täidetud.
Enne kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejale antakse luba turustada 
kolmandas riigis alaliselt asuva 
alternatiivse investeerimisfondi aktsiaid 
või osakuid, pöörab päritoluliikmesriik 
vajaduse korral erilist tähelepanu 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
poolt artikli 38 kohaselt kehtestatud 
korrale.

Or. en

Selgitus

Täiendavate eeskirjade ja tasude kehtestamine kolmandate riikide fondide turustamisele või 
fondide turustamisele kolmandates riikides on protektsionistlik käitumine nendest riikidest 
lähtuvate riskide vähendamiseks. Samuti piirab see oluliselt Euroopa kutseliste investorite 
valikuvõimalusi. Sellega võivad kaasneda ootamatud lisatagajärjed, et kapital liigub 
Euroopast piirkondadesse, kus investeeringutelt saab suurema kasumi.

Muudatusettepanek 1499
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmandas riigis alaliselt asuva 
alternatiivse investeerimisfondi ühenduses 
turustamise tingimused 

Kolmandas riigis alaliselt asuvasse 
alternatiivsesse investeerimisfondi
investeerimise tingimused

Or. en

Selgitus

Selle vältimiseks, et investorid hoiduvad direktiivist kõrvale, tuleb investeerimisvõimalustele 
kehtestada asjakohased piirangud.
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Muudatusettepanek 1500
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
võib turustada kolmandas riigis alaliselt 
asuva alternatiivse investeerimisfondi 
aktsiaid või osakuid liikmesriigis alaliselt 
asuvatele kutselistele investoritele, kui 
kolmas riik on sõlminud kõnealuse 
liikmesriigiga kokkuleppe, mis on 
täielikult kooskõlas OECD 
maksustamisalase näidiskonventsiooni 
artiklis 26 sätestatud standarditega ning 
tagab maksustamisalase teabe tõhusa 
vahetamise.

Ilma et see piiraks artikli 4 kohaldamist, 
võivad liikmesriigid anda kolmandas 
riigis alaliselt asuvale alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejale tegevusloa 
turustada liikmesriigi territooriumil
kutselistele investoritele kolmandas riigis 
alaliselt asuva alternatiivse 
investeerimisfondi aktsiaid või osakuid 
tingimusel, et:

Juhul kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja turustab kolmandas riigis 
alaliselt asuva alternatiivse 
investeerimisfondi aktsiaid või osakuid, 
võib päritoluliikmesriik pikendada artikli 
31 lõikes 3 osutatud perioodi, kui see on 
vajalik kontrollimaks, kas käesoleva 
direktiivi tingimused on täidetud.

a) alternatiivset investeerimisfondi 
valitseva fondivalitseja registrijärgne 
asukoht on liikmesriigis ja tal on 
tegevusluba vastavalt artiklile 4 või

Enne kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejale antakse luba turustada 
kolmandas riigis alaliselt asuva 
alternatiivse investeerimisfondi aktsiaid 
või osakuid, pöörab päritoluliikmesriik 
vajaduse korral erilist tähelepanu 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
poolt artikli 38 kohaselt kehtestatud 
korrale.

b) kolmas riik, kus on alternatiivse 
investeerimisfondi või selle fondivalitseja 
registrijärgne asukoht, on rakendanud 
õigusaktid kooskõlas Rahvusvahelise 
Väärtpaberijärelevalve Organisatsiooni 
või muu sarnase organisatsiooni 
standarditega riskifondi järelevalve kohta,
või;

c) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja päritoluliikmesriigi pädev asutus 
ja kolmanda riigi, kus alternatiivne 
investeerimisfond või fondivalitseja on 
registreeritud, järelevalveasutus või 
järelevalveasutused on sõlminud 
asjakohase koostöölepingu.

Or. en
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Selgitus

Tänapäeval on finantsturud globaalselt seotud ja see toob endaga kaasa majanduskasvu- ja 
arenguvõimalused ning me peame Euroopas tagama elujõulised finantsturud. Käesoleva 
muudatusettepanekuga võimaldatakse jätkata praegust, kolmandates riikides investeerimise 
rahuldavat tava ning samuti luua huvitavaid ärivõimalusi ELi varahalduritele ja kutselistele 
investoritele (sealhulgas pensionifondidele). Samal ajal tagatakse muudatusettepanekuga
regulatiivse raamistiku olemasolu koos täitmisele kuuluvate oluliste nõuetega.

Muudatusettepanek 1501
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
võib turustada kolmandas riigis alaliselt 
asuva alternatiivse investeerimisfondi 
aktsiaid või osakuid liikmesriigis alaliselt 
asuvatele kutselistele investoritele, kui 
kolmas riik on sõlminud kõnealuse 
liikmesriigiga kokkuleppe, mis on 
täielikult kooskõlas OECD 
maksustamisalase näidiskonventsiooni 
artiklis 26 sätestatud standarditega ning 
tagab maksustamisalase teabe tõhusa 
vahetamise.

1. Liikmesriigid võivad kooskõlas 
käesoleva direktiiviga anda tegevusloa 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale, 
kes on asutatud kolmandas riigis, 
alternatiivse investeerimisfondi aktsiate 
või osakute turustamiseks liidu 
kutselistele investoritele vastavalt 
käesoleva direktiivi tingimustele, eeldusel 
et:

Juhul kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja turustab kolmandas riigis 
alaliselt asuva alternatiivse 
investeerimisfondi aktsiaid või osakuid, 
võib päritoluliikmesriik pikendada artikli 
31 lõikes 3 osutatud perioodi, kui see on 
vajalik kontrollimaks, kas käesoleva 
direktiivi tingimused on täidetud.

a) kolmanda riigi suhtes on tehtud lõike 3 
punkti a kohane otsus, milles 
kinnitatakse, et kolmanda riigi 
usaldatavusnormatiive ja pidevat 
järelevalvet käsitlevad õigusaktid on 
samaväärsed käesoleva direktiivi sätetega 
ning need on tõhusalt jõustatud;

Enne kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejale antakse luba turustada 
kolmandas riigis alaliselt asuva 
alternatiivse investeerimisfondi aktsiaid 
või osakuid, pöörab päritoluliikmesriik 
vajaduse korral erilist tähelepanu 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
poolt artikli 38 kohaselt kehtestatud 

b) kolmanda riigi suhtes on tehtud lõike 3 
punkti b kohane otsus, milles 
kinnitatakse, et kolmas riik annab liidu 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale 
samasuguse juurdepääsu turule, kui liit 
on andnud kõnealuse kolmanda riigi 
fondivalitsejale;
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korrale.
c) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja esitab selle liikmesriigi 
pädevatele asutustele, kus ta taotleb 
tegevusluba, artiklis 5 ja artiklis 31 
osutatud teabe;
d) on sõlmitud koostööleping kõnealuse 
liikmesriigi pädevate asutuste ja 
alternatiivse investeerimisfondi 
järelevalveasutuse vahel, millega 
tagatakse kogu sellise teabe tõhus 
vahetamine, mis on oluline, et kontrollida 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tegevuse võimalikku mõju süsteemselt 
oluliste finantsinstitutsioonide 
stabiilsusele ning nende turgude 
toimimist, kus alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tegutseb;
e) kolmas riik on sõlminud liikmesriigiga, 
kus ta taotleb tegevusluba, kokkuleppe, 
mis on täielikult kooskõlas OECD 
maksustamisalase näidiskonventsiooni 
artiklis 26 sätestatud standarditega, ning 
tagab maksustamisalase teabe tõhusa 
vahetamise.
2. Komisjon võtab pärast Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega 
konsulteerimist vastu artiklite 49 a, 49 b 
ja 49 c kohased delegeeritud õigusaktid, 
mille eesmärk on kehtestada:
a) üldised kriteeriumid kolmanda riigi 
usaldatavusnormatiive ja pidevat 
järelevalvet käsitlevate õigusaktide 
samaväärsuse ja tõhusa jõustamise kohta, 
tuginedes III, IV ja V peatükis sätestatud 
nõuetele;
b) üldised kriteeriumid hindamaks, kas 
kolmas riik annab alternatiivset 
investeerimisfondi valitsevale liidu 
fondivalitsejale samasuguse juurdepääsu 
turule, kui liit on andnud kõnealuse 
kolmanda riigi fondivalitsejale.
3. Lõikes 2 osutatud kriteeriumide alusel 
võtab komisjon vastavalt artikli 49 lõikes 
2 osutatud regulatiivmenetlusele vastu 
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rakendusmeetmed, kinnitades, et:
a) alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate usaldatavusnormatiive ja 
pidevat järelevalvet käsitlevad kolmanda 
riigi õigusaktid on samaväärsed käesoleva 
direktiiviga ning need on tõhusalt 
jõustatud;
b) kolmas riik annab alternatiivset 
investeerimisfondi valitsevale liidu 
fondivalitsejale vähemalt samasuguse 
juurdepääsu turule, kui liit on andnud 
kõnealuse kolmanda riigi fondivalitsejale.

Or. en

Selgitus

The equivalence regime initially foreseen for the authorisation of AIFM established in third 
countries should apply to the marketing in the Community and by AIFM registered and 
authorised in the EU of AIF domiciled in third countries.

According to Article 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union, rules and 
general principles concerning mechanisms for the control by Member States of the 
Commission’s exercise of its implementing powers shall be laid down in advance by a 
regulation adopted in accordance with the ordinary legislative procedure. Pending the 
adoption of that new regulation and in order to avoid any disruption in the Union's legislative 
action during the interim period, control by Member States should be carried out in 
accordance with the provisions of Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying 
down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission*, 
insofar as those provisions remain compatible with the amended Treaties. References to those 
provisions should nevertheless be replaced with refereneces to the rules and principles set out 
in the new regulation as soon as that regulation enters into force.

* OJ L 184, 17.7.1999, p. 23

Muudatusettepanek 1502
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
võib turustada kolmandas riigis alaliselt
asuva alternatiivse investeerimisfondi 
aktsiaid või osakuid liikmesriigis alaliselt 

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
võib turustada kolmandas riigis 
alternatiivse investeerimisfondi aktsiaid või 
osakuid liikmesriigis alaliselt asuvatele 
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asuvatele kutselistele investoritele, kui 
kolmas riik on sõlminud kõnealuse 
liikmesriigiga kokkuleppe, mis on 
täielikult kooskõlas OECD 
maksustamisalase näidiskonventsiooni 
artiklis 26 sätestatud standarditega ning 
tagab maksustamisalase teabe tõhusa 
vahetamise. 

kutselistele investoritele, kui kolmas riik 
on sõlminud alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigiga kokkuleppe, mis on 
täielikult kooskõlas OECD 
maksustamisalase näidiskonventsiooni 
artiklis 26 sätestatud standarditega ning 
tagab maksustamisalase teabe tõhusa 
vahetamise.

Juhul kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja turustab kolmandas riigis 
alaliselt asuva alternatiivse 
investeerimisfondi aktsiaid või osakuid, 
võib päritoluliikmesriik pikendada artikli 
31 lõikes 3 osutatud perioodi, kui see on 
vajalik kontrollimaks, kas käesoleva 
direktiivi tingimused on täidetud.
Enne kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejale antakse luba turustada 
kolmandas riigis alaliselt asuva 
alternatiivse investeerimisfondi aktsiaid 
või osakuid, pöörab päritoluliikmesriik 
vajaduse korral erilist tähelepanu 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
poolt artikli 38 kohaselt kehtestatud 
korrale.

Or. en

Selgitus

Alternatiivse investeerimisfondi valitsejale kohalduvad direktiivi sätted, olenemata 
alternatiivse investeerimisfondi alalisest asukohast.

Muudatusettepanek 1503
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
võib turustada kolmandas riigis alaliselt 
asuva alternatiivse investeerimisfondi 

Direktiivi 2009/65/EÜ kohaselt tegevusloa 
saanud eurofondi investeerimisühingud, 
direktiiviga 2006/48/EÜ hõlmatud 
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aktsiaid või osakuid liikmesriigis alaliselt 
asuvatele kutselistele investoritele, kui 
kolmas riik on sõlminud kõnealuse 
liikmesriigiga kokkuleppe, mis on 
täielikult kooskõlas OECD 
maksustamisalase näidiskonventsiooni 
artiklis 26 sätestatud standarditega ning 
tagab maksustamisalase teabe tõhusa 
vahetamise. 

krediidiasutused, direktiiviga 2003/41/EÜ 
hõlmatud institutsioonid ja direktiividega 
73/239/EMÜ, 2002/83/EÜ ja 2005/68/EÜ 
hõlmatud institutsioonid ei tohi otseselt 
ega kaudselt omada sellise alternatiivse 
investeerimisfondi aktsiaid või osakuid, 
mis ei saa liidus tegevusluba.

Juhul kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja turustab kolmandas riigis 
alaliselt asuva alternatiivse 
investeerimisfondi aktsiaid või osakuid, 
võib päritoluliikmesriik pikendada artikli 
31 lõikes 3 osutatud perioodi, kui see on 
vajalik kontrollimaks, kas käesoleva 
direktiivi tingimused on täidetud.
Enne kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejale antakse luba turustada 
kolmandas riigis alaliselt asuva 
alternatiivse investeerimisfondi aktsiaid 
või osakuid, pöörab päritoluliikmesriik 
vajaduse korral erilist tähelepanu 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
poolt artikli 38 kohaselt kehtestatud 
korrale.

Or. en

Selgitus

Selle vältimiseks, et investorid hoiduvad direktiivist kõrvale, tuleb investeerimisvõimalustele 
kehtestada asjakohased piirangud.

Muudatusettepanek 1504
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
võib turustada kolmandas riigis alaliselt 
asuva alternatiivse investeerimisfondi 

välja jäetud
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aktsiaid või osakuid liikmesriigis alaliselt 
asuvatele kutselistele investoritele, kui 
kolmas riik on sõlminud kõnealuse 
liikmesriigiga kokkuleppe, mis on 
täielikult kooskõlas OECD 
maksustamisalase näidiskonventsiooni 
artiklis 26 sätestatud standarditega ning 
tagab maksustamisalase teabe tõhusa 
vahetamise. 

Or. en

Selgitus

Kolmandas riigis alaliselt asuvaid alternatiivseid investeerimisfonde ei tohiks diskrimineerida 
pelgalt nimetatud põhjusel. See oleks protektsionistlik meede.

Muudatusettepanek 1505
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
võib turustada kolmandas riigis alaliselt 
asuva alternatiivse investeerimisfondi 
aktsiaid või osakuid liikmesriigis alaliselt 
asuvatele kutselistele investoritele, kui 
kolmas riik on sõlminud kõnealuse 
liikmesriigiga kokkuleppe, mis on 
täielikult kooskõlas OECD 
maksustamisalase näidiskonventsiooni 
artiklis 26 sätestatud standarditega ning 
tagab maksustamisalase teabe tõhusa 
vahetamise.

Liikmesriik võib anda alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejale tegevusloa 
turustada liikmesriigi territooriumil
kolmandas riigis alaliselt asuva 
alternatiivse investeerimisfondi aktsiaid või 
osakuid, kui alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused ja 
kõnealuse kolmanda riigi 
järelevalveasutus on kehtestanud 
asjakohase koostöökorra.

Or. en

Selgitus

Maksustamisalase teabe vahetamine ei ole direktiivi eesmärgi – alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejale tegevusloa andmine ja fondivalitsejate järelevalve, et näha ette 
asjaomaste riskide ühtne käsitlusviis ja analüüsida nende mõju ühenduse investoritele ja
turgudele (põhjendus 2) – seisukohast asjakohane. Seetõttu tehakse ettepanek asjakohase 
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koostöökorra kohta.

Muudatusettepanek 1506
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
võib turustada kolmandas riigis alaliselt 
asuva alternatiivse investeerimisfondi 
aktsiaid või osakuid liikmesriigis alaliselt 
asuvatele kutselistele investoritele, kui 
kolmas riik on sõlminud kõnealuse 
liikmesriigiga kokkuleppe, mis on 
täielikult kooskõlas OECD 
maksustamisalase näidiskonventsiooni 
artiklis 26 sätestatud standarditega ning 
tagab maksustamisalase teabe tõhusa 
vahetamise. 

Liikmesriik võib anda alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejale tegevusloa 
turustada liikmesriigi territooriumil
kolmandas riigis alaliselt asuva 
alternatiivse investeerimisfondi aktsiaid või 
osakuid, kui alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused ja 
kõnealuse kolmanda riigi 
järelevalveasutus on kehtestanud 
asjakohase koostöökorra.

Or. en

Selgitus

Maksustamisalase teabe vahetamist ei peeta käesoleva direktiivi eesmärgi seisukohast 
asjakohaseks. Oluline on võimaldada riiklike erainvesteeringute kordade kooseksisteerimist, 
et vähendada ELi turgude jaoks kahjulikke protektsionistlikke meetmeid. Tuleb visandada 
asjakohane koostöökord.

Muudatusettepanek 1507
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
võib turustada kolmandas riigis alaliselt 
asuva alternatiivse investeerimisfondi 
aktsiaid või osakuid liikmesriigis alaliselt 
asuvatele kutselistele investoritele, kui 

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
võib turustada kolmandas riigis alaliselt 
asuva alternatiivse investeerimisfondi 
aktsiaid või osakuid liikmesriigis alaliselt 
asuvatele kutselistele investoritele, kui 
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kolmas riik on sõlminud kõnealuse 
liikmesriigiga kokkuleppe, mis on 
täielikult kooskõlas OECD 
maksustamisalase näidiskonventsiooni
artiklis 26 sätestatud standarditega ning 
tagab maksustamisalase teabe tõhusa 
vahetamise.

kolmas riik on kõigi liikmesriikidega 
sõlminud mitmepoolse lepingu, millele 
liikmesriikide nimel on alla kirjutanud 
komisjon ja millega nähakse ette: 

a) maksustamisalase teabe tõhus 
vahetamine OECD maksustamisalase 
näidiskonventsiooni artikli 26 alusel ning 

b) artiklis 5 ning IV ja V peatükis 
osutatud teabe tõhus vahetamine pädevate 
asutustega.

Or. en

Selgitus

Kolmandas riigis alaliselt asuva alternatiivse investeerimisfondi turustamiseks ELis on vaja 
tõhusat koostöölepingut (üldise teabe ja maksustamisalase teabe vahetamise kohta), millele 
kõigi liikmesriikide nimel on alla kirjutanud komisjon („laienduspõhimõte”).

Muudatusettepanek 1508
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
võib turustada kolmandas riigis alaliselt 
asuva alternatiivse investeerimisfondi 
aktsiaid või osakuid liikmesriigis alaliselt 
asuvatele kutselistele investoritele, kui 
kolmas riik on sõlminud kõnealuse 
liikmesriigiga kokkuleppe, mis on 
täielikult kooskõlas OECD 
maksustamisalase näidiskonventsiooni 
artiklis 26 sätestatud standarditega ning 
tagab maksustamisalase teabe tõhusa 
vahetamise.

Liikmesriik võib anda alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejale tegevusloa 
turustada liikmesriigi territooriumil 
kolmandas riigis alaliselt asuva 
alternatiivse investeerimisfondi aktsiaid või 
osakuid, kui alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused ja 
kõnealuse kolmanda riigi 
järelevalveasutus on kehtestanud 
asjakohase koostöökorra. Nimetatud 
kolmandates riikides peavad kehtima 
nõuetekohased õigusaktid võimaliku 
maksudest kõrvalehoidumise ja rahapesu 
vastu.
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Or. en

Muudatusettepanek 1509
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
võib turustada kolmandas riigis alaliselt 
asuva alternatiivse investeerimisfondi 
aktsiaid või osakuid liikmesriigis alaliselt 
asuvatele kutselistele investoritele, kui 
kolmas riik on sõlminud kõnealuse 
liikmesriigiga kokkuleppe, mis on 
täielikult kooskõlas OECD 
maksustamisalase näidiskonventsiooni 
artiklis 26 sätestatud standarditega ning 
tagab maksustamisalase teabe tõhusa 
vahetamise. 

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
võib turustada kolmandas riigis alaliselt 
asuva alternatiivse investeerimisfondi 
aktsiaid või osakuid liikmesriigis alaliselt 
asuvatele kutselistele investoritele, kui 
kolmas riik on lisatud OECD selliste 
riikide nimekirja, kes on olulisel määral 
rakendanud rahvusvaheliselt kokku 
lepitud maksustandardi.

Or. en

Selgitus

Nõue, et kolmanda riigi alternatiivse investeerimisfondi alalise asukoha riik peab sõlmima 
teabevahetuskokkuleppe iga ELi liikmesriigiga, kus kõnealust fondi turustatakse, on liigselt 
koormav ja piirab tõenäoliselt oluliselt liikmesriikide suutlikkust anda sellise alternatiivse 
investeerimisfondi turustamisele luba oma territooriumil riikliku erainvesteeringute korra 
alusel. Samuti võib sellega kaasneda ebajärjekindlus selliste fondide kohtlemise osas 
liikmesriigiti. 

Muudatusettepanek 1510
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
võib turustada kolmandas riigis alaliselt 
asuva alternatiivse investeerimisfondi 

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
võib turustada kolmandas riigis alaliselt 
asuva alternatiivse investeerimisfondi 
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aktsiaid või osakuid liikmesriigis alaliselt 
asuvatele kutselistele investoritele, kui 
kolmas riik on sõlminud kõnealuse 
liikmesriigiga kokkuleppe, mis on 
täielikult kooskõlas OECD 
maksustamisalase näidiskonventsiooni 
artiklis 26 sätestatud standarditega ning 
tagab maksustamisalase teabe tõhusa 
vahetamise.

aktsiaid või osakuid liikmesriigis alaliselt 
asuvatele kutselistele investoritele, kui 
kolmas riik on sõlminud kõnealuse 
liikmesriigiga kokkuleppe, mis on 
kooskõlas OECD maksustamisalase 
näidiskonventsiooni artiklis 26 sätestatud 
standarditega ning tagab maksustamisalase 
teabe tõhusa vahetamise.

Or. en

Muudatusettepanek 1511
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja turustab kolmandas riigis 
alaliselt asuva alternatiivse 
investeerimisfondi aktsiaid või osakuid, 
võib päritoluliikmesriik pikendada artikli 
31 lõikes 3 osutatud perioodi, kui see on 
vajalik kontrollimaks, kas käesoleva 
direktiivi tingimused on täidetud.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kolmandas riigis alaliselt asuvaid alternatiivseid investeerimisfonde ei tohiks diskrimineerida 
pelgalt nimetatud põhjusel. See oleks protektsionistlik meede.

Muudatusettepanek 1512
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja turustab kolmandas riigis 

välja jäetud
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alaliselt asuva alternatiivse 
investeerimisfondi aktsiaid või osakuid, 
võib päritoluliikmesriik pikendada artikli 
31 lõikes 3 osutatud perioodi, kui see on 
vajalik kontrollimaks, kas käesoleva 
direktiivi tingimused on täidetud.

Or. en

Selgitus

Maksustamisalase teabe vahetamist ei peeta käesoleva direktiivi eesmärgi seisukohast 
asjakohaseks. Oluline on võimaldada riiklike erainvesteeringute kordade kooseksisteerimist, 
et vähendada ELi turgude jaoks kahjulikke protektsionistlikke meetmeid. Tuleb visandada 
asjakohane koostöökord.

Muudatusettepanek 1513
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejale antakse luba turustada 
kolmandas riigis alaliselt asuva
alternatiivse investeerimisfondi aktsiaid 
või osakuid, pöörab päritoluliikmesriik 
vajaduse korral erilist tähelepanu 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
poolt artikli 38 kohaselt kehtestatud 
korrale.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Maksustamisalase teabe vahetamist ei peeta käesoleva direktiivi eesmärgi seisukohast 
asjakohaseks. Oluline on võimaldada riiklike erainvesteeringute kordade kooseksisteerimist, 
et vähendada ELi turgude jaoks kahjulikke protektsionistlikke meetmeid. Tuleb visandada 
asjakohane koostöökord.
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Muudatusettepanek 1514
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 35 a
Kolmanda riigi alternatiivne 
investeerimisfond
Liikmesriigid tagavad, et tegevusloa 
saanud ja ELis asutatud alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib valitseda 
ainult sellises kolmandas riigis asutatud 
alternatiivset investeerimisfondi, mis 
turustab aktsiaid või osakuid kutselistele 
investoritele kõnealuses liikmesriigis 
vastavalt käesolevas direktiivis sätestatud 
tingimustele ja vastavalt artiklis 31 ette 
nähtud menetlusele, eeldusel, et 
kõnealuse liikmesriigi pädevate asutuste 
ja kolmanda riigi pädevate asutuste vahel 
on kehtestatud asjakohane koostöökord, 
millega tagatakse tõhus teabevahetus.

Or. en

Selgitus

Kui Euroopa alternatiivse investeerimisfondi valitseja turustab kolmanda riigi alternatiivset 
investeerimisfondi ühenduse kutselistele investoritele, peaksid pädevad asutused pääsema 
juurde kogu teabele, mis on vajalik Euroopa investorite kaitsmiseks. 

Muudatusettepanek 1515
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 35 a
Kolmanda riigi alternatiivne 
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investeerimisfond
Liikmesriigid ei takista liikmesriigis 
alaliselt asuval kutselisel investoril 
investeerimast kolmandas riigis alaliselt 
asuvasse alternatiivsesse 
investeerimisfondi.

Or. en

Selgitus

Tänapäeval on finantsturud globaalselt seotud ja see toob endaga kaasa majanduskasvu- ja 
arenguvõimalused ning me peame Euroopas tagama elujõulised finantsturud. Käesoleva 
muudatusettepanekuga võimaldatakse jätkata praegust, kolmandates riikides investeerimise 
rahuldavat tava ning samuti luua huvitavaid ärivõimalusi ELi varahalduritele ja kutselistele 
investoritele (sealhulgas pensionifondidele). Samal ajal tagatakse muudatusettepanekuga 
regulatiivse raamistiku olemasolu koos täitmisele kuuluvate oluliste miinimumnõuetega.

Muudatusettepanek 1516
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 35 a
Kolmanda riigi alternatiivne 
investeerimisfond
Liikmesriigis alaliselt asuvad kutselised 
investorid võivad investeerida kolmandas 
riigis alaliselt asuvasse alternatiivsesse 
investeerimisfondi vastavalt sellele, kas 
neil on selleks tegevusluba kõnealuse 
liikmesriigi siseriikliku õiguse alusel.

Or. en

Selgitus

Võimaldab töötajate pensionifondidel jätkata investeerimist kolmanda riigi alternatiivsesse 
investeerimisfondi liikmesriigi siseriikliku õiguse kohaselt.
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Muudatusettepanek 1517
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 35 a
Kolmandas riigis registreeritud 
alternatiivsesse investeerimisfondi 
investeerimise tingimused
Liikmesriigis alaliselt asuvad kutselised 
investorid võivad investeerida kolmandas 
riigis alaliselt asuvasse alternatiivsesse 
investeerimisfondi. Kui selline 
alternatiivne investeerimisfond lubab 
investorite optsioonide tagasivõtmist, peab 
alternatiivset investeerimisfondi valitsema 
kas fondivalitseja, kelle registrijärgne 
asukoht on liikmesriigis ja kellel on 
artikli 4 kohane tegevusluba, või peab 
kolmas riik, kus on alternatiivse 
investeerimisfondi registrijärgne asukoht, 
olema alla kirjutanud rahvusvahelistele 
standarditele vastavale teabevahetust 
käsitlevale koostöölepingule.

Or. en

Selgitus

New Article 35a ensures that professional investors remain free to invest in AIF domiciled in 
third countries, provided that certain conditions are met. However, as proposed in the 
Rapporteur’s draft report, the requirement imposed in new Article 35a is likely to impose a 
substantial practical limitation on the ability for AIF domiciled outside the Community to be 
marketed within Member States under national private placement exemptions and on the 
ability of investors to invest in such AIF on their own initiative. This is disproportionate in the 
case of funds, such as private equity funds, which are closed-ended, since such funds are 
unlikely to present systemic risks. Such funds should be capable of being marketed within 
individual Member States under national private placement exemptions - and investors should 
be able to invest in such funds on their own initiative without having to meet the requirement 
in new Article 35a. This approach would also significantly assist EU private equity funds of 
funds and their clients to maintain appropriate levels of risk diversification.
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Muudatusettepanek 1518
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 35 a
Tingimused tegevusloata kolmanda riigi 
alternatiivsetele investeerimisfondidele 
Euroopa turgudele investeerimiseks
Tegevusloata kolmanda riigi 
alternatiivsed investeerimisfondid, mis on 
määratletud artikli 3 punktis a, võttes 
arvesse artiklis 2 loetletud erandeid, 
kellele kuulub rohkem kui 100 miljoni 
euro eest varasid liidus ja kelle 
finantsvõimendus on registreeritud 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutuses.
Euroopa turgudel tegutsemiseks loa 
saamiseks peavad tegevusloata 
alternatiivsed investeerimisfondid 
vastama artikli 11 lõike 4, artikli 12 lõike 
1, artiklite 13, 13 a, 24 ja 25 nõuetele. 
Sellisel juhul on pädevaks asutuseks 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus.

Or. en

Selgitus

Praegune direktiiv diskrimineerib Euroopa alternatiivseid investeerimisfonde. Süsteemseid 
riske ei saa kontrollida, kui välismaised riskifondid ei ole registreeritud ega ole hõlmatud 
direktiivi nõuetes süsteemsete riskide kohta.
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Muudatusettepanek 1519
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 35 b
Kolmanda riigi alternatiivne 
investeerimisfond
Liikmesriigid võivad lubada või jätkuvalt 
lubada oma territooriumil alaliselt 
asuvatel kutselistel investoritel 
investeerida mis tahes alternatiivsetesse 
investeerimisfondidesse, sealhulgas 
kolmanda riigi alternatiivsetesse 
investeerimisfondidesse, vastavalt 
siseriiklikele õigusaktidele. Nimetatud
kolmandates riikides peavad kehtima 
nõuetekohased õigusaktid võimaliku 
maksudest kõrvalehoidumise ja rahapesu 
vastu.

Or. en

Muudatusettepanek 1520
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 35 c
Tegevusloaga alternatiivsetesse 
investeerimisfondidesse investeerimine 
Tegevusloaga alternatiivsed 
investeerimisfondid ei tohi otseselt ega 
kaudselt investeerida rohkem kui 20 % 
oma varaportfellist alternatiivsetesse 
investeerimisfondidesse, mis ei ole liidus 
tegevusluba saanud.
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Or. en

Selgitus

Selle vältimiseks, et investorid hoiduvad direktiivist kõrvale, tuleks takistada tegevusloaga 
alternatiivsetel investeerimisfondidel tegevusloata alternatiivsetesse investeerimisfondidesse 
investeerimist.

Muudatusettepanek 1521
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 35 d
Tingimused tegevusloata kolmanda riigi 
alternatiivsele investeerimisfondile 
märkimisväärse mõju või kontrolli 
omandamiseks Euroopa emitendi või 
Euroopa väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingu üle
Tegevusloata kolmanda riigi alternatiivse 
investeerimisfondi, nagu on määratletud 
artikli 3 punktis a, võttes arvesse artiklis 2 
loetletud erandeid, finantsvõimendus peab 
märkimisväärse mõju või kontrolli 
omandamiseks väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu või emitendi üle 
vastama artiklitele 26–30. 

Or. en

Selgitus

Praegune direktiiv diskrimineerib Euroopa alternatiivseid investeerimisfonde. Eeskirjad 
peavad kohalduma kõigile alternatiivsetele investeerimisfondidele, sõltumata nende alalisest 
asukohast.
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Muudatusettepanek 1522
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 35 e
Kolmanda riigi alternatiivne 
investeerimisfond
1. Liikmesriigid tagavad, et tegevusloaga 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
võib valitseda kolmandas riigis asutatud 
alternatiivset investeerimisfondi, ainult 
siis kui: 
a) kõnealuse kolmanda riigi mis tahes 
asjaomased õigusaktid on kooskõlas 
rahvusvaheliste organisatsioonide 
sätestatud standarditega või kui 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
suudab tõestada, et kolmanda riigi 
alternatiivne investeerimisfond vastab 
nendele standarditele, ning 
b) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja päritoluliikmesriigi pädevad 
asutused ja alternatiivse 
investeerimisfondi registrijärgse 
kolmanda riigi järelevalveasutus on 
kehtestanud asjakohase koostöökorra.
2. Komisjon võtab vastu delegeeritud 
õigusaktid vastavalt artiklitele 49 a, 49 b 
ja 49 c, milles käsitletakse lõike 1 punktis 
a osutatud standardeid ja lõike 1 punktis b 
osutatud koostöökorda.
3. Käesoleva artikli ühtse kohaldamise 
tagamiseks peab Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus 
töötama välja suunised, et määrata 
kindlaks rakendamistingimused 
delegeeritud õigusaktide jaoks, mis 
komisjon võttis vastu lõikes 1 osutatud 
standardite ja koostöökorra kohta.

Or. en
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Selgitus

Nõukogu esitatud tekst on hästi sõnastatud ja seda tuleks kasutada.

Muudatusettepanek 1522
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 36 välja jäetud
Kolmandas riigis asutatud 
majandusüksusele alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja poolt 
delegeeritud juhtimisülesanded
Liikmesriigid lubavad alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal delegeerida 
juhtimisteenuseid kolmandas riigis 
asutatud majandusüksusele üksnes siis, 
kui täidetud on järgmised tingimused:
a) artiklis 18 sätestatud nõuded on 
täidetud;
b) majandusüksusel on luba osutada 
valitsemisteenuseid või ta on 
registreeritud kolmandas riigis, kus ta on 
asutatud ning kus tema suhtes 
kohaldatakse usaldatavusnormatiivide 
täitmise järelevalvet;
c) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja pädeva asutuse ja 
majandusüksuse järelevalveasutuse vahel 
on asjakohane koostööleping.

Or. en
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Muudatusettepanek 1524
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 36 välja jäetud
Kolmandas riigis asutatud 
majandusüksusele alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja poolt 
delegeeritud juhtimisülesanded
Liikmesriigid lubavad alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal delegeerida 
juhtimisteenuseid kolmandas riigis 
asutatud majandusüksusele üksnes siis, 
kui täidetud on järgmised tingimused:
a) artiklis 18 sätestatud nõuded on 
täidetud;
b) majandusüksusel on luba osutada 
valitsemisteenuseid või ta on 
registreeritud kolmandas riigis, kus ta on 
asutatud ning kus tema suhtes 
kohaldatakse usaldatavusnormatiivide 
täitmise järelevalvet;
c) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja pädeva asutuse ja 
majandusüksuse järelevalveasutuse vahel 
on asjakohane koostööleping.

Or. en

Selgitus

Ülesannete delegeerimist käsitlevad sätted peaksid peegeldama finantsinstrumentide turge 
käsitleva direktiivi ja finantsinstrumentide turge käsitleva rakendusdirektiivi kehtivaid sätteid 
investeerimisteenuste või kriitiliste või tähtsate operatiivteenuste allhanke kohta. Kõnealused 
sätted esitatakse uuesti koos kavandatud läbivaatamisega ning väikesi muudatusi on tehtud 
selleks, et kajastada finantsinstrumentide turge käsitleva direktiivi alusel reguleeritud 
investeerimisühingute muutumist alternatiivsete investeerimisfondide valitsejateks.
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Muudatusettepanek 1525
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 36 välja jäetud
Kolmandas riigis asutatud 
majandusüksusele alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja poolt 
delegeeritud juhtimisülesanded
Liikmesriigid lubavad alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal delegeerida 
juhtimisteenuseid kolmandas riigis 
asutatud majandusüksusele üksnes siis, 
kui täidetud on järgmised tingimused:
a) artiklis 18 sätestatud nõuded on 
täidetud;
b) majandusüksusel on luba osutada 
valitsemisteenuseid või ta on 
registreeritud kolmandas riigis, kus ta on 
asutatud ning kus tema suhtes 
kohaldatakse usaldatavusnormatiivide 
täitmise järelevalvet;
c) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja pädeva asutuse ja 
majandusüksuse järelevalveasutuse vahel 
on asjakohane koostööleping.

Or. en

Selgitus

Kõnealune säte tuleb välja jätta, et võimaldada alternatiivse investeerimisfondi valitsejal 
delegeerida ülesandeid muudetud artikli 18 alusel kolmandasse riiki.
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Muudatusettepanek 1526
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 36 välja jäetud
Kolmandas riigis asutatud 
majandusüksusele alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja poolt 
delegeeritud juhtimisülesanded
Liikmesriigid lubavad alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal delegeerida 
juhtimisteenuseid kolmandas riigis 
asutatud majandusüksusele üksnes siis, 
kui täidetud on järgmised tingimused:
a) artiklis 18 sätestatud nõuded on 
täidetud;
b) majandusüksusel on luba osutada 
valitsemisteenuseid või ta on 
registreeritud kolmandas riigis, kus ta on 
asutatud ning kus tema suhtes 
kohaldatakse usaldatavusnormatiivide 
täitmise järelevalvet;
c) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja pädeva asutuse ja 
majandusüksuse järelevalveasutuse vahel 
on asjakohane koostööleping.

Or. en

Selgitus

Delegeerimist on reguleeritud artiklis 18.
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Muudatusettepanek 1527
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid lubavad alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal delegeerida 
juhtimisteenuseid kolmandas riigis 
asutatud majandusüksusele üksnes siis, kui 
täidetud on järgmised tingimused:

Liikmesriigid ei tohi lubada liidus alaliselt 
asuva alternatiivse investeerimisfondi 
fondivalitsejal delegeerida 
juhtimisteenuseid kolmandas riigis 
asutatud majandusüksusele.

a) artiklis 18 sätestatud nõuded on 
täidetud;
b) majandusüksusel on luba osutada 
valitsemisteenuseid või ta on 
registreeritud kolmandas riigis, kus ta on 
asutatud ning kus tema suhtes 
kohaldatakse usaldatavusnormatiivide 
täitmise järelevalvet;
c) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja pädeva asutuse ja 
majandusüksuse järelevalveasutuse vahel 
on asjakohane koostööleping.

Or. en

Selgitus

Investorite kaitse eesmärgil peab Euroopa turustusloaga alternatiivset investeerimisfondi 
valitsetama täielikult Euroopa Liidus.

Muudatusettepanek 1528
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid lubavad alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal delegeerida 
juhtimisteenuseid kolmandas riigis 
asutatud majandusüksusele üksnes siis, kui 

Liikmesriigid lubavad alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal delegeerida 
juhtimis- ja valitsemisteenuseid
kolmandas riigis asutatud 
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täidetud on järgmised tingimused: majandusüksusele üksnes siis, kui täidetud 
on järgmised tingimused:

Or. en

Selgitus

Oskusteave ja eksperditeadmised on finantssfääris levinud üle kogu maailma. Investorite endi 
huvides on see, et alternatiivse investeerimisfondi valitseja saab tugineda parimale 
oskusteabele, olenemata oma asukohast.

Muudatusettepanek 1529
Derk Jan Eppink

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid lubavad alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal delegeerida 
juhtimisteenuseid kolmandas riigis 
asutatud majandusüksusele üksnes siis, kui 
täidetud on järgmised tingimused:

Alternatiivse investeerimisfondi valitsejale
antakse luba delegeerida juhtimisteenuseid 
kolmandas riigis asutatud 
majandusüksusele üksnes siis, kui täidetud 
on järgmised tingimused:

Or. en

Selgitus

Valitsejatel peaks olema lubatud delegeerida teatavaid valitsemis- ja juhtimisülesandeid (nt 
riskijuhtimine) ELis mitteregistreeritud büroodele, ilma et nad peaksid selleks iga kord 
eelnevalt luba küsima.

Muudatusettepanek 1530
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) majandusüksusel on luba osutada 
valitsemisteenuseid või ta on registreeritud 
kolmandas riigis, kus ta on asutatud ning 
kus tema suhtes kohaldatakse 

b) majandusüksusel on luba osutada 
valitsemis- või juhtimisteenuseid või ta on 
registreeritud kolmandas riigis, kus ta on 
asutatud ning kus tema suhtes kohaldatakse 
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usaldatavusnormatiivide täitmise 
järelevalvet;

usaldatavusnormatiivide täitmise 
järelevalvet;

Or. en

Selgitus

Oskusteave ja eksperditeadmised on finantssfääris levinud üle kogu maailma. Investorite endi 
huvides on see, et alternatiivse investeerimisfondi valitseja saab tugineda parimale 
oskusteabele, olenemata oma asukohast.

Muudatusettepanek 1531
Derk Jan Eppink

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) majandusüksusel on luba osutada 
valitsemisteenuseid või ta on registreeritud 
kolmandas riigis, kus ta on asutatud ning 
kus tema suhtes kohaldatakse 
usaldatavusnormatiivide täitmise 
järelevalvet; 

b) majandusüksusel on luba osutada 
valitsemisteenuseid või ta on registreeritud 
kolmandas riigis, kus ta on asutatud; 

Or. en

Selgitus

Valitsejatel peaks olema lubatud delegeerida teatavaid valitsemis- ja juhtimisülesandeid (nt 
riskijuhtimine) ELis mitteregistreeritud büroodele, ilma et nad peaksid selleks iga kord 
eelnevalt luba küsima.

Muudatusettepanek 1532
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja pädeva asutuse ja 
majandusüksuse järelevalveasutuse vahel 

c) liikmesriikide pädevate asutuste ja 
majandusüksuse järelevalveasutuse vahel 
on asjakohane ja tõhus koostööleping, 
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on asjakohane koostööleping. millele liikmesriikide nimel on alla 
kirjutanud komisjon ja mis vastab 
nõuetele, mis komisjon on määratlenud 
vastavalt artiklile 39 b.

Or. en

Selgitus

Juhtimisülesannete delegeerimiseks kolmandas riigis asutatud majandusüksusele on vaja 
tõhusat koostöölepingut (teabevahetus), millele liikmesriikide nimel on alla kirjutanud 
komisjon („laienduspõhimõte”).

Muudatusettepanek 1533
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 36 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) teenused on allutatud liikmesriigis 
registreeritud alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja otsesele 
kontrollile ja teenuseid osutatakse tema 
vastutusel. 

Or. en

Selgitus

Oskusteave ja eksperditeadmised on finantssfääris levinud üle kogu maailma. Investorite endi 
huvides on see, et alternatiivse investeerimisfondi valitseja saab tugineda parimale 
oskusteabele, olenemata oma asukohast.

Muudatusettepanek 1534
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 37 välja jäetud
Kolmandas riigis asutatud hinnaekspert
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1. Liikmesriigid lubavad määrata 
kolmandas riigis asutatud hinnaeksperdi 
üksnes juhul, kui täidetud on kõik 
järgmised tingimused:
a) artiklis 16 sätestatud nõuded on 
täidetud;
b) kolmanda riigi suhtes tehakse lõike 3
kohane otsus, milles kinnitatakse, et tema 
territooriumil asutatud hinnaeksperdi 
kasutatud hindamisstandardid ja 
eeskirjad vastavad ühenduses 
kohaldatavatele standarditele ja 
eeskirjadele.
2. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustatakse 
kolmandate riikide hindamisstandardite ja 
eeskirjade hindamiskriteeriumid, nagu on 
osutatud lõike 1 punktis b.
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.
3. Lõikes 2 osutatud kriteeriumide alusel 
võtab komisjon vastavalt artikli 49 lõikes 
2 osutatud menetlusele vastu 
rakendusmeetmed, millega kinnitatakse, 
et kolmanda riigi õigusaktides sätestatud 
hindamisstandardid ja eeskirjad on 
samaväärsed ühenduses kohaldatavate 
standardite ja eeskirjadega.

Or. en

Selgitus

Ülesannete delegeerimist käsitlevad sätted peaksid peegeldama finantsinstrumentide turge 
käsitleva direktiivi ja finantsinstrumentide turge käsitleva rakendusdirektiivi kehtivaid sätteid 
investeerimisteenuste või kriitiliste või tähtsate operatiivteenuste allhanke kohta. Kõnealused 
sätted esitatakse uuesti koos kavandatud läbivaatamisega ning väikesi muudatusi on tehtud 
selleks, et kajastada finantsinstrumentide turge käsitleva direktiivi alusel reguleeritud 
investeerimisühingute muutumist alternatiivsete investeerimisfondide valitsejateks.
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Muudatusettepanek 1535
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 37 välja jäetud
Kolmandas riigis asutatud hinnaekspert
1. Liikmesriigid lubavad määrata 
kolmandas riigis asutatud hinnaeksperdi 
üksnes juhul, kui täidetud on kõik 
järgmised tingimused:
a) artiklis 16 sätestatud nõuded on 
täidetud;
b) kolmanda riigi suhtes tehakse lõike 3 
kohane otsus, milles kinnitatakse, et tema 
territooriumil asutatud hinnaeksperdi 
kasutatud hindamisstandardid ja 
eeskirjad vastavad ühenduses 
kohaldatavatele standarditele ja 
eeskirjadele.
2. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustatakse 
kolmandate riikide hindamisstandardite ja 
eeskirjade hindamiskriteeriumid, nagu on 
osutatud lõike 1 punktis b.
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.
3. Lõikes 2 osutatud kriteeriumide alusel 
võtab komisjon vastavalt artikli 49 lõikes 
2 osutatud menetlusele vastu 
rakendusmeetmed, millega kinnitatakse, 
et kolmanda riigi õigusaktides sätestatud 
hindamisstandardid ja eeskirjad on 
samaväärsed ühenduses kohaldatavate 
standardite ja eeskirjadega.

Or. en
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Muudatusettepanek 1536
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 37 välja jäetud
Kolmandas riigis asutatud hinnaekspert
1. Liikmesriigid lubavad määrata 
kolmandas riigis asutatud hinnaeksperdi 
üksnes juhul, kui täidetud on kõik 
järgmised tingimused:
a) artiklis 16 sätestatud nõuded on 
täidetud;
b) kolmanda riigi suhtes tehakse lõike 3 
kohane otsus, milles kinnitatakse, et tema 
territooriumil asutatud hinnaeksperdi 
kasutatud hindamisstandardid ja 
eeskirjad vastavad ühenduses 
kohaldatavatele standarditele ja 
eeskirjadele.
2. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustatakse 
kolmandate riikide hindamisstandardite ja 
eeskirjade hindamiskriteeriumid, nagu on 
osutatud lõike 1 punktis b.
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.
3. Lõikes 2 osutatud kriteeriumide alusel 
võtab komisjon vastavalt artikli 49 lõikes 
2 osutatud menetlusele vastu 
rakendusmeetmed, millega kinnitatakse, 
et kolmanda riigi õigusaktides sätestatud 
hindamisstandardid ja eeskirjad on 
samaväärsed ühenduses kohaldatavate 
standardite ja eeskirjadega.

Or. en
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Selgitus

Kõnealune säte tuleb välja jätta, sest alternatiivse investeerimisfondi valitseja delegeerib 
ülesandeid kolmandasse riiki muudetud artikli 18 alusel.

Muudatusettepanek 1537
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 37 välja jäetud
Kolmandas riigis asutatud hinnaekspert
1. Liikmesriigid lubavad määrata 
kolmandas riigis asutatud hinnaeksperdi 
üksnes juhul, kui täidetud on kõik 
järgmised tingimused:
a) artiklis 16 sätestatud nõuded on 
täidetud;
b) kolmanda riigi suhtes tehakse lõike 3 
kohane otsus, milles kinnitatakse, et tema 
territooriumil asutatud hinnaeksperdi 
kasutatud hindamisstandardid ja 
eeskirjad vastavad ühenduses 
kohaldatavatele standarditele ja 
eeskirjadele.
2. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustatakse 
kolmandate riikide hindamisstandardite ja 
eeskirjade hindamiskriteeriumid, nagu on 
osutatud lõike 1 punktis b.
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.
3. Lõikes 2 osutatud kriteeriumide alusel 
võtab komisjon vastavalt artikli 49 lõikes 
2 osutatud menetlusele vastu 
rakendusmeetmed, millega kinnitatakse, 
et kolmanda riigi õigusaktides sätestatud 



PE439.135v01-00 74/187 AM\805044ET.doc

ET

hindamisstandardid ja eeskirjad on 
samaväärsed ühenduses kohaldatavate 
standardite ja eeskirjadega.

Or. en

Selgitus

Hindamisülesanne tuleks artiklis 16 asjakohasemalt määratleda ning selle delegeerimise või 
määramise võimalus tuleks määratleda artiklis 18.

Muudatusettepanek 1538
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 37 välja jäetud
Kolmandas riigis asutatud hinnaekspert
1. Liikmesriigid lubavad määrata 
kolmandas riigis asutatud hinnaeksperdi 
üksnes juhul, kui täidetud on kõik 
järgmised tingimused:
a) artiklis 16 sätestatud nõuded on 
täidetud;
b) kolmanda riigi suhtes tehakse lõike 3 
kohane otsus, milles kinnitatakse, et tema 
territooriumil asutatud hinnaeksperdi 
kasutatud hindamisstandardid ja 
eeskirjad vastavad ühenduses 
kohaldatavatele standarditele ja 
eeskirjadele.
2. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustatakse 
kolmandate riikide hindamisstandardite ja 
eeskirjade hindamiskriteeriumid, nagu on 
osutatud lõike 1 punktis b.
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
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regulatiivmenetlusele.
3. Lõikes 2 osutatud kriteeriumide alusel 
võtab komisjon vastavalt artikli 49 lõikes 
2 osutatud menetlusele vastu 
rakendusmeetmed, millega kinnitatakse, 
et kolmanda riigi õigusaktides sätestatud 
hindamisstandardid ja eeskirjad on 
samaväärsed ühenduses kohaldatavate 
standardite ja eeskirjadega.

Or. en

Selgitus

Hindamine on väga tundlik teema ning see ei tohiks jääda kolmandates riikides asuvate 
turuosaliste ülesandeks, isegi mitte samaväärsuse nõude alusel.

Muudatusettepanek 1539
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid lubavad määrata 
kolmandas riigis asutatud hinnaeksperdi 
üksnes juhul, kui täidetud on kõik 
järgmised tingimused: 

Pädevad asutused võivad erandjuhul 
lubada liidus asutatud alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal määrata 
kolmandas riigis asutatud hinnaeksperdi, 
kui liidus asutatud hinnaekspert ei saa 
täpselt hinnata kolmandas riigis asuvaid 
varasid.

a) artiklis 16 sätestatud nõuded on 
täidetud;
b) kolmanda riigi suhtes tehakse lõike 3 
kohane otsus, milles kinnitatakse, et tema 
territooriumil asutatud hinnaeksperdi 
kasutatud hindamisstandardid ja 
eeskirjad vastavad ühenduses 
kohaldatavatele standarditele ja 
eeskirjadele.
2. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustatakse 
kolmandate riikide hindamisstandardite ja 
eeskirjade hindamiskriteeriumid, nagu on 

Komisjon võtab vastu delegeeritud 
õigusaktid vastavalt artiklitele 49 a, 49 b 
ja 49 c, millega täpsustatakse nende 
varade hindamiskriteeriumid, mida liidus 
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osutatud lõike 1 punktis b. asutatud hinnaekspert ei saa täpselt 
hinnata.

Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.
3. Lõikes 2 osutatud kriteeriumide alusel 
võtab komisjon vastavalt artikli 49 lõikes 
2 osutatud menetlusele vastu 
rakendusmeetmed, millega kinnitatakse, 
et kolmanda riigi õigusaktides sätestatud 
hindamisstandardid ja eeskirjad on 
samaväärsed ühenduses kohaldatavate 
standardite ja eeskirjadega.

Or. en

Selgitus

Hindamine on oluline investorite kaitsmiseks. Seda ülesannet tuleks võimaluse korral täita 
ühenduses.

Muudatusettepanek 1540
Derk Jan Eppink

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid lubavad määrata 
kolmandas riigis asutatud hinnaeksperdi 
üksnes juhul, kui täidetud on kõik 
järgmised tingimused:

1. Liikmesriigid lubavad määrata 
kolmandas riigis asutatud hinnaeksperdi 
üksnes juhul, kui täidetud on kõik 
järgmised tingimused:

a) artiklis 16 sätestatud nõuded on 
täidetud;

a) kolmanda riigi hinnaeksperdi 
registrijärgne asukoht on liikmesriigis ja

b) kolmanda riigi suhtes tehakse lõike 3 
kohane otsus, milles kinnitatakse, et tema 
territooriumil asutatud hinnaeksperdi 
kasutatud hindamisstandardid ja 
eeskirjad vastavad ühenduses 
kohaldatavatele standarditele ja 
eeskirjadele.

b) artiklis 16 sätestatud nõuded on täidetud.
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Or. en

Selgitus

Valitsejatele tuleb võimaldada valiku tegemine teenuseosutajate seast (juhid, hinnaeksperdid 
ja depoopangad/väärtpaberihaldurid), kelle registrijärgne asukoht on ELis, kuid kelle 
peakorter asub EList väljaspool.

Muudatusettepanek 1541
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) liikmesriikide pädevate asutuste ja 
majandusüksuse järelevalveasutuse vahel 
on asjakohane ja tõhus koostööleping, 
millele liikmesriikide nimel on alla 
kirjutanud komisjon ja mis vastab 
nõuetele, mis komisjon on määratlenud 
vastavalt artiklile 39 a.

Or. en

Selgitus

Kolmandas riigis asutatud hinnaeksperdi määramiseks on vaja tõhusat koostöölepingut 
(teabevahetus ja maksud), millele liikmesriikide nimel on alla kirjutanud komisjon 
(„laienduspõhimõte”).

Muudatusettepanek 1542
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustatakse 
kolmandate riikide hindamisstandardite ja 
eeskirjade hindamiskriteeriumid, nagu on 
osutatud lõike 1 punktis b. 

2. Komisjon võtab vastavalt artiklitele 
49 a, 49 b ja 49 c vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega täpsustatakse 
kolmandate riikide hindamisstandardite ja 
eeskirjade hindamiskriteeriumid, nagu on 
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osutatud lõike 1 punktis b.

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

Komisjon tagab, et kõnealused õigusaktid 
jõustuvad …*.
* ELT, palun lisage kuupäev: kaks aastat 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist.

Or. en

Selgitus

See on asjakohane sõnastus vastavalt uuele komiteemenetlusele, kui käesolev artikkel 
kaasatakse õigusakti.

Muudatusettepanek 1543
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 osutatud kriteeriumide alusel 
võtab komisjon vastavalt artikli 49 lõikes 2 
osutatud menetlusele vastu 
rakendusmeetmed, millega kinnitatakse, et 
kolmanda riigi õigusaktides sätestatud 
hindamisstandardid ja eeskirjad on 
samaväärsed ühenduses kohaldatavate 
standardite ja eeskirjadega. 

3. Lõikes 2 osutatud kriteeriumide alusel 
võtab komisjon vastavalt artiklitele 49 a, 
49 b ja 49 c vastu delegeeritud õigusaktid, 
millega kinnitatakse, et kolmanda riigi 
õigusaktides sätestatud hindamisstandardid 
ja eeskirjad on samaväärsed liidus
kohaldatavate standardite ja eeskirjadega.

Komisjon tagab, et kõnealused õigusaktid 
jõustuvad …*.
* ELT, palun lisage kuupäev: kaks aastat 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist.

Or. en

Selgitus

See on asjakohane sõnastus vastavalt uuele komiteemenetlusele, kui käesolev artikkel 
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kaastakse õigusakti.

Muudatusettepanek 1544
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 38 välja jäetud

Depoopanga ülesannete delegeerimine 
seoses kolmandas riigis alaliselt asuva 
alternatiivse investeerimisfondiga

1. Erandina artikli 17 lõikest 4 seoses 
kolmandas riigis registreeritud 
alternatiivse investeerimisfondiga lubavad 
liikmesriigid kõnealuse alternatiivse 
investeerimisfondi poolt artikli 17 
kohaselt määratud depoopangal 
delegeerida ühe mitu oma ülesannetest 
all-depoopangale, mis alaliselt asuvad 
samas kolmandas riigis, eeldusel et 
kõnealuse kolmanda riigi õigusaktid on 
kooskõlas käesoleva direktiivi sätetega 
ning need on tõhusalt jõustatud.
Samuti peavad olema täidetud järgmised 
tingimused:
a) kolmanda riigi suhtes tehakse 
lõike 4 kohane otsus, milles kinnitatakse, 
et kõnealuses liikmesriigis alaliselt asuva 
all-depoopanga suhtes kohaldatakse 
usaldatavusnormatiive ja järelevalvet, mis 
on kooskõlas ühenduse õigusaktidega;
b) päritoluliikmesriigi ja kolmanda 
riigi asjaomaste pädevate asutuste koostöö 
on tagatud piisaval tasemel;
c) kolmanda riigi suhtes tehakse 
lõike 4 kohane otsus, milles kinnitatakse, 
et rahapesu ja terroristide rahastamise 
vältimise standardid on kooskõlas 
ühenduse õiguses sätestatud asjaomaste 
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standarditega.
2. Depoopanga kohustusi investorite 
ees ei mõjuta asjaolu, et depoopank on 
delegeerinud kõik oma ülesanded või osa 
neist kolmanda riigi depoopangale.
3. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustatakse 
kolmandate riikide 
usaldatavusnormatiivide, järelevalve ja 
standardite hindamiskriteeriume, nagu on 
osutatud lõikes 1.
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.
4. Lõikes 3 osutatud kriteeriumide 
alusel võtab komisjon vastavalt artikli 49 
lõikes 2 osutatud menetlusele vastu 
rakendusmeetmed, millega kinnitatakse, 
et kolmanda riigi usaldatavusnormatiivid, 
järelevalve ja standardid on kooskõlas 
käesoleva direktiiviga.

Or. en

Selgitus

Ülesannete delegeerimist käsitlevad sätted peaksid peegeldama finantsinstrumentide turge 
käsitleva direktiivi ja finantsinstrumentide turge käsitleva rakendusdirektiivi kehtivaid sätteid 
investeerimisteenuste või kriitiliste või tähtsate operatiivteenuste allhanke kohta. Kõnealused 
sätted esitatakse uuesti koos kavandatud läbivaatamisega ning väikesi muudatusi on tehtud 
selleks, et kajastada finantsinstrumentide turge käsitleva direktiivi alusel reguleeritud 
investeerimisühingute muutumist alternatiivsete investeerimisfondide valitsejateks. 



AM\805044ET.doc 81/187 PE439.135v01-00

ET

Muudatusettepanek 1545
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 38 välja jäetud

Depoopanga ülesannete delegeerimine 
seoses kolmandas riigis alaliselt asuva 
alternatiivse investeerimisfondiga

1. Erandina artikli 17 lõikest 4 seoses 
kolmandas riigis registreeritud 
alternatiivse investeerimisfondiga lubavad 
liikmesriigid kõnealuse alternatiivse 
investeerimisfondi poolt artikli 17 
kohaselt määratud depoopangal 
delegeerida ühe mitu oma ülesannetest 
all-depoopangale, mis alaliselt asuvad 
samas kolmandas riigis, eeldusel et 
kõnealuse kolmanda riigi õigusaktid on 
kooskõlas käesoleva direktiivi sätetega 
ning need on tõhusalt jõustatud.
Samuti peavad olema täidetud järgmised 
tingimused:
a) kolmanda riigi suhtes tehakse 
lõike 4 kohane otsus, milles kinnitatakse,
et kõnealuses liikmesriigis alaliselt asuva 
all-depoopanga suhtes kohaldatakse 
usaldatavusnormatiive ja järelevalvet, mis 
on kooskõlas ühenduse õigusaktidega;
b) päritoluliikmesriigi ja kolmanda 
riigi asjaomaste pädevate asutuste koostöö 
on tagatud piisaval tasemel;
c) kolmanda riigi suhtes tehakse 
lõike 4 kohane otsus, milles kinnitatakse, 
et rahapesu ja terroristide rahastamise 
vältimise standardid on kooskõlas 
ühenduse õiguses sätestatud asjaomaste 
standarditega.
2. Depoopanga kohustusi investorite 
ees ei mõjuta asjaolu, et depoopank on 
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delegeerinud kõik oma ülesanded või osa 
neist kolmanda riigi depoopangale.
3. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustatakse 
kolmandate riikide 
usaldatavusnormatiivide, järelevalve ja 
standardite hindamiskriteeriume, nagu on 
osutatud lõikes 1.
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.
4. Lõikes 3 osutatud kriteeriumide 
alusel võtab komisjon vastavalt artikli 49 
lõikes 2 osutatud menetlusele vastu 
rakendusmeetmed, millega kinnitatakse, 
et kolmanda riigi usaldatavusnormatiivid, 
järelevalve ja standardid on kooskõlas 
käesoleva direktiiviga.

Or. en

Muudatusettepanek 1546
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 38 välja jäetud

Depoopanga ülesannete delegeerimine 
seoses kolmandas riigis alaliselt asuva 
alternatiivse investeerimisfondiga

1. Erandina artikli 17 lõikest 4 seoses 
kolmandas riigis registreeritud 
alternatiivse investeerimisfondiga lubavad 
liikmesriigid kõnealuse alternatiivse 
investeerimisfondi poolt artikli 17 
kohaselt määratud depoopangal 
delegeerida ühe mitu oma ülesannetest 



AM\805044ET.doc 83/187 PE439.135v01-00

ET

all-depoopangale, mis alaliselt asuvad 
samas kolmandas riigis, eeldusel et 
kõnealuse kolmanda riigi õigusaktid on 
kooskõlas käesoleva direktiivi sätetega 
ning need on tõhusalt jõustatud.
Samuti peavad olema täidetud järgmised 
tingimused:
a) kolmanda riigi suhtes tehakse 
lõike 4 kohane otsus, milles kinnitatakse, 
et kõnealuses liikmesriigis alaliselt asuva 
all-depoopanga suhtes kohaldatakse 
usaldatavusnormatiive ja järelevalvet, mis 
on kooskõlas ühenduse õigusaktidega;
b) päritoluliikmesriigi ja kolmanda 
riigi asjaomaste pädevate asutuste koostöö 
on tagatud piisaval tasemel;
c) kolmanda riigi suhtes tehakse 
lõike 4 kohane otsus, milles kinnitatakse, 
et rahapesu ja terroristide rahastamise 
vältimise standardid on kooskõlas 
ühenduse õiguses sätestatud asjaomaste 
standarditega.
2. Depoopanga kohustusi investorite 
ees ei mõjuta asjaolu, et depoopank on 
delegeerinud kõik oma ülesanded või osa 
neist kolmanda riigi depoopangale.
3. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustatakse 
kolmandate riikide 
usaldatavusnormatiivide, järelevalve ja 
standardite hindamiskriteeriume, nagu on 
osutatud lõikes 1.
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.
4. Lõikes 3 osutatud kriteeriumide 
alusel võtab komisjon vastavalt artikli 49 
lõikes 2 osutatud menetlusele vastu 
rakendusmeetmed, millega kinnitatakse, 
et kolmanda riigi usaldatavusnormatiivid, 
järelevalve ja standardid on kooskõlas 
käesoleva direktiiviga.
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Or. en

Selgitus

Delegeerimist on piisavalt reguleeritud artiklis 18. 

Muudatusettepanek 1547
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 38 välja jäetud

Depoopanga ülesannete delegeerimine 
seoses kolmandas riigis alaliselt asuva 
alternatiivse investeerimisfondiga

1. Erandina artikli 17 lõikest 4 seoses 
kolmandas riigis registreeritud 
alternatiivse investeerimisfondiga lubavad 
liikmesriigid kõnealuse alternatiivse 
investeerimisfondi poolt artikli 17 
kohaselt määratud depoopangal 
delegeerida ühe mitu oma ülesannetest 
all-depoopangale, mis alaliselt asuvad 
samas kolmandas riigis, eeldusel et 
kõnealuse kolmanda riigi õigusaktid on 
kooskõlas käesoleva direktiivi sätetega 
ning need on tõhusalt jõustatud.
Samuti peavad olema täidetud järgmised 
tingimused:
a) kolmanda riigi suhtes tehakse 
lõike 4 kohane otsus, milles kinnitatakse, 
et kõnealuses liikmesriigis alaliselt asuva 
all-depoopanga suhtes kohaldatakse 
usaldatavusnormatiive ja järelevalvet, mis 
on kooskõlas ühenduse õigusaktidega;
b) päritoluliikmesriigi ja kolmanda 
riigi asjaomaste pädevate asutuste koostöö 
on tagatud piisaval tasemel;
c) kolmanda riigi suhtes tehakse 
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lõike 4 kohane otsus, milles kinnitatakse, 
et rahapesu ja terroristide rahastamise 
vältimise standardid on kooskõlas 
ühenduse õiguses sätestatud asjaomaste 
standarditega.
2. Depoopanga kohustusi investorite 
ees ei mõjuta asjaolu, et depoopank on 
delegeerinud kõik oma ülesanded või osa 
neist kolmanda riigi depoopangale.
3. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustatakse 
kolmandate riikide 
usaldatavusnormatiivide, järelevalve ja 
standardite hindamiskriteeriume, nagu on 
osutatud lõikes 1.
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.
4. Lõikes 3 osutatud kriteeriumide 
alusel võtab komisjon vastavalt artikli 49 
lõikes 2 osutatud menetlusele vastu 
rakendusmeetmed, millega kinnitatakse, 
et kolmanda riigi usaldatavusnormatiivid, 
järelevalve ja standardid on kooskõlas 
käesoleva direktiiviga.

Or. en

Selgitus

Depoopanga ülesannete delegeerimine on kahjulik investorite kaitsele ning alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ja järelevalveasutuse ülesannete täitmise suutlikkusele.
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Muudatusettepanek 1548
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 38 välja jäetud

Depoopanga ülesannete delegeerimine 
seoses kolmandas riigis alaliselt asuva 
alternatiivse investeerimisfondiga

1. Erandina artikli 17 lõikest 4 seoses 
kolmandas riigis registreeritud 
alternatiivse investeerimisfondiga lubavad 
liikmesriigid kõnealuse alternatiivse 
investeerimisfondi poolt artikli 17 
kohaselt määratud depoopangal 
delegeerida ühe mitu oma ülesannetest 
all-depoopangale, mis alaliselt asuvad 
samas kolmandas riigis, eeldusel et 
kõnealuse kolmanda riigi õigusaktid on 
kooskõlas käesoleva direktiivi sätetega 
ning need on tõhusalt jõustatud.
Samuti peavad olema täidetud järgmised 
tingimused:
a) kolmanda riigi suhtes tehakse 
lõike 4 kohane otsus, milles kinnitatakse,
et kõnealuses liikmesriigis alaliselt asuva 
all-depoopanga suhtes kohaldatakse 
usaldatavusnormatiive ja järelevalvet, mis 
on kooskõlas ühenduse õigusaktidega;
b) päritoluliikmesriigi ja kolmanda 
riigi asjaomaste pädevate asutuste koostöö 
on tagatud piisaval tasemel;
c) kolmanda riigi suhtes tehakse 
lõike 4 kohane otsus, milles kinnitatakse, 
et rahapesu ja terroristide rahastamise 
vältimise standardid on kooskõlas 
ühenduse õiguses sätestatud asjaomaste 
standarditega.
2. Depoopanga kohustusi investorite 
ees ei mõjuta asjaolu, et depoopank on 
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delegeerinud kõik oma ülesanded või osa 
neist kolmanda riigi depoopangale.
3. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustatakse 
kolmandate riikide 
usaldatavusnormatiivide, järelevalve ja 
standardite hindamiskriteeriume, nagu on 
osutatud lõikes 1.
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.
4. Lõikes 3 osutatud kriteeriumide 
alusel võtab komisjon vastavalt artikli 49 
lõikes 2 osutatud menetlusele vastu 
rakendusmeetmed, millega kinnitatakse, 
et kolmanda riigi usaldatavusnormatiivid, 
järelevalve ja standardid on kooskõlas 
käesoleva direktiiviga.

Or. en

Selgitus

The provisions of Article 38 are of very limited practical assistance to a depositary. Under 
Article 38 the depositary's ability to delegate to a non-EU credit institution is restricted to 
sub-depositary's domiciled in the same country as that of the AIF's domicile but the nature of 
global custody is such that it is often necessary to have a sub-depositary or sub-custodian in 
the market in which investments are held (which will generally not be the country of domicile 
of the AIF). In practice, therefore, this provision will prevent AIF from investing in many non-
EU jurisdictions, especially developing countries requiring investment to tackle poverty.

Muudatusettepanek 1549
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) päritoluliikmesriigi ja kolmanda riigi
asjaomaste pädevate asutuste koostöö on
tagatud piisaval tasemel; 

b) liikmesriikide pädevate asutuste ja 
majandusüksuse järelevalveasutuse vahel 
on asjakohane ja tõhus koostööleping, 
millele liikmesriikide nimel on alla 
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kirjutanud komisjon ja mis vastab 
standarditele, mis komisjon on 
määratlenud vastavalt artiklile 39 a.

Or. en

Selgitus

Depoopanga ülesannete delegeerimiseks kolmandas riigis alaliselt asuvale majandusüksusele 
on vaja tõhusat koostöölepingut (teabe ja maksustamisalase teabe vahetus), millele 
liikmesriikide nimel on alla kirjutanud komisjon („laienduspõhimõte”).

Muudatusettepanek 1550
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustatakse 
kolmandate riikide 
usaldatavusnormatiivide, järelevalve ja 
standardite hindamiskriteeriume, nagu on 
osutatud lõikes 1.

3. Komisjon võtab vastavalt artiklitele 
49 a, 49 b ja 49 c vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega täpsustatakse 
kolmandate riikide 
usaldatavusnormatiivide, järelevalve ja 
standardite hindamiskriteeriume, nagu on 
osutatud lõikes 1.

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

Komisjon tagab, et kõnealused õigusaktid 
jõustuvad …*.
* ELT, palun lisage kuupäev: kaks aastat 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist.

Or. en

Selgitus

See on asjakohane sõnastus vastavalt uuele komiteemenetlusele, kui käesolev artikkel 
kaasatakse õigusakti.
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Muudatusettepanek 1551
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 3 osutatud kriteeriumide alusel 
võtab komisjon vastavalt artikli 49 lõikes 2 
osutatud menetlusele vastu 
rakendusmeetmed, millega kinnitatakse, et 
kolmanda riigi usaldatavusnormatiivid, 
järelevalve ja standardid on kooskõlas 
käesoleva direktiiviga. 

4. Lõikes 3 osutatud kriteeriumide alusel 
võtab komisjon vastavalt artiklitele 49 a, 
49 b ja 49 c vastu delegeeritud õigusaktid, 
millega kinnitatakse, et kolmanda riigi 
usaldatavusnormatiivid, järelevalve ja 
standardid on kooskõlas käesoleva 
direktiiviga.

Komisjon tagab, et kõnealused õigusaktid 
jõustuvad …*.
* ELT, palun lisage kuupäev: kaks aastat 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist.

Or. en

Selgitus

See on asjakohane sõnastus vastavalt uuele komiteemenetlusele, kui käesolev artikkel 
kaasatakse õigusakti.
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Muudatusettepanek 1552
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 39 välja jäetud

Kolmandas riigis asutatud alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejale tegevusloa 
andmine

1. Liikmesriigid võivad kooskõlas 
käesoleva direktiiviga anda tegevusloa 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale, 
kes on asutatud kolmandas riigis, 
alternatiivse investeerimisfondi osakute 
või aktsiate turustamiseks ühenduses 
kutselistele investoritele vastavalt 
käesoleva direktiivi tingimustele, eeldusel 
et:
a) kolmanda riigi suhtes on tehtud 
lõike 3 punkti a kohane otsus, milles 
kinnitatakse, et kolmanda riigi 
usaldatavusnormatiive ja pidevat 
järelevalvet käsitlevad õigusaktid on 
samaväärsed käesoleva direktiivi sätetega 
ning need on tõhusalt jõustatud;
b) kolmanda riigi suhtes on tehtud 
lõike 3 punkti b kohane otsus, milles 
kinnitatakse, et kolmas riik annab 
ühenduse fondivalitsejale samasuguse 
juurdepääsu turule, kui ühendus on 
andnud kõnealuse kolmanda riigi 
fondivalitsejale;
c) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja esitab selle liikmesriigi 
pädevatele asutustele, kus ta taotleb 
tegevusluba, artiklis 5 ja artiklis 31 
osutatud teabe;
d) on sõlmitud koostööleping 
kõnealuse liikmesriigi pädevate asutuste 



AM\805044ET.doc 91/187 PE439.135v01-00

ET

ja alternatiivse investeerimisfondi 
järelevalveasutuse vahel, millega 
tagatakse kogu sellise teabe tõhus 
vahetamine, mis on oluline, et kontrollida 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tegevuse võimalikku mõju süsteemselt 
oluliste finantsinstitutsioonide 
stabiilsusele ning nende turgude 
toimimist, kus alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tegutseb.
e) kolmas riik on 
sõlminud liikmesriigiga, kus ta taotleb 
tegevusluba, kokkuleppe, mis on täielikult 
kooskõlas OECD maksustamisalase 
näidiskonventsiooni artiklis 26 sätestatud 
s t a n d a r d i t e g a ,  ning tagab 
maksustamisalase teabe tõhusa 
vahetamise.
2. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, mille eesmärk on 
kehtestada:
a) üldised kriteeriumid seoses 
kolmanda riigi usaldatavusnormatiive ja 
pidevat järelevalvet käsitlevate õigusaktide 
samaväärsuse ja tõhusa jõustamise kohta, 
tuginedes III, IV ja V peatükis sätestatud 
nõuetele;
b) üldised kriteeriumid hindamaks, 
kas kolmas riik annab alternatiivset 
investeerimisfondi valitsevale ühenduse 
fondivalitsejale samasuguse juurdepääsu 
turule, kui ühendus on andnud kõnealuse 
kolmanda riigi fondivalitsejale.
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.
3. Lõikes 2 osutatud kriteeriumide 
alusel võtab komisjon vastavalt artikli 49 
lõikes 2 osutatud regulatiivmenetlusele 
vastu rakendusmeetmed, kinnitades et: 
a) alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate 
usaldatavusnormatiive ja pidevat 
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järelevalvet käsitlevad kolmanda riigi 
õigusaktid on kooskõlas käesoleva 
direktiiviga ning need on tõhusalt 
jõustatud;
b) kolmas riik annab alternatiivset 
investeerimisfondi valitsevale ühenduse 
fondivalitsejale samasuguse juurdepääsu 
turule, kui ühendus on andnud kõnealuse 
kolmanda riigi fondivalitsejale.

Or. en
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Muudatusettepanek 1553
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 39 välja jäetud

Kolmandas riigis asutatud alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejale tegevusloa 
andmine

1. Liikmesriigid võivad kooskõlas 
käesoleva direktiiviga anda tegevusloa 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale, 
kes on asutatud kolmandas riigis, 
alternatiivse investeerimisfondi osakute 
või aktsiate turustamiseks ühenduses 
kutselistele investoritele vastavalt 
käesoleva direktiivi tingimustele, eeldusel 
et:
a) kolmanda riigi suhtes on tehtud 
lõike 3 punkti a kohane otsus, milles 
kinnitatakse, et kolmanda riigi 
usaldatavusnormatiive ja pidevat 
järelevalvet käsitlevad õigusaktid on 
samaväärsed käesoleva direktiivi sätetega 
ning need on tõhusalt jõustatud;
b) kolmanda riigi suhtes on tehtud 
lõike 3 punkti b kohane otsus, milles 
kinnitatakse, et kolmas riik annab 
ühenduse fondivalitsejale samasuguse 
juurdepääsu turule, kui ühendus on 
andnud kõnealuse kolmanda riigi 
fondivalitsejale;
c) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja esitab selle liikmesriigi 
pädevatele asutustele, kus ta taotleb 
tegevusluba, artiklis 5 ja artiklis 31 
osutatud teabe;
d) on sõlmitud koostööleping 
kõnealuse liikmesriigi pädevate asutuste 
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ja alternatiivse investeerimisfondi 
järelevalveasutuse vahel, millega 
tagatakse kogu sellise teabe tõhus 
vahetamine, mis on oluline, et kontrollida 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tegevuse võimalikku mõju süsteemselt 
oluliste finantsinstitutsioonide 
stabiilsusele ning nende turgude 
toimimist, kus alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tegutseb.
e) kolmas riik on sõlminud 
liikmesriigiga, kus ta taotleb tegevusluba, 
kokkuleppe, mis on täielikult kooskõlas 
OECD maksustamisalase 
näidiskonventsiooni artiklis 26 sätestatud 
s t a n d a r d i t e g a ,  ning tagab 
maksustamisalase teabe tõhusa 
vahetamise.
2. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, mille eesmärk on 
kehtestada:
a) üldised kriteeriumid seoses 
kolmanda riigi usaldatavusnormatiive ja 
pidevat järelevalvet käsitlevate õigusaktide 
samaväärsuse ja tõhusa jõustamise kohta, 
tuginedes III, IV ja V peatükis sätestatud 
nõuetele;
b) üldised kriteeriumid hindamaks, 
kas kolmas riik annab alternatiivset 
investeerimisfondi valitsevale ühenduse 
fondivalitsejale samasuguse juurdepääsu 
turule, kui ühendus on andnud kõnealuse 
kolmanda riigi fondivalitsejale.
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.
3. Lõikes 2 osutatud kriteeriumide 
alusel võtab komisjon vastavalt artikli 49 
lõikes 2 osutatud regulatiivmenetlusele 
vastu rakendusmeetmed, kinnitades et: 
a) alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate 
usaldatavusnormatiive ja pidevat 
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järelevalvet käsitlevad kolmanda riigi 
õigusaktid on kooskõlas käesoleva 
direktiiviga ning need on tõhusalt 
jõustatud;
b) kolmas riik annab alternatiivset 
investeerimisfondi valitsevale ühenduse 
fondivalitsejale samasuguse juurdepääsu 
turule, kui ühendus on andnud kõnealuse 
kolmanda riigi fondivalitsejale.

Or. en

Selgitus

Artikkel 39 on käesolevas muudetud direktiivis kasutu.
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Muudatusettepanek 1554
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 39 välja jäetud

Kolmandas riigis asutatud alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejale tegevusloa 
andmine

1. Liikmesriigid võivad kooskõlas 
käesoleva direktiiviga anda tegevusloa 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale, 
kes on asutatud kolmandas riigis, 
alternatiivse investeerimisfondi osakute 
või aktsiate turustamiseks ühenduses 
kutselistele investoritele vastavalt 
käesoleva direktiivi tingimustele, eeldusel 
et:
a) kolmanda riigi suhtes on tehtud 
lõike 3 punkti a kohane otsus, milles 
kinnitatakse, et kolmanda riigi 
usaldatavusnormatiive ja pidevat 
järelevalvet käsitlevad õigusaktid on 
samaväärsed käesoleva direktiivi sätetega 
ning need on tõhusalt jõustatud;
b) kolmanda riigi suhtes on tehtud 
lõike 3 punkti b kohane otsus, milles 
kinnitatakse, et kolmas riik annab 
ühenduse fondivalitsejale samasuguse 
juurdepääsu turule, kui ühendus on 
andnud kõnealuse kolmanda riigi 
fondivalitsejale;
c) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja esitab selle liikmesriigi 
pädevatele asutustele, kus ta taotleb 
tegevusluba, artiklis 5 ja artiklis 31 
osutatud teabe;
d) on sõlmitud koostööleping 
kõnealuse liikmesriigi pädevate asutuste 



AM\805044ET.doc 97/187 PE439.135v01-00

ET

ja alternatiivse investeerimisfondi 
järelevalveasutuse vahel, millega 
tagatakse kogu sellise teabe tõhus 
vahetamine, mis on oluline, et kontrollida 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tegevuse võimalikku mõju süsteemselt 
oluliste finantsinstitutsioonide 
stabiilsusele ning nende turgude 
toimimist, kus alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tegutseb.
e) kolmas riik on sõlminud 
liikmesriigiga, kus ta taotleb tegevusluba, 
kokkuleppe, mis on täielikult kooskõlas 
OECD maksustamisalase 
näidiskonventsiooni artiklis 26 sätestatud 
s t a n d a r d i t e g a ,  ning tagab 
maksustamisalase teabe tõhusa 
vahetamise.
2. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, mille eesmärk on 
kehtestada:
a) üldised kriteeriumid seoses 
kolmanda riigi usaldatavusnormatiive ja 
pidevat järelevalvet käsitlevate õigusaktide 
samaväärsuse ja tõhusa jõustamise kohta, 
tuginedes III, IV ja V peatükis sätestatud 
nõuetele;
b) üldised kriteeriumid hindamaks, 
kas kolmas riik annab alternatiivset 
investeerimisfondi valitsevale ühenduse 
fondivalitsejale samasuguse juurdepääsu 
turule, kui ühendus on andnud kõnealuse 
kolmanda riigi fondivalitsejale.
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.
3. Lõikes 2 osutatud kriteeriumide 
alusel võtab komisjon vastavalt artikli 49 
lõikes 2 osutatud regulatiivmenetlusele 
vastu rakendusmeetmed, kinnitades et: 
a) alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate 
usaldatavusnormatiive ja pidevat 
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järelevalvet käsitlevad kolmanda riigi 
õigusaktid on kooskõlas käesoleva 
direktiiviga ning need on tõhusalt 
jõustatud;
b) kolmas riik annab alternatiivset 
investeerimisfondi valitsevale ühenduse 
fondivalitsejale samasuguse juurdepääsu 
turule, kui ühendus on andnud kõnealuse 
kolmanda riigi fondivalitsejale.

Or. en

Selgitus

EList väljaspool asuvatele turuosalistele loa andmine toodete turustamiseks, ilma et neil 
peaks olema ELis filiaal, on enneolematu ja sisaldab suurt usaldatavusnormatiividega seotud 
riski. Seda ei tohiks lubada.
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Muudatusettepanek 1555
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 39 välja jäetud

Kolmandas riigis asutatud alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejale tegevusloa 
andmine

1. Liikmesriigid võivad kooskõlas 
käesoleva direktiiviga anda tegevusloa 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale, 
kes on asutatud kolmandas riigis, 
alternatiivse investeerimisfondi osakute 
või aktsiate turustamiseks ühenduses 
kutselistele investoritele vastavalt 
käesoleva direktiivi tingimustele, eeldusel 
et:
a) kolmanda riigi suhtes on tehtud 
lõike 3 punkti a kohane otsus, milles 
kinnitatakse, et kolmanda riigi 
usaldatavusnormatiive ja pidevat 
järelevalvet käsitlevad õigusaktid on 
samaväärsed käesoleva direktiivi sätetega 
ning need on tõhusalt jõustatud;
b) kolmanda riigi suhtes on tehtud 
lõike 3 punkti b kohane otsus, milles 
kinnitatakse, et kolmas riik annab 
ühenduse fondivalitsejale samasuguse 
juurdepääsu turule, kui ühendus on 
andnud kõnealuse kolmanda riigi 
fondivalitsejale;
c) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja esitab selle liikmesriigi 
pädevatele asutustele, kus ta taotleb 
tegevusluba, artiklis 5 ja artiklis 31 
osutatud teabe;
d) on sõlmitud koostööleping 
kõnealuse liikmesriigi pädevate asutuste 
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ja alternatiivse investeerimisfondi 
järelevalveasutuse vahel, millega 
tagatakse kogu sellise teabe tõhus 
vahetamine, mis on oluline, et kontrollida 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tegevuse võimalikku mõju süsteemselt 
oluliste finantsinstitutsioonide 
stabiilsusele ning nende turgude 
toimimist, kus alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tegutseb.
e) kolmas riik on sõlminud 
liikmesriigiga, kus ta taotleb tegevusluba, 
kokkuleppe, mis on täielikult kooskõlas 
OECD maksustamisalase 
näidiskonventsiooni artiklis 26 sätestatud 
s t a n d a r d i t e g a ,  ning tagab 
maksustamisalase teabe tõhusa 
vahetamise.
2. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, mille eesmärk on 
kehtestada:
a) üldised kriteeriumid seoses 
kolmanda riigi usaldatavusnormatiive ja 
pidevat järelevalvet käsitlevate õigusaktide 
samaväärsuse ja tõhusa jõustamise kohta, 
tuginedes III, IV ja V peatükis sätestatud 
nõuetele;
b) üldised kriteeriumid hindamaks, 
kas kolmas riik annab alternatiivset 
investeerimisfondi valitsevale ühenduse 
fondivalitsejale samasuguse juurdepääsu 
turule, kui ühendus on andnud kõnealuse 
kolmanda riigi fondivalitsejale.
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.
3. Lõikes 2 osutatud kriteeriumide 
alusel võtab komisjon vastavalt artikli 49 
lõikes 2 osutatud regulatiivmenetlusele 
vastu rakendusmeetmed, kinnitades et: 
a) alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate 
usaldatavusnormatiive ja pidevat 
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järelevalvet käsitlevad kolmanda riigi 
õigusaktid on kooskõlas käesoleva 
direktiiviga ning need on tõhusalt
jõustatud;
b) kolmas riik annab alternatiivset 
investeerimisfondi valitsevale ühenduse 
fondivalitsejale samasuguse juurdepääsu 
turule, kui ühendus on andnud kõnealuse 
kolmanda riigi fondivalitsejale.

Or. en

Selgitus

Maksustamisalase teabe vahetamine ei ole käesoleva direktiivi sätestatud seisukohast oluline. 
Direktiiv ei tohiks tõrjuda välja erainvesteeringute korda, kui see on asjaomases liikmesriigis 
kehtestatud. Peale selle ei ole asjakohane piirata investoreid, kellele liikmesriikide 
erainvesteeringute korra alusel võidakse anda tegevusluba „kutselistele investoritele” 
turustamiseks, nagu on määratletud direktiivis, sest selle tulemusel võib vajalik olla 
liikmesriikide siseriiklike õigusaktide muutmine.

Muudatusettepanek 1556
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 1 –sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad kooskõlas 
käesoleva direktiiviga anda tegevusloa 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale, 
kes on asutatud kolmandas riigis, 
alternatiivse investeerimisfondi osakute või 
aktsiate turustamiseks ühenduses
kutselistele investoritele vastavalt 
käesoleva direktiivi tingimustele, eeldusel 
et:

a) kolmanda riigi suhtes on tehtud 
lõike 3 punkti a kohane otsus, milles 
kinnitatakse, et kolmanda riigi 
usaldatavusnormatiive ja pidevat 
järelevalvet käsitlevad õigusaktid on 
samaväärsed käesoleva direktiivi sätetega 
ning need on tõhusalt jõustatud;
b) kolmanda riigi suhtes on tehtud 

1. Liikmesriigid võivad kooskõlas 
käesoleva direktiiviga anda tegevusloa 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale, 
kes on asutatud kolmandas riigis, 
alternatiivse investeerimisfondi osakute või 
aktsiate turustamiseks liidu kutselistele 
investoritele vastavalt käesoleva direktiivi 
tingimustele, eeldusel et nende suhtes 
kohaldatakse nende koduriigis 
võrdväärset järelevalvet ja normatiive.
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lõike 3 punkti b kohane otsus, milles 
kinnitatakse, et kolmas riik annab 
ühenduse fondivalitsejale samasuguse 
juurdepääsu turule, kui ühendus on 
andnud kõnealuse kolmanda riigi 
fondivalitsejale;
c) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja esitab selle liikmesriigi 
pädevatele asutustele, kus ta taotleb 
tegevusluba, artiklis 5 ja artiklis 31 
osutatud teabe;
d) on sõlmitud koostööleping 
kõnealuse liikmesriigi pädevate asutuste 
ja alternatiivse investeerimisfondi 
järelevalveasutuse vahel, millega 
tagatakse kogu sellise teabe tõhus 
vahetamine, mis on oluline, et kontrollida 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tegevuse võimalikku mõju süsteemselt 
oluliste finantsinstitutsioonide 
stabiilsusele ning nende turgude 
toimimist, kus alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tegutseb.
e) kolmas riik on sõlminud 
liikmesriigiga, kus ta taotleb tegevusluba, 
kokkuleppe, mis on täielikult kooskõlas 
OECD maksustamisalase 
näidiskonventsiooni artiklis 26 sätestatud 
standarditega, ning tagab 
maksustamisalase teabe tõhusa 
vahetamise.

Or. en

Selgitus

Kolmandas riigis asutatud alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate välja jätmine toob 
endaga kaasa turu killustumise, mis on kahjulik Euroopa ühtse finantsturu jaoks.
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Muudatusettepanek 1557
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 1 –sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad kooskõlas 
käesoleva direktiiviga anda tegevusloa
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale, 
kes on asutatud kolmandas riigis, 
alternatiivse investeerimisfondi osakute 
või aktsiate turustamiseks ühenduses 
kutselistele investoritele vastavalt 
käesoleva direktiivi tingimustele, eeldusel 
et:

1. Liikmesriigid võivad anda kutselistele 
investoritele liidus tegevusloa investeerida 
omal algatusel alternatiivsesse 
investeerimisfondi, mis on asutatud liidus 
või kolmandas riigis ja mida valitseb 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja, 
kes on asutatud kolmandas riigis, vastavalt 
käesoleva direktiivi tingimustele, eeldusel 
et:

Or. en

Selgitus

This Article shall allow to create a level playing field between AIFM established outside the 
Community and AIFM established inside the Community. The conditions for AIFM 
established in third countries to manage AIF, whether domiciled inside or outside the 
Community in which European domiciled investors are permitted to invest, shall not be 
lighter than those which are applicable to AIFM established in the Community. Provided that 
the conditions of equivalence regarding AIFM are met, professional investors shall be able to 
invest both in EU AIF and non-EU AIF managed by non-EU AIFM. This Article shall also 
clarify that non-EU AIFM are permitted to manage AIF domiciled inside the Community and 
that such AIF will not be regarded as self-managed AIF having to comply with the provisions 
of the Directive applicable to AIFM.

Muudatusettepanek 1558
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 1 –sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad kooskõlas 
käesoleva direktiiviga anda tegevusloa 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale, 
kes on asutatud kolmandas riigis, 
alternatiivse investeerimisfondi osakute või 

1. Liikmesriigid annavad kooskõlas 
käesoleva direktiiviga tegevusloa 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale, 
kes on asutatud kolmandas riigis, 
alternatiivse investeerimisfondi osakute või 
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aktsiate turustamiseks ühenduses
kutselistele investoritele vastavalt 
käesoleva direktiivi tingimustele, eeldusel 
et:

aktsiate turustamiseks liidus kutselistele 
investoritele vastavalt käesoleva direktiivi 
tingimustele, eeldusel et:

Or. en

Muudatusettepanek 1559
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 1 –sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad kooskõlas 
käesoleva direktiiviga anda tegevusloa 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale, 
kes on asutatud kolmandas riigis, 
alternatiivse investeerimisfondi osakute või 
aktsiate turustamiseks ühenduses
kutselistele investoritele vastavalt 
käesoleva direktiivi tingimustele, eeldusel 
et:

1. Liikmesriigid annavad kooskõlas 
käesoleva direktiiviga tegevusloa 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale, 
kes on asutatud kolmandas riigis, 
alternatiivse investeerimisfondi osakute või 
aktsiate turustamiseks liidus kutselistele 
investoritele vastavalt käesoleva direktiivi 
tingimustele, eeldusel et:

Or. en

Selgitus

Ainus võimalus luua ELi siseturg alternatiivsete investeerimisfondide valitsejatele ja 
alternatiivsetele investeerimisfondidele, on töötada välja süsteem, mis põhineb mõistlikul 
võrdväärsusel kolmandate riikidega ja kapitali vabal liikumisel, mis on tagatud EÜ 
asutamislepinguga.

Muudatusettepanek 1560
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kolmanda riigi suhtes on tehtud lõike 3 
punkti a kohane otsus, milles 
kinnitatakse, et kolmanda riigi 

välja jäetud
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usaldatavusnormatiive ja pidevat 
järelevalvet käsitlevad õigusaktid on 
samaväärsed käesoleva direktiivi sätetega 
ning need on tõhusalt jõustatud;

Or. en

Selgitus

Ainus võimalus luua ELi siseturg alternatiivsete investeerimisfondide valitsejatele ja 
alternatiivsetele investeerimisfondidele, on töötada välja süsteem, mis põhineb mõistlikul 
võrdväärsusel kolmandate riikidega ja kapitali vabal liikumisel, mis on tagatud EÜ 
asutamislepinguga.

Muudatusettepanek 1561
Derk Jan Eppink

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kolmanda riigi suhtes on tehtud lõike 3 
punkti a kohane otsus, milles 
kinnitatakse, et kolmanda riigi 
usaldatavusnormatiive ja pidevat 
järelevalvet käsitlevad õigusaktid on 
samaväärsed käesoleva direktiivi sätetega 
ning need on tõhusalt jõustatud;

a) kolmanda riigi alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal või 
alternatiivsel investeerimisfondil on 
liikmesriigis filiaal;

Or. en

Selgitus

Väljaspool ELi asutatud alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid ja alternatiivseid 
investeerimisfonde, 1) kellel on ELi liikmesriigis filiaal ja 2) kes on registreeritud ELi 
liikmesriigi reguleerivas asutuses, tuleks kohelda direktiivi alusel võrdselt ELis asutatud 
alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate ja alternatiivsete investeerimisfondidega.
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Muudatusettepanek 1562
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kolmanda riigi suhtes on tehtud lõike 3 
punkti a kohane otsus, milles kinnitatakse, 
et kolmanda riigi usaldatavusnormatiive ja 
pidevat järelevalvet käsitlevad õigusaktid 
on samaväärsed käesoleva direktiivi 
sätetega ning need on tõhusalt jõustatud;

a) alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejal peab olema tegevusluba ja ta 
peab olema registreeritud selles 
kolmandas riigis, kus ta on asutatud, ning 
kõnealuse kolmanda riigi suhtes on tehtud 
lõike 3 punkti a kohane otsus, milles 
kinnitatakse, et kolmanda riigi 
usaldatavusnormatiive ja pidevat 
järelevalvet käsitlevad õigusaktid on 
põhjendatult samaväärsed käesoleva 
direktiivi sätetega ning need on tõhusalt 
jõustatud;

Or. en

Muudatusettepanek 1563
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kolmanda riigi suhtes on tehtud lõike 3 
punkti b kohane otsus, milles 
kinnitatakse, et kolmas riik annab 
ühenduse fondivalitsejale samasuguse 
juurdepääsu turule, kui ühendus on 
andnud kõnealuse kolmanda riigi 
fondivalitsejale;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 1564
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kolmanda riigi suhtes on tehtud lõike 3 
punkti b kohane otsus, milles 
kinnitatakse, et kolmas riik annab 
ühenduse fondivalitsejale samasuguse 
juurdepääsu turule, kui ühendus on 
andnud kõnealuse kolmanda riigi 
fondivalitsejale;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ainus võimalus luua ELi siseturg alternatiivsete investeerimisfondide valitsejatele ja 
alternatiivsetele investeerimisfondidele, on töötada välja süsteem, mis põhineb mõistlikul 
võrdväärsusel kolmandate riikidega ja kapitali vabal liikumisel, mis on tagatud EÜ 
asutamislepinguga.

Muudatusettepanek 1565
Derk Jan Eppink

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kolmanda riigi suhtes on tehtud lõike 3 
punkti b kohane otsus, milles 
kinnitatakse, et kolmas riik annab 
ühenduse fondivalitsejale samasuguse 
juurdepääsu turule, kui ühendus on 
andnud kõnealuse kolmanda riigi 
fondivalitsejale;

b) kolmanda riigi alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja või 
alternatiivne investeerimisfond on 
registreeritud liikmesriigi reguleeriva 
asutuse juures;

Or. en

Selgitus

Väljaspool ELi asutatud alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid ja alternatiivseid 
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investeerimisfonde, 1) kellel on ELi liikmesriigis filiaal ja 2) kes on registreeritud ELi 
liikmesriigi reguleerivas asutuses, tuleks kohelda direktiivi alusel võrdselt ELis asutatud 
alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate ja alternatiivsete investeerimisfondidega.

Muudatusettepanek 1566
Derk Jan Eppink

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja esitab selle liikmesriigi 
pädevatele asutustele, kus ta taotleb 
tegevusluba, artiklis 5 ja artiklis 31 
osutatud teabe;

c) kolmanda riigi alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja või 
alternatiivne investeerimisfond tõendab 
vastavust kõigile turustamisloa nõuetele, 
nagu on sätestatud käesolevas direktiivis;

Or. en

Selgitus

Väljaspool ELi asutatud alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid ja alternatiivseid 
investeerimisfonde, 1) kellel on ELi liikmesriigis filiaal ja 2) kes on registreeritud ELi 
liikmesriigi reguleerivas asutuses, tuleks kohelda direktiivi alusel võrdselt ELis asutatud 
alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate ja alternatiivsete investeerimisfondidega.

Muudatusettepanek 1567
Derk Jan Eppink

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) on sõlmitud koostööleping kõnealuse 
liikmesriigi pädevate asutuste ja 
alternatiivse investeerimisfondi 
järelevalveasutuse vahel, millega 
tagatakse kogu sellise teabe tõhus 
vahetamine, mis on oluline, et kontrollida 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tegevuse võimalikku mõju süsteemselt 
oluliste finantsinstitutsioonide 

välja jäetud
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stabiilsusele ning nende turgude 
toimimist, kus alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tegutseb.

Or. en

Selgitus

Väljaspool ELi asutatud alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid ja alternatiivseid 
investeerimisfonde, 1) kellel on ELi liikmesriigis filiaal ja 2) kes on registreeritud ELi 
liikmesriigi reguleerivas asutuses, tuleks kohelda direktiivi alusel võrdselt ELis asutatud 
alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate ja alternatiivsete investeerimisfondidega.

Muudatusettepanek 1568
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) on sõlmitud koostööleping kõnealuse 
liikmesriigi pädevate asutuste ja 
alternatiivse investeerimisfondi 
järelevalveasutuse vahel, millega tagatakse 
kogu sellise teabe tõhus vahetamine, mis 
on oluline, et kontrollida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tegevuse 
võimalikku mõju süsteemselt oluliste 
finantsinstitutsioonide stabiilsusele ning 
nende turgude toimimist, kus alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tegutseb.

d) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja on saanud tegevusloa või on 
registreeritud selles kolmandas riigis, kus
ta on asutatud, ja tema järelevalveasutus 
on sõlminud IOSCO mitmepoolse 
vastastikuse mõistmise memorandumi 
konsulteerimise, koostöö ja teabevahetuse 
valdkonnas või on sõlmitud mõni muu 
vastav koostööleping kõnealuse 
liikmesriigi pädevate asutuste ja 
alternatiivse investeerimisfondi 
järelevalveasutuse vahel;

Or. en

Selgitus

Ainus võimalus luua ELi siseturg alternatiivsete investeerimisfondide valitsejatele ja 
alternatiivsetele investeerimisfondidele, on töötada välja süsteem, mis põhineb mõistlikul 
võrdväärsusel kolmandate riikidega ja kapitali vabal liikumisel, mis on tagatud EÜ 
asutamislepinguga.
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Muudatusettepanek 1569
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) on sõlmitud koostööleping kõnealuse 
liikmesriigi pädevate asutuste ja 
alternatiivse investeerimisfondi 
järelevalveasutuse vahel, millega tagatakse 
kogu sellise teabe tõhus vahetamine, mis 
on oluline, et kontrollida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tegevuse 
võimalikku mõju süsteemselt oluliste 
finantsinstitutsioonide stabiilsusele ning 
nende turgude toimimist, kus alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tegutseb.

d) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja on saanud tegevusloa või on 
registreeritud selles kolmandas riigis, kus 
ta on asutatud, ja tema järelevalveasutus 
on sõlminud IOSCO mitmepoolse 
vastastikuse mõistmise memorandumi 
konsulteerimise, koostöö ja teabevahetuse 
valdkonnas või on sõlmitud mõni muu 
vastav koostööleping kõnealuse 
liikmesriigi pädevate asutuste ja 
alternatiivse investeerimisfondi 
järelevalveasutuse vahel;

Or. en

Selgitus

Ainus võimalus luua ELi siseturg alternatiivsete investeerimisfondide valitsejatele ja 
alternatiivsetele investeerimisfondidele, on töötada välja süsteem, mis põhineb mõistlikul 
võrdväärsusel kolmandate riikidega ja kapitali vabal liikumisel, mis on tagatud EÜ 
asutamislepinguga.

Muudatusettepanek 1570
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) on sõlmitud koostööleping kõnealuse 
liikmesriigi pädevate asutuste ja 
alternatiivse investeerimisfondi 
järelevalveasutuse vahel, millega tagatakse 
kogu sellise teabe tõhus vahetamine, mis 
on oluline, et kontrollida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tegevuse 
võimalikku mõju süsteemselt oluliste 
finantsinstitutsioonide stabiilsusele ning 

d) kolmanda riigi alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
järelevalveasutus on sõlminud IOSCO 
mitmepoolse vastastikuse mõistmise 
memorandumi konsulteerimise, koostöö 
ja teabevahetuse valdkonnas või on 
sõlmitud koostööleping kõnealuse 
liikmesriigi pädevate asutuste ja 
alternatiivse investeerimisfondi 
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nende turgude toimimist, kus alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tegutseb.

järelevalveasutuse vahel, millega tagatakse 
kogu sellise teabe tõhus vahetamine, mis 
on oluline, et kontrollida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tegevuse 
võimalikku mõju süsteemselt oluliste 
finantsinstitutsioonide stabiilsusele ning 
nende turgude toimimist, kus alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tegutseb;

Or. en

Muudatusettepanek 1571
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) on sõlmitud koostööleping kõnealuse 
liikmesriigi pädevate asutuste ja 
alternatiivse investeerimisfondi 
järelevalveasutuse vahel, millega 
tagatakse kogu sellise teabe tõhus 
vahetamine, mis on oluline, et kontrollida 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tegevuse võimalikku mõju süsteemselt 
oluliste finantsinstitutsioonide stabiilsusele 
ning nende turgude toimimist, kus 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tegutseb.

d) kolmanda riigi, kus alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja on asutatud, 
pädev asutus on sõlminud mitmepoolse 
koostöölepingu nende liikmesriikide 
pädevate asutustega, kus alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kavatseb 
turustada alternatiivse investeerimisfondi 
osakuid või aktsiaid. Vastavalt artiklile 35 
tagatakse kõnealuse lepinguga kogu 
sellise teabe tõhus vahetamine, mis on 
oluline, et kontrollida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tegevuse 
võimalikku mõju süsteemselt oluliste 
finantsinstitutsioonide stabiilsusele ning 
nende turgude toimimist, kus alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tegutseb, nagu 
on osutatud artiklis 5 ning IV ja V 
peatükis vastavalt nõuetele, mis komisjon 
on määratlenud artikli 39 a kohaselt.

Or. en

Selgitus

Kolmandas riigis alaliselt asuva alternatiivse investeerimisfondi valitsejale ELi tegevusloa 
andmiseks on vaja tõhusat koostöölepingut (teabevahetus), millele liikmesriikide nimel on alla 
kirjutanud komisjon („laienduspõhimõte”) ja mida kohaldatakse tõhusalt.
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Muudatusettepanek 1572
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) kolmas riik on sõlminud liikmesriigiga, 
kus ta taotleb tegevusluba, kokkuleppe, 
mis on täielikult kooskõlas OECD 
maksustamisalase näidiskonventsiooni 
artiklis 26 sätestatud standarditega, ning 
tagab maksustamisalase teabe tõhusa 
vahetamise.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ainus võimalus luua ELi siseturg alternatiivsete investeerimisfondide valitsejatele ja 
alternatiivsetele investeerimisfondidele, on töötada välja süsteem, mis põhineb mõistlikul 
võrdväärsusel kolmandate riikidega ja kapitali vabal liikumisel, mis on tagatud EÜ 
asutamislepinguga.

Muudatusettepanek 1573
Derk Jan Eppink

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) kolmas riik on sõlminud liikmesriigiga, 
kus ta taotleb tegevusluba, kokkuleppe, 
mis on täielikult kooskõlas OECD 
maksustamisalase näidiskonventsiooni 
artiklis 26 sätestatud standarditega, ning 
tagab maksustamisalase teabe tõhusa 
vahetamise.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Väljaspool ELi asutatud alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid ja alternatiivseid 
investeerimisfonde, 1) kellel on ELi liikmesriigis filiaal ja 2) kes on registreeritud ELi 
liikmesriigi reguleerivas asutuses, tuleks kohelda direktiivi alusel võrdselt ELis asutatud 
alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate ja alternatiivsete investeerimisfondidega.

Muudatusettepanek 1574
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) kolmas riik on sõlminud liikmesriigiga, 
kus ta taotleb tegevusluba, kokkuleppe, 
mis on täielikult kooskõlas OECD 
maksustamisalase näidiskonventsiooni 
artiklis 26 sätestatud standarditega, ning 
tagab maksustamisalase teabe tõhusa 
vahetamise.

e) kolmas riik on sõlminud komisjoniga, 
kes tegutseb selle liikmesriigi nimel, kus 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
taotleb tegevusluba, kokkuleppe OECD 
maksustamisalase näidiskonventsiooni 
artiklis 26 sätestatud standardite kohaselt, 
ning tagades maksustamisalase teabe 
tõhusa vahetamise vastavalt standarditele, 
mis komisjon on määratlenud vastavalt 
artiklile 39 a.

Or. en

Muudatusettepanek 1575
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) kolmas riik on sõlminud liikmesriigiga, 
kus ta taotleb tegevusluba, kokkuleppe, mis 
on täielikult kooskõlas OECD 
maksustamisalase näidiskonventsiooni 
artiklis 26 sätestatud standarditega, ning 
tagab maksustamisalase teabe tõhusa 
vahetamise.

e) kolmas riik on sõlminud liikmesriigiga, 
kus ta taotleb tegevusluba, kokkuleppe, mis 
on kooskõlas OECD maksustamisalase 
näidiskonventsiooni artiklis 26 sätestatud 
standarditega, ning tagab maksustamisalase 
teabe tõhusa vahetamise. 
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Or. en

Muudatusettepanek 1576
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Selle liikmesriigi pädevad asutused, 
kus kolmandas riigis asutatud 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
esitab taotluse alternatiivse 
investeerimisfondi osakute või aktsiate 
turustamiseks kutselistele investoritele 
liidus käesoleva direktiivi tingimustel, 
annavad tegevusloa ainult juhul, kui nad 
on kindlad, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja suudab täita 
käesolevas direktiivis sätestatud 
tingimused sellise turustamise kohta. 
Kolmandas riigis asutatud alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejale tegevusluba 
andvat liikmesriiki käsitletakse käesoleva 
direktiivi eesmärgil alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigina.
Tegevusluba kehtib kõikides 
liikmesriikides alternatiivse 
investeerimisfondi osakute või aktsiate 
turustamiseks ja kolmandas riigis 
asutatud alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejal, kes on saanud tegevusloa 
liikmesriigilt käesoleva artikli alusel, on 
samasugused õigused ja kohustused IV, V 
ja VI peatüki kohaselt.

Or. en

Selgitus

Ainus võimalus luua ELi siseturg alternatiivsete investeerimisfondide valitsejatele ja 
alternatiivsetele investeerimisfondidele, on töötada välja süsteem, mis põhineb mõistlikul 
võrdväärsusel kolmandate riikidega ja kapitali vabal liikumisel, mis on tagatud EÜ 
asutamislepinguga.
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Muudatusettepanek 1577
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, mille eesmärk on 
kehtestada:

välja jäetud

a) üldised kriteeriumid seoses kolmanda 
riigi usaldatavusnormatiive ja pidevat 
järelevalvet käsitlevate õigusaktide 
samaväärsuse ja tõhusa jõustamise kohta, 
tuginedes III, IV ja V peatükis sätestatud 
nõuetele;
b) üldised kriteeriumid hindamaks, kas 
kolmas riik annab alternatiivset 
investeerimisfondi valitsevale ühenduse 
fondivalitsejale samasuguse juurdepääsu 
turule, kui ühendus on andnud kõnealuse 
kolmanda riigi fondivalitsejale.
Need meetmed, mille eesmärk on muuta
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Ainus võimalus luua ELi siseturg alternatiivsete investeerimisfondide valitsejatele ja 
alternatiivsetele investeerimisfondidele, on töötada välja süsteem, mis põhineb mõistlikul 
võrdväärsusel kolmandate riikidega ja kapitali vabal liikumisel, mis on tagatud EÜ 
asutamislepinguga.



PE439.135v01-00 116/187 AM\805044ET.doc

ET

Muudatusettepanek 1578
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, mille eesmärk on 
kehtestada:

2. Komisjon võtab vastavalt artiklitele 
49 a, 49 b ja 49 c vastu delegeeritud 
õigusaktid, mille eesmärk on kehtestada:

Or. en

Selgitus

See on asjakohane sõnastus vastavalt uuele komiteemenetlusele, kui käesolev artikkel 
kaasatakse õigusakti.

Muudatusettepanek 1579
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) üldised kriteeriumid seoses kolmanda 
riigi usaldatavusnormatiive ja pidevat 
järelevalvet käsitlevate õigusaktide 
samaväärsuse ja tõhusa jõustamise kohta, 
tuginedes III, IV ja V peatükis sätestatud 
nõuetele.

a) üldised kriteeriumid seoses kolmanda 
riigi usaldatavusnormatiive ja pidevat 
järelevalvet käsitlevate õigusaktide 
põhjendatud samaväärsuse ja tõhusa 
jõustamise kohta, võttes arvesse kõiki 
rahvusvahelisi standardeid, mis on 
otseselt seotud alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja asjaomase 
tüübiga või alternatiivse 
investeerimisfondiga, mida ta valitseb, 
mille on vastu võtnud Rahvusvaheline 
Väärtpaberijärelevalve Organisatsioon või 
muu rahvusvaheline organisatsioon, mille 
liige on pädev asutus, liikmesriik, 
komisjon või Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus; 
normatiivide ja järelevalve tüüp ja tase 
võivad varieeruda, eriti vastavalt 
alternatiivse investeerimisfondi või 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
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tüübile, suurusele või keerukusele.

Or. en

Muudatusettepanek 1580
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) üldised kriteeriumid hindamaks, kas 
kolmas riik annab alternatiivset 
investeerimisfondi valitsevale ühenduse 
fondivalitsejale samasuguse juurdepääsu 
turule, kui ühendus on andnud kõnealuse 
kolmanda riigi fondivalitsejale.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1581
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) üldised kriteeriumid hindamaks, kas 
kolmas riik annab alternatiivset 
investeerimisfondi valitsevale ühenduse 
fondivalitsejale samasuguse juurdepääsu 
turule, kui ühendus on andnud kõnealuse 
kolmanda riigi fondivalitsejale.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kolmandas riigis asutatud alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate välja jätmine toob 
endaga kaasa turu killustumise, mis on kahjulik Euroopa ühtse finantsturu jaoks.



PE439.135v01-00 118/187 AM\805044ET.doc

ET

Muudatusettepanek 1582
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kolmandas riigis asutatud alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate välja jätmine toob 
endaga kaasa turu killustumise, mis on kahjulik Euroopa ühtse finantsturu jaoks.

Muudatusettepanek 1583
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 2 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab, et kõnealused õigusaktid 
jõustuvad …*.
* ELT, palun lisage kuupäev: kaks aastat 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist.

Or. en

Selgitus

See on asjakohane sõnastus vastavalt uuele komiteemenetlusele, kui käesolev artikkel 
kaasatakse õigusakti.
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Muudatusettepanek 1584
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 osutatud kriteeriumide alusel 
võtab komisjon vastavalt artikli 49 lõikes 
2 osutatud regulatiivmenetlusele vastu 
rakendusmeetmed, kinnitades et: 

välja jäetud

a) alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate usaldatavusnormatiive ja 
pidevat järelevalvet käsitlevad kolmanda 
riigi õigusaktid on kooskõlas käesoleva 
direktiiviga ning need on tõhusalt 
jõustatud;
b) kolmas riik annab alternatiivset 
investeerimisfondi valitsevale ühenduse 
fondivalitsejale samasuguse juurdepääsu 
turule, kui ühendus on andnud kõnealuse 
kolmanda riigi fondivalitsejale. 

Or. en

Selgitus

Ainus võimalus luua ELi siseturg alternatiivsete investeerimisfondide valitsejatele ja 
alternatiivsetele investeerimisfondidele, on töötada välja süsteem, mis põhineb mõistlikul 
võrdväärsusel kolmandate riikidega ja kapitali vabal liikumisel, mis on tagatud EÜ 
asutamislepinguga.

Muudatusettepanek 1585
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 osutatud kriteeriumide alusel 
võtab komisjon vastavalt artikli 49 lõikes 
2 osutatud regulatiivmenetlusele vastu 
rakendusmeetmed, kinnitades et: 

välja jäetud
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a) alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate usaldatavusnormatiive ja 
pidevat järelevalvet käsitlevad kolmanda 
riigi õigusaktid on kooskõlas käesoleva 
direktiiviga ning need on tõhusalt 
jõustatud;
b) kolmas riik annab alternatiivset 
investeerimisfondi valitsevale ühenduse 
fondivalitsejale samasuguse juurdepääsu 
turule, kui ühendus on andnud kõnealuse 
kolmanda riigi fondivalitsejale. 

Or. en

Selgitus

Kolmandas riigis asutatud alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate välja jätmine toob 
endaga kaasa turu killustumise, mis on kahjulik Euroopa ühtse finantsturu jaoks.

Muudatusettepanek 1586
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 osutatud kriteeriumide alusel 
võtab komisjon vastavalt artikli 49 lõikes 2 
osutatud regulatiivmenetlusele vastu 
rakendusmeetmed, kinnitades et: 

3. Lõikes 2 osutatud kriteeriumide alusel 
võtab komisjon vastavalt artiklitele 49 a, 
49 b ja 49 c vastu delegeeritud õigusaktid, 
kinnitades, et: 

Or. en

Selgitus

See on asjakohane sõnastus vastavalt uuele komiteemenetlusele, kui käesolev artikkel 
kaasatakse õigusakti.
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Muudatusettepanek 1587
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate usaldatavusnormatiive ja pidevat 
järelevalvet käsitlevad kolmanda riigi 
õigusaktid on kooskõlas käesoleva 
direktiiviga ning need on tõhusalt 
jõustatud;

a) alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate usaldatavusnormatiive ja pidevat 
järelevalvet käsitlevad kolmanda riigi 
õigusaktid on põhjendatult kooskõlas 
käesoleva direktiiviga vastavalt 
alternatiivse investeerimisfondi või 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
suurusele, tüübile või keerukusele ning 
need on tõhusalt jõustatud;

Or. en

Muudatusettepanek 1588
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kolmas riik annab alternatiivset 
investeerimisfondi valitsevale ühenduse 
fondivalitsejale samasuguse juurdepääsu 
turule, kui ühendus on andnud kõnealuse 
kolmanda riigi fondivalitsejale.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1589
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 3 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab, et kõnealused õigusaktid 
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jõustuvad …*.
* ELT, palun lisage kuupäev: kaks aastat 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist.

Or. en

Selgitus

See on asjakohane sõnastus vastavalt uuele komiteemenetlusele, kui käesolev artikkel 
kaasatakse õigusakti.

Muudatusettepanek 1590
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kolmandas riigis asutatud 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale 
tegevusluba andvat liikmesriiki 
käsitletakse käesoleva direktiivi eesmärgil 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigina. 
Tegevusluba kehtib kõikides 
liikmesriikides alternatiivse 
investeerimisfondi osakute või aktsiate 
turustamiseks ning kolmandas riigis 
asutatud alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejal, kes on saanud tegevusloa 
liikmesriigilt käesoleva artikli alusel, on 
samasugused õigused ja kohustused, nagu 
on sätestatud III peatüki artiklites 16 ja 
17 ning IV, V ja VI peatükis sellise 
turustamise kohta nagu on alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal, kes on 
saanud tegevusloa käesoleva direktiivi II 
peatüki kohaselt.

Or. en
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Muudatusettepanek 1591
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 - lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Vaatamata kolmandas riigis asutatud 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale 
artikli 39 lõigete 1 ja 2 alusel antud 
tegevusloa olemasolule, võib liikmesriik 
anda siseriiklike õigusaktide kohaselt 
tegevusloa sellise alternatiivse 
investeerimisfondi turustamiseks, mida 
valitseb kolmandas riigis asutatud 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja.

Or. en

Selgitus

Ainus võimalus luua ELi siseturg alternatiivsete investeerimisfondide valitsejatele ja 
alternatiivsetele investeerimisfondidele, on töötada välja süsteem, mis põhineb mõistlikul 
võrdväärsusel kolmandate riikidega ja kapitali vabal liikumisel, mis on tagatud EÜ 
asutamislepinguga.

Muudatusettepanek 1592
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 39 a
Konventsioonide kohaldamine ja 
läbivaatamine
Komisjon võtab vastu ja vaatab 
korrapäraselt läbi käesoleva peatüki 
kohaselt kolmandate riikidega sõlmitud 
lepingute suhtes kohalduvad standardid.
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Komisjon vaatab koos liikmesriikidega 
korrapäraselt läbi kolmandate riikidega 
käesoleva peatüki kohaselt sõlmitud 
lepingud, et kontrollida, kas kõnealused 
kolmandad riigid täidavad tõhusalt 
selliseid konventsioone. Komisjon saadab 
kõnealuse läbivaatamise aruande 
liikmesriikidele, kes peavad võtma seda 
arvesse käesoleva direktiivi alusel 
väljastatud või väljastatavate 
tegevuslubade andmise, peatamise või 
tühistamise üle otsustamisel.
Komisjon võtab vastavalt artiklitele 49 a, 
49 b ja 49 c vastu delegeeritud õigusakti, 
et määrata kindlaks menetlus, mida tuleb 
järgida standardite, vastavuse ja tõhusa 
koostöö tagamise tingimuste vastuvõtmisel 
ja läbivaatamisel ning aruande mõju 
hindamisel tegevuslubade väljastamisele.

Or. en

Selgitus

Komisjon hindab korrapäraselt koostöölepingute tõhusust.

Muudatusettepanek 1593
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui liikmesriik määrab mitu pädevat 
asutust, teatab ta sellest komisjonile, 
näidates ära ülesannete jaotumise.

Juhul kui liikmesriik määrab mitu pädevat 
asutust, teatab ta sellest komisjonile ja 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutusele, näidates ära ülesannete 
jaotumise.
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus kehtestab asjakohase meetodi selle 
j ä l g i m i s e k s ,  et alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja täidab 
käesoleva direktiivi alusel kehtivaid 
kohustusi.



AM\805044ET.doc 125/187 PE439.135v01-00

ET

Or. en

Selgitus

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus peaks olema alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate lõplik järelevalveasutus, et tagada võrdsed võimalused, käesoleva direktiivi 
järjepidev kohaldamine ning finantsstabiilsus ja terviklikkus. Sellised ülesanded tuleb 
nimetada artiklis pädevate asutuste kohta.

Muudatusettepanek 1594
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui liikmesriik määrab mitu pädevat 
asutust, teatab ta sellest komisjonile, 
näidates ära ülesannete jaotumise.

Juhul kui liikmesriik määrab mitu pädevat 
asutust, teatab ta sellest komisjonile ja 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutusele, näidates ära ülesannete 
jaotumise.

Or. en

Selgitus

Euroopa reguleeriv asutus peab olema teadlik pädevate asutuste töökorraldusest kõigis 
liikmesriikides.

Muudatusettepanek 1595
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad asutused on riigiasutused, 
riigiasutuste määratud organid või 
siseriiklike õigusaktide alusel tunnustatud 
organid.

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepanek 1596
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevate asutuste volitused Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutuse ja pädevate asutuste volitused

Or. en

Selgitus

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus peaks teostama lõplikku järelevalvet 
alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate üle, mis tagab võrdsed võimalused ja 
käesoleva direktiivi tõhusa rakendamise investorite kaitse ja finantsstabiilsuse eesmärgil. 
Seetõttu tuleb kõnealuses artiklis nimetada selle asutuse pädevused.

Muudatusettepanek 1597
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevatele asutustele tuleb anda kõik 
nende ülesannete täitmiseks vajalikud 
järelevalve- ja uurimisvolitused. Selliseid 
volitusi kasutatakse järgmiselt:

1. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutusele ja pädevatele asutustele tuleb 
anda kõik nende ülesannete täitmiseks 
vajalikud järelevalve- ja uurimisvolitused. 
Selliseid volitusi kasutatakse järgmiselt:

Or. en

Selgitus

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus peaks teostama lõplikku järelevalvet 
alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate üle, mis tagab võrdsed võimalused ja 
käesoleva direktiivi tõhusa rakendamise investorite kaitse ja finantsstabiilsuse eesmärgil. 
Seetõttu tuleb kõnealuses artiklis nimetada selle asutuse pädevused.
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Muudatusettepanek 1598
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevatele asutustele tuleb anda kõik 
nende ülesannete täitmiseks vajalikud 
järelevalve- ja uurimisvolitused. Selliseid 
volitusi kasutatakse järgmiselt:

1. Liikmesriikide määratud pädevatele
asutustele ja Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele 
tuleb anda kõik nende ülesannete 
täitmiseks vajalikud järelevalve- ja 
uurimisvolitused. Selliseid volitusi 
kasutatakse järgmiselt:

Or. en

Selgitus

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusel peavad olema võrdsed pädevused riiklike 
ametiasutustega.

Muudatusettepanek 1599
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädevatel asutustel on vähemalt 
järgmised volitused uurimisega 
tegelemiseks:

2. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutusel ja pädevatel asutustel on 
vähemalt järgmised volitused uurimisega
tegelemiseks:

Or. en

Selgitus

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus peaks teostama lõplikku järelevalvet 
alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate üle, mis tagab võrdsed võimalused ja 
käesoleva direktiivi tõhusa rakendamise investorite kaitse ja finantsstabiilsuse eesmärgil. 
Seetõttu tuleb kõnealuses artiklis nimetada selle asutuse pädevused.
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Muudatusettepanek 1600
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädevatel asutustel on vähemalt 
järgmised volitused uurimisega 
tegelemiseks:

2. Pädevatel asutustel on vähemalt 
järgmised mis tahes ajal kasutatavad
volitused uurimisega tegelemiseks: 

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 1601
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 41 a
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutuse volitused
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus määratleb ja vaatab regulaarselt 
läbi liikmesriikide pädevatele asutustele 
mõeldud juhised, mis käsitlevad nende 
volituste teostamist ja käesoleva 
direktiiviga kehtestatud 
aruandluskohustusi.

Or. en

Selgitus

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus peaks määratlema suunised, et tagada võrdsed 
võimalused ja käesoleva direktiivi järjepidev kohaldamine.
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Muudatusettepanek 1602
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Päritoluliikmesriik tagab, et pädevad 
asutused võivad võtta järgmisi meetmeid:

1. Päritoluliikmesriik tagab, et pädevad 
asutused võivad kooskõlas Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse 
koostatud suunistega võtta järgmisi 
meetmeid:

Or. en

Selgitus

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus peaks oma juhiseid täpsustama, et tagada 
võrdsed võimalused ja käesoleva direktiivi tõhus rakendamine.

Muudatusettepanek 1603
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Päritoluliikmesriik tagab, et pädevad 
asutused võivad võtta järgmisi meetmeid:

1. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused võivad võtta järgmisi meetmeid:

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peavad olema muudetud raamistikus tõhusad järelevalvevolitused.
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Muudatusettepanek 1604
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Päritoluliikmesriik tagab, et pädevad 
asutused võivad võtta järgmisi meetmeid:

1. Päritoluliikmesriik tagab, et pädevatel 
asutustel on vähemalt järgmised 
volitused:

Or. en

Muudatusettepanek 1605
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et pädevatel 
asutustel on volitused võtta vajaduse 
korral meetmeid, et tagada turgude 
nõuetekohane toimimine juhul, kui ühe või 
mitme alternatiivse investeerimisfondi 
tegevus finantsinstrumentide turul võib 
ohustada kõnealuse turu nõuetekohast 
toimimist.

2. Liikmesriigid tagavad, et pädevatel 
asutustel on volitused võtta kõiki Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse 
nõutavaid meetmeid, et tagada turgude 
nõuetekohane toimimine juhul, kui ühe või 
mitme alternatiivse investeerimisfondi 
tegevus finantsinstrumentide turul võib 
ohustada kõnealuse turu nõuetekohast 
toimimist.

Or. en

Selgitus

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus peaks teostama lõplikku järelevalvet 
alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate üle, et tagada võrdsed võimalused ja käesoleva 
direktiivi tõhus rakendamine.
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Muudatusettepanek 1606
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad kooskõlas oma 
siseriikliku õigusega, et käesoleva 
direktiivi rakendamisel vastuvõetud sätete 
eiramisel võib sellise eiramise eest 
vastutavate isikute suhtes võtta 
asjakohaseid haldusmeetmeid või 
rakendada haldussanktsioone, ilma et see 
piiraks tegevusloa tühistamise korda või 
liikmesriikide õigust rakendada 
kriminaalsanktsioone. Liikmesriigid 
tagavad, et kõnealused meetmed oleksid 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

1. Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
meetmete ja sanktsioonide kohta, mida 
kohaldatakse vastavalt käesolevale 
direktiivile vastuvõetud riiklike 
õigusnormide rikkumise korral, ning 
võtavad kõik vajalikud meetmed nende 
eeskirjade kohaldamise tagamiseks. 
Liikmesriigid tagavad kooskõlas oma 
siseriikliku õigusega, et käesoleva 
direktiivi rakendamisel vastuvõetud sätete 
eiramisel võib sellise eiramise eest 
vastutavate isikute suhtes võtta 
asjakohaseid haldusmeetmeid või 
rakendada haldussanktsioone, ilma et see 
piiraks tegevusloa tühistamise korda või 
liikmesriikide õigust rakendada 
kriminaalsanktsioone. Liikmesriigid 
tagavad, et kõnealused meetmed oleksid 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Or. en

Muudatusettepanek 1607
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad kooskõlas oma 
siseriikliku õigusega, et käesoleva 
direktiivi rakendamisel vastuvõetud sätete 
eiramisel võib sellise eiramise eest 
vastutavate isikute suhtes võtta 
asjakohaseid haldusmeetmeid või 
rakendada haldussanktsioone, ilma et see 
piiraks tegevusloa tühistamise korda või 

1. Liikmesriigid tagavad kooskõlas 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutuse suuniste ja oma siseriikliku 
õigusega, et käesoleva direktiivi 
rakendamisel vastuvõetud sätete eiramisel 
võib sellise eiramise eest vastutavate 
isikute suhtes võtta asjakohaseid 
haldusmeetmeid või rakendada 
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liikmesriikide õigust rakendada 
kriminaalsanktsioone. Liikmesriigid 
tagavad, et kõnealused meetmed oleksid 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

haldussanktsioone, ilma et see piiraks 
tegevusloa tühistamise korda või 
liikmesriikide õigust rakendada 
kriminaalsanktsioone. Liikmesriigid 
tagavad, et kõnealused meetmed oleksid 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Or. en

Selgitus

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus peaks tagama suuniste kaudu võrdsed 
võimalused ja käesoleva direktiivi tõhusa rakendamise.

Muudatusettepanek 1608
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriikide pädevad asutused teevad 
käesolevast direktiivist tulenevate 
ülesannete täitmiseks vajaduse korral 
koostööd, kasutades selleks käesolevas 
direktiivis või riiklikes õigusaktides 
sätestatud volitusi.

1. Liikmesriikide pädevad asutused teevad 
käesolevast direktiivist tulenevate 
ülesannete täitmiseks vajaduse korral 
koostööd üksteise ning Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse ja 
Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukoguga, kasutades selleks käesolevas
direktiivis või riiklikes õigusaktides 
sätestatud volitusi.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peavad tegema koostööd uute Euroopa järelevalveasutustega.
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Muudatusettepanek 1609
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriikide pädevad asutused teevad 
käesolevast direktiivist tulenevate 
ülesannete täitmiseks vajaduse korral 
koostööd, kasutades selleks käesolevas 
direktiivis või riiklikes õigusaktides 
sätestatud volitusi.

1. Liikmesriikide pädevad asutused teevad 
käesolevast direktiivist tulenevate 
ülesannete täitmiseks vajaduse korral 
koostööd Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse ja 
üksteisega, kasutades selleks käesolevas 
direktiivis või riiklikes õigusaktides 
sätestatud volitusi.

Or. en

Selgitus

Koostöö ja teabe vahetamine liikmesriikide pädevate asutuste ja Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse vahel on väga oluline, et tagada võrdsed võimalused, 
käesoleva direktiivi tõhus rakendamine ja finantsstabiilsus.

Muudatusettepanek 1610
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriikide pädevad asutused 
annavad üksteisele viivitamata teavet, mida 
on vaja käesolevast direktiivist tulenevate 
ülesannete täitmiseks.

4. Liikmesriikide pädevad asutused 
annavad Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele ja 
üksteisele viivitamata teavet, mida on vaja 
käesolevast direktiivist tulenevate 
ülesannete täitmiseks.

Or. en

Selgitus

Koostöö ja teabe vahetamine liikmesriikide pädevate asutuste ja Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse vahel on väga oluline, et tagada võrdsed võimalused, 
käesoleva direktiivi tõhus rakendamine ja finantsstabiilsus. 
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Muudatusettepanek 1611
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võtab artikli 49 lõikes 2 
osutatud korras vastu rakendusmeetmed
seoses pädevate asutuste vahelise 
teabevahetuse korraga.

5. Komisjon võtab vastavalt artiklitele 49 
a, 49 b ja 49 c vastu delegeeritud 
õigusaktid seoses pädevate asutuste 
vahelise teabevahetuse korraga.

Komisjon tagab nende õigusaktide 
jõustumise ...*.
* ELT, palun lisage kuupäev: kaks aastat 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist.

Or. en

Selgitus

See on asjakohane sõnastus vastavalt uuele komiteemenetlusele, kui käesolev artikkel 
kaasatakse õigusakti.

Muudatusettepanek 1612
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teabevahetus seoses alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tegevuse
võimalike süsteemsete tagajärgedega

Teabevahetus seoses alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tegevusega

Or. en
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Muudatusettepanek 1613
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiivi kohaselt 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale 
tegevusloa andmise ja tema üle järelevalve 
teostamise eest vastutav pädev asutus 
edastab teise liikmesriigi pädevale 
asutusele teabe, kui see on vajalik 
kontrollimiseks ja reageerimiseks 
alternatiivse investeerimisfondi ühe või 
mitme valitseja tegevuse võimalikule 
mõjule süsteemselt oluliste 
finantsinstitutsioonide stabiilsusele ning 
nende turgude nõuetekohasele toimimisele, 
kus alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja tegutseb. Komisjoni 23. jaanuari 
2009. aasta otsusega 2009/77/EÜ1 loodud 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Komiteed teavitatakse samuti, kusjuures 
kõnealune komitee edastab selle teabe 
teiste liikmesriikide pädevatele asutustele.

1. Käesoleva direktiivi kohaselt 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale 
tegevusloa andmise ja tema üle järelevalve 
teostamise eest vastutav pädev asutus 
edastab teise liikmesriigi pädevale 
asutusele teabe, kui see on vajalik 
kontrollimiseks ja reageerimiseks 
alternatiivse investeerimisfondi ühe või 
mitme valitseja tegevuse võimalikule 
mõjule süsteemselt oluliste 
finantsinstitutsioonide stabiilsusele ning 
nende turgude nõuetekohasele 
toimimisele, kus alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tegutseb. 

Käesoleva direktiivi kohaselt alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejale tegevusloa 
andmise ja tema üle järelevalve 
teostamise eest vastutavad pädevad 
asutused tagavad samuti Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse 
tõhusa teavitamise eelkõige järgmise 
kaudu:
- täites oma aruandluskohustust Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse ees 
vastavalt käesolevale direktiivile, eelkõige 
artiklis 25 sätestatud kohustusi;
– vastates viivitamata kõigile Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse 
nõuetele, olenemata sellest, kas nõue 
käsitleb nende järelevalve alla kuuluvat 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejat 
või selle alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja valitsetavat alternatiivset 

                                               
1 ELT 25, 29.1.2009, lk 18–22.
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investeerimisfondi või on üldist laadi;
– esitades Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele 
viivitamata oma hindamiste järeldused, 
kui nad on hinnanud riske, mida 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tegevus tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi suhtes võib kaasa 
tuua, sealhulgas meetmed, mida 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
soovitavad selles suhtes võtta, ning
– edastades Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele mis 
tahes enda koostatud või nende valduses 
oleva teabe, mida nad peavad Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse 
missiooni seisukohast asjakohaseks. 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus edastab teiste liikmesriikide 
pädevatele asutustele alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevate asutuste 
esitatud teabe, mis on teise liikmesriigi 
pädevate asutuste järelevalve seisukohast 
asjakohane.

Or. en

Selgitus

Süsteemsete riskide tõhusaks järelevalveks ja seireks on vaja mehhanismi, mille abil selgitada 
ja korraldada tõhusalt liikmesriikide ja Euroopa asutuste teabevahetus, ning Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele antakse volitused, mis võimaldavad tal saada 
asjaomast teavet, sekkuda nii pidevalt kui ka ajutiselt riiklike asutuste ja fondivalitsejate 
tegevusse, võtta vastu õiguslikult siduvaid tehnilisi norme, et selgitada välja ja kõrvaldada 
riskid finantsturgude terviklikkusele ja stabiilsusele, sealhulgas ulatuslikust 
finantsvõimendusest tulenev süsteemne risk.



AM\805044ET.doc 137/187 PE439.135v01-00

ET

Muudatusettepanek 1614
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiivi kohaselt 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale
tegevusloa andmise ja tema üle järelevalve 
teostamise eest vastutav pädev asutus 
edastab teise liikmesriigi pädevale 
asutusele teabe, kui see on vajalik 
kontrollimiseks ja reageerimiseks 
alternatiivse investeerimisfondi ühe või 
mitme valitseja tegevuse võimalikule 
mõjule süsteemselt oluliste 
finantsinstitutsioonide stabiilsusele ning 
nende turgude nõuetekohasele toimimisele, 
kus alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja tegutseb. Komisjoni 23. jaanuari 
2009. aasta otsusega 2009/77/EÜ loodud 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Komiteed teavitatakse samuti, kusjuures 
kõnealune komitee edastab selle teabe 
teiste liikmesriikide pädevatele asutustele. 

1. Käesoleva direktiivi kohaselt 
alternatiivsele investeerimisfondile
tegevusloa andmise ja tema üle järelevalve 
teostamise eest vastutav pädev asutus 
edastab Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele ja 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule 
teabe, kui see on vajalik kontrollimiseks ja 
reageerimiseks ühe või mitme 
alternatiivse investeerimisfondi tegevuse 
võimalikule mõjule süsteemselt oluliste 
finantsinstitutsioonide stabiilsusele ning 
nende turgude nõuetekohasele 
toimimisele, kus alternatiivne 
investeerimisfond tegutseb. Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus 
edastab selle teabe teiste liikmesriikide 
pädevatele asutustele.

Or. en

Selgitus

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus peaks vastutama Euroopa tasandil süsteemset 
riski käsitleva asjaomase teabe koondamise eest.

Muudatusettepanek 1615
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiivi kohaselt 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale 
tegevusloa andmise ja tema üle järelevalve 

Käesoleva direktiivi kohaselt alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejale tegevusloa 
andmise ja tema üle järelevalve teostamise 
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teostamise eest vastutav pädev asutus 
edastab teise liikmesriigi pädevale 
asutusele teabe, kui see on vajalik 
kontrollimiseks ja reageerimiseks 
alternatiivse investeerimisfondi ühe või 
mitme valitseja tegevuse võimalikule 
mõjule süsteemselt oluliste 
finantsinstitutsioonide stabiilsusele ning 
nende turgude nõuetekohasele toimimisele, 
kus alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja tegutseb. Komisjoni 23. jaanuari 
2009. aasta otsusega 2009/77/EÜ1 loodud 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Komiteed teavitatakse samuti, kusjuures 
kõnealune komitee edastab selle teabe 
teiste liikmesriikide pädevatele asutustele.

eest vastutav pädev asutus edastab teise 
liikmesriigi pädevale asutusele teabe, kui 
see on vajalik kontrollimiseks ja 
reageerimiseks alternatiivse 
investeerimisfondi ühe või mitme valitseja 
tegevuse võimalikule mõjule süsteemselt 
oluliste finantsinstitutsioonide stabiilsusele 
ning nende turgude nõuetekohasele 
toimimisele, kus alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tegutseb. 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutust ja Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu teavitatakse samuti, kusjuures 
nad edastavad selle teabe teiste 
liikmesriikide pädevatele asutustele.

1 ELT L 25, 29.1.2009, lk 18.

Or. en

Selgitus

Toetab täielikult uue Euroopa järelevalvestruktuuri loomist.

Muudatusettepanek 1616
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
pädev asutus esitab koondatud teabe tema
vastutusalasse kuuluva fondivalitseja 
tegevuse kohta igas kvartalis majandus- ja 
rahanduskomiteele, mis on loodud EÜ 
asutamislepingu artikli 114 lõikega 2.

2. Vastavalt määruse (EL) nr … 
[finantssüsteemi makrotasandi 
usaldatavusjärelevalve kohta ühenduses 
ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
asutamise kohta] artikli 15 tingimustele
esitavad alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja päritoluliikmesriigi pädevad 
asutused koondatud teabe nende 
vastutusalasse kuuluva fondivalitseja 
tegevuse kohta Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogule.

                                               
1 ELT 25, 29.1.2009, lk 18–22.
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Or. en

Selgitus

Süsteemsete riskide tõhusaks järelevalveks ja seireks on vaja mehhanismi, mille abil selgitada 
ja korraldada tõhusalt liikmesriikide ja Euroopa asutuste teabevahetus, ning Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele antakse volitused, mis võimaldavad tal saada 
asjaomast teavet, sekkuda nii pidevalt kui ka ajutiselt riiklike asutuste ja fondivalitsejate 
tegevusse, võtta vastu õiguslikult siduvaid tehnilisi norme, et selgitada välja ja kõrvaldada 
riskid finantsturgude terviklikkusele ja stabiilsusele, sealhulgas ulatuslikust 
finantsvõimendusest tulenev süsteemne risk.

Muudatusettepanek 1617
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kogu pädevatele asutustele laekunud 
ja alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejat käsitlev teave esitatakse 
nõudmise korral komisjonile, kes 
perioodiliselt väljastab sellega seoses 
statistilisi aruandeid.

Or. en

Muudatusettepanek 1618
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustakse 
vastavalt lõikele 1 vahetatava teabe 
üksikasjad, sisu ja sagedus.

3. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustakse 
vastavalt lõikele 1 vahetatava ja vastavalt 
lõikele 1 komisjonile edastatava teabe 
üksikasjad, sisu ja sagedus.

Or. en
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Muudatusettepanek 1619
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustakse 
vastavalt lõikele 1 vahetatava teabe 
üksikasjad, sisu ja sagedus.

3. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustakse 
vastavalt lõigetele 1 ja 2 vahetatava teabe 
üksikasjad, sisu ja sagedus.

Or. en

Selgitus

Süsteemsete riskide tõhusaks järelevalveks ja seireks on vaja mehhanismi, mille abil selgitada 
ja korraldada tõhusalt liikmesriikide ja Euroopa asutuste teabevahetus, ning Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele antakse volitused, mis võimaldavad tal saada 
asjaomast teavet, sekkuda nii pidevalt kui ka ajutiselt riiklike asutuste ja fondivalitsejate 
tegevusse, võtta vastu õiguslikult siduvaid tehnilisi norme, et selgitada välja ja kõrvaldada 
riskid finantsturgude terviklikkusele ja stabiilsusele, sealhulgas ulatuslikust 
finantsvõimendusest tulenev süsteemne risk.

Muudatusettepanek 1620
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustakse 
vastavalt lõikele 1 vahetatava teabe 
üksikasjad, sisu ja sagedus.

3. Komisjon võtab vastavalt artiklitele 49 
a, 49 b ja 49 c vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega täpsustakse vastavalt 
lõikele 1 vahetatava teabe üksikasjad, sisu
ja sagedus.

Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.
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Komisjon tagab nende õigusaktide 
jõustumise ...*.
* ELT, palun lisage kuupäev: kaks aastat 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist.

<

Or. en

Selgitus

See on asjakohane sõnastus vastavalt uuele komiteemenetlusele, kui käesolev artikkel 
kaasatakse õigusakti.

Muudatusettepanek 1621
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 47 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühe liikmesriigi pädevad asutused 
võivad taotleda teise liikmesriigi pädeva 
asutuse koostööd järelevalvetegevuse, 
kohapealse kontrolli või teise liikmesriigi 
territooriumil läbiviidava uurimise puhul 
käesolevas direktiivis sätestatud volituste 
raames.

1. Ühe liikmesriigi pädevad asutused 
võivad taotleda teise liikmesriigi pädeva 
asutuse koostööd järelevalvetegevuse, 
kohapealse kontrolli või teise liikmesriigi 
territooriumil läbiviidava uurimise puhul 
käesolevas direktiivis sätestatud volituste 
raames, teavitades sellest viivitamata 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutust.

Kui pädev asutus saab kohapealse 
kontrolli või uurimise taotluse, toimib ta
ühel järgmisel viisil:

Kui pädevad asutused saavad kohapealse 
kontrolli või uurimise taotluse, toimivad 
nad ühel järgmisel viisil:

a) viib kontrolli või uurimise läbi ise; a) viivad kontrolli või uurimise läbi ise;
b) lubab kontrolli või uurimist teostada 
taotleval asutusel;

b) lubavad kontrolli või uurimist teostada 
taotleval asutusel;

c) lubab kontrolli või uurimist viia läbi 
audiitoritel või ekspertidel.

b) lubavad kontrolli või uurimist viia läbi 
audiitoritel või ekspertidel.

Käesolevas lõikes osutatud kontrolli või 
uurimise läbiviimisel võtavad pädevad 
asutused arvesse kõiki Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse 
asjaomaseid kommentaare. 
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Or. en

Selgitus

Süsteemsete riskide tõhusaks järelevalveks ja seireks on vaja mehhanismi, mille abil selgitada 
ja korraldada tõhusalt liikmesriikide ja Euroopa asutuste teabevahetus, ning Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele antakse volitused, mis võimaldavad tal saada 
asjaomast teavet, sekkuda nii pidevalt kui ka ajutiselt riiklike asutuste ja fondivalitsejate 
tegevusse, võtta vastu õiguslikult siduvaid tehnilisi norme, et selgitada välja ja kõrvaldada 
riskid finantsturgude terviklikkusele ja stabiilsusele, sealhulgas ulatuslikust 
finantsvõimendusest tulenev süsteemne risk.

Muudatusettepanek 1622
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 47 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigi pädevad asutused 
teavitavad Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutust 
viivitamata olukordadest, mille puhul:
a) lõikele 1 vastava uurimise või 
kohapealse kontrolli läbiviimise taotlus on 
tagasi lükatud või sellele ei ole mõistliku 
aja jooksul vastatud või
b) taotlus lubada pädevate asutuste 
ametnikel osaleda teise liikmesriigi 
pädevate asutuste ametnike läbiviidavates 
toimingutes on tagasi lükatud või sellele 
ei ole vastatud mõistliku aja jooksul.

Or. en

Selgitus

Süsteemsete riskide tõhusaks järelevalveks ja seireks on vaja mehhanismi, mille abil selgitada 
ja korraldada tõhusalt liikmesriikide ja Euroopa asutuste teabevahetus, ning Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele antakse volitused, mis võimaldavad tal saada 
asjaomast teavet, sekkuda nii pidevalt kui ka ajutiselt riiklike asutuste ja fondivalitsejate 
tegevusse, võtta vastu õiguslikult siduvaid tehnilisi norme, et selgitada välja ja kõrvaldada 
riskid finantsturgude terviklikkusele ja stabiilsusele, sealhulgas ulatuslikust 
finantsvõimendusest tulenev süsteemne risk.
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Muudatusettepanek 1623
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 47 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu kohapealse 
kontrolli või uurimise korda käsitlevad 
rakendusmeetmed.

4. Komisjon võtab kooskõlas artiklitega 49 
a, 49 b ja 49 c vastu kohapealse kontrolli 
või uurimise korda käsitlevad delegeeritud 
õigusaktid ja Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse teabe 
üksikasjad vastavalt käesolevale artiklile.

Or. en

Selgitus

Süsteemsete riskide tõhusaks järelevalveks ja seireks on vaja mehhanismi, mille abil selgitada 
ja korraldada tõhusalt liikmesriikide ja Euroopa asutuste teabevahetus, ning Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele antakse volitused, mis võimaldavad tal saada 
asjaomast teavet, sekkuda nii pidevalt kui ka ajutiselt riiklike asutuste ja fondivalitsejate 
tegevusse, võtta vastu õiguslikult siduvaid tehnilisi norme, et selgitada välja ja kõrvaldada 
riskid finantsturgude terviklikkusele ja stabiilsusele, sealhulgas ulatuslikust 
finantsvõimendusest tulenev süsteemne risk.

Muudatusettepanek 1624
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 47 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu kohapealse 
kontrolli või uurimise korda käsitlevad
rakendusmeetmed.

4. Komisjon võib kooskõlas artiklitega 49 
a, 49 b ja 49 c võtta vastu kohapealse 
kontrolli või uurimise korda käsitlevaid 
delegeeritud õigusakte.

Kõnealused meetmed, mis on kavandatud 
käesoleva direktiivi vähemoluliste 
punktide muutmiseks seda täiendades, 
võetakse vastu vastavalt artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.
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Or. en

Selgitus

See on asjakohane sõnastus vastavalt uuele komiteemenetlusele, kui käesolev artikkel 
kaasatakse õigusakti.

Muudatusettepanek 1625
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 48 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vahendusmehhanismi kehtestab 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Komitee.

1. Vahendusmehhanismi kehtestab 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus.

Or. en

Selgitus

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Komitee asendatakse peagi Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega. Selle muudatusettepaneku eesmärk on kõnealust 
Euroopa järelevalve ülesehituse muudatust ennetada.

Muudatusettepanek 1626
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 48 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vahendusmehhanismi kehtestab 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Komitee.

1. Vahendusmehhanismi kehtestab 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus.

Or. en
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Selgitus

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutust tuleb direktiivis arvesse võtta.

Muudatusettepanek 1627
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 48 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Juhul kui pädevad asutused ei jõua 
kokkuleppele ühe käesoleva direktiivi 
kohaselt seotud pädeva asutuse hinnangu, 
tegevuse või tegematajätmise osas, 
pöörduvad pädevad asutused kõnealuses 
küsimuses Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Komitee poole, 
mille raames peetakse arutelu kiire ja 
tõhusa lahenduse leidmiseks. Pädevad 
asutused võtavad Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Komitee 
arvamust nõuetekohaselt arvesse.

2. Juhul kui pädevad asutused ei jõua 
kokkuleppele ühe käesoleva direktiivi 
kohaselt seotud pädeva asutuse hinnangu, 
tegevuse või tegematajätmise osas, 
pöörduvad pädevad asutused kõnealuses 
küsimuses Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Komitee poole, 
mille raames peetakse arutelu kiire ja
tõhusa lahenduse leidmiseks. Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Komitee otsus 
on pädevatele asutustele siduv.

Or. en

Muudatusettepanek 1628
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 48 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Juhul kui pädevad asutused ei jõua 
kokkuleppele ühe käesoleva direktiivi 
kohaselt seotud pädeva asutuse hinnangu, 
tegevuse või tegematajätmise osas, 
pöörduvad pädevad asutused kõnealuses 
küsimuses Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Komitee
poole, mille raames peetakse arutelu kiire 
ja tõhusa lahenduse leidmiseks. Pädevad 
asutused võtavad Euroopa 

2. Juhul kui pädevad asutused ei jõua 
kokkuleppele ühe käesoleva direktiivi 
kohaselt seotud pädeva asutuse hinnangu, 
tegevuse või tegematajätmise osas, 
pöörduvad pädevad asutused kõnealuses 
küsimuses Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse poole, 
mille raames peetakse arutelu kiire ja 
tõhusa lahenduse leidmiseks. Kui 
kokkulepet ei saavutata, võib Euroopa 
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Väärtpaberiturujärelevalve Komitee 
arvamust nõuetekohaselt arvesse.

Väärtpaberiturujärelevalve Asutus 
asjaomastele pädevatele asutustele 
lahenduse ette kirjutada.

Or. en

Selgitus

Õigusloomega seotud tüliküsimuste vältimiseks peab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus vastutama, et eri liikmesriikide pädevad asutused jõuaksid kokkuleppele. 

Muudatusettepanek 1629
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 48 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Juhul kui pädevad asutused ei jõua 
kokkuleppele ühe käesoleva direktiivi 
kohaselt seotud pädeva asutuse hinnangu, 
tegevuse või tegematajätmise osas, 
pöörduvad pädevad asutused kõnealuses 
küsimuses Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Komitee
poole, mille raames peetakse arutelu kiire 
ja tõhusa lahenduse leidmiseks. Pädevad 
asutused võtavad Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Komitee
arvamust nõuetekohaselt arvesse. 

2. Juhul kui pädevad asutused ei jõua 
kokkuleppele ühe käesoleva direktiivi 
kohaselt seotud pädeva asutuse hinnangu, 
tegevuse või tegematajätmise osas, 
pöörduvad pädevad asutused kõnealuses 
küsimuses Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse poole, 
mille raames peetakse arutelu kiire ja 
tõhusa lahenduse leidmiseks. Pädevad 
asutused võtavad Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse
arvamust nõuetekohaselt arvesse.

Or. en

Selgitus

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Komitee asendatakse peagi Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega. Selle muudatusettepaneku eesmärk on kõnealust 
Euroopa järelevalve ülesehituse muudatust ennetada.
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Muudatusettepanek 1630
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 49 välja jäetud
Komitee
1. Komisjoni aitab komisjoni 6. juuni 
2001. aasta otsusega 2001/528/EÜ 
(Euroopa väärtpaberikomitee loomise 
kohta) loodud Euroopa 
väärtpaberikomitee.
2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse nõukogu 28. juuni 1999. 
aasta otsuse 1999/468/EÜ (millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused) artikleid 5 ja 7, 
võttes arvesse selle artiklis 8 sätestatut.
Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 
lõike 6 tähenduses kehtestatakse kolm 
kuud.
3. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 
5a lõikeid 1–4 ja artiklit 7, võttes arvesse 
selle otsuse artikli 8 sätteid.

Or. en

Selgitus

See on asjakohane sõnastus vastavalt uuele komiteemenetlusele, kui käesolev artikkel 
kaasatakse õigusakti.
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Muudatusettepanek 1631
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 49 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 49 a
Delegeerimise rakendamine

1. Artikli 2 lõikes 4, artikli 9 lõikes 2, 
artikli 10 lõikes 3, artikli 11 lõikes 5, 
artikli 12 lõikes 3, artiklis 13, artikli 16 
lõikes 4, artikli 18 lõikes 4, artikli 19 
lõikes 4, artikli 20 lõikes 3, artikli 21 
lõikes 4, artikli 24 lõikes 2, artikli 25 
lõikes 3, artikli 28 lõikes 2, artikli 29 
lõikes 4, artikli 31 lõikes 3, artikli 33 
lõikes 7, artikli 37 lõikes 2, artikli 37 
lõikes 3, artikli 38 lõikes 3, artikli 38 
lõikes 4, artikli 39 lõikes 2, artikli 39 
lõikes 3, artikli 45 lõikes 5, artikli 46 
lõikes 3, artikli 47 lõikes 4 ja artiklis 53 
osutatud delegeeritud õigusaktide 
vastuvõtmise volitused antakse 
komisjonile üle viieks aastaks käesoleva 
direktiivi jõustumisest arvates. Komisjon 
esitab delegeeritud volituste uuendamist 
käsitleva aruande hiljemalt 12 kuud enne 
viieaastase perioodi lõppu, millele 
lisatakse asjakohastel puhkudel õigusakti 
ettepanek volituste delegeerimise 
pikendamise kohta.
2. Niipea, kui ta delegeeritud õigusakti 
vastu võtab, teavitab komisjon sellest 
samal ajal Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu.
3. Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise 
volitus antakse komisjonile üle vastavalt 
artiklites 49 b ja 49 c sätestatud 
tingimustele.

Or. en
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Selgitus

See on asjakohane sõnastus vastavalt uuele komiteemenetlusele, kui käesolev artikkel 
kaasatakse õigusakti.

Muudatusettepanek 1632
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 49 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 49 b
Delegeerimise tagasivõtmine

1. Artikli 2 lõikes 4, artikli 9 lõikes 2, 
artikli 10 lõikes 3, artikli 11 lõikes 5, 
artikli 12 lõikes 3, artiklis 13, artikli 16 
lõikes 4, artikli 18 lõikes 4, artikli 19 
lõikes 4, artikli 20 lõikes 3, artikli 21 
lõikes 4, artikli 24 lõikes 2, artikli 25 
lõikes 3, artikli 28 lõikes 2, artikli 29 
lõikes 4, artikli 31 lõikes 3, artikli 33 
lõikes 7, artikli 37 lõikes 2, artikli 37 
lõikes 3, artikli 38 lõikes 3, artikli 38 
lõikes 4, artikli 39 lõikes 2, artikli 39 
lõikes 3, artikli 45 lõikes 5, artikli 46 
lõikes 3, artikli 47 lõikes 4 ja artiklis 53 
osutatud volituse delegeerimise võib 
tagasi võtta Euroopa Parlament või 
nõukogu.
2. Institutsioon, mis on alustanud 
sisemenetlust volituste delegeerimise 
tagasivõtmise üle otsustamiseks, teeb 
jõupingutusi teise institutsiooni ja 
komisjoni teavitamiseks, esitades 
delegeeritud volitused, mis võidakse tagasi 
võtta.
3. Tagasivõtmisotsusega lõpetatakse 
kõnealuses otsuses osutatud volituste 
delegeerimine. See jõustub kohe või 
otsuses näidatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust. Otsus avaldatakse 
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Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Selgitus

Ajavahemik peab olema piisavalt pikk, et tulla toime Euroopa Parlamendi menetluste ja 
vaheaegadega. Hääletamine volituse delegeerimise tagasivõtmise üle peaks jääma Euroopa 
Parlamendi absoluutseks õiguseks. See on ette nähtud Lissaboni lepinguga. Kirjalikke 
põhjendusi ei ole vaja. Tegemist ei ole menetlusega, mille puhul nähtaks ette edastamine 
Euroopa Kohtule.

Muudatusettepanek 1633
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 49 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 49 c
Vastuväited delegeeritud õigusaktidele

1. Euroopa Parlament või nõukogu võib 
esitada delegeeritud õigusaktile 
vastuväiteid nelja kuu jooksul 
teatavakstegemise kuupäevast arvates. 
Euroopa Parlamendi või nõukogu 
algatusel võib seda perioodi kahe kuu 
võrra pikendada. Komisjon ei võta 
delegeeritud õigusakte vastu Euroopa 
Parlamendi vaheaja ega kahe vahetult
sellele vaheajale eelneva nädala jooksul.
2. Kui selle ajavahemiku lõpuks ei ole ei 
Euroopa Parlament ega nõukogu 
delegeeritud õigusaktile vastuväiteid 
esitanud, avaldatakse see Euroopa Liidu 
Teatajas ning jõustub selles näidatud 
kuupäeval.
3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu 
esitab delegeeritud õigusaktile 
vastuväiteid, siis akt ei jõustu. Vastuväite 
esitanud institutsioon põhjendab 
delegeeritud õigusaktile vastuväidete 
esitamist.
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Or. en

Selgitus

See on asjakohane sõnastus vastavalt uuele komiteemenetlusele, kui käesolev artikkel 
kaasatakse õigusakti.

Ajavahemik peab olema piisavalt pikk, et tulla toime Euroopa Parlamendi menetluste ja 
vaheaegadega.

Muudatusettepanek 1634
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vaatab kaks aastat pärast artiklis 
54 osutatud kuupäeva avaliku arutelu ja 
pädevate asutustega läbiviidud arutelu 
alusel läbi käesoleva direktiivi 
kohaldamise ja reguleerimisala. Kõnealuse 
läbivaatamise käigus võetakse 
nõuetekohaselt arvesse ka muutuseid 
rahvusvahelisel tasandil ning arutelusid 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste
organisatsioonidega.

1. Komisjon vaatab …* avaliku arutelu ja 
pädevate asutustega läbiviidud arutelu 
alusel läbi käesoleva direktiivi 
kohaldamise ja reguleerimisala ning 
hindab selle mõju:

a) investeerimiskapitali kättesaadavusele 
liidus asutatud ettevõtetele, eelkõige 
innovatiivsetele ettevõtetele;
b) kolmandate riikide, eelkõige 
arengumaade jurisdiktsioonidesse tehtud 
liidu investeeringute tasemele;
c) liidus asutatud või tegutsevate 
pensionifondide investeeringutasuvusele, 
pöörates eelkõige tähelepanu 
demograafiliste suundumuste kontekstile 
liidus. 

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande koos asjakohaste 
ettepanekutega.

2. Komisjon hindab Euroopa Parlamendi 
ja nõukoguga konsulteerides, kas turu 
arengu ja vastavalt lõikele 1 kogutud 
teabe valguses ning tarbijakaitset ja 
konkurentsivõimet silmas pidades on vaja 
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käesolevat direktiivi muuta. Kui selline 
vajadus on olemas, esitab komisjon …* 
ettepaneku Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.
* ELT, palun lisage kuupäev: kolme aasta 
möödumisel artiklis 54 osutatud 
kuupäevast.

Or. en

Muudatusettepanek 1635
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 50 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vaatab kaks aastat pärast artiklis 
54 osutatud kuupäeva avaliku arutelu ja 
pädevate asutustega läbiviidud arutelu 
alusel läbi käesoleva direktiivi 
kohaldamise ja reguleerimisala. Kõnealuse 
läbivaatamise käigus võetakse 
nõuetekohaselt arvesse ka muutuseid 
rahvusvahelisel tasandil ning arutelusid 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega.

Komisjon vaatab …*, võttes arvesse riikide 
maksukorraldust, avaliku arutelu ja 
pädevate asutustega läbiviidud arutelu 
alusel läbi käesoleva direktiivi 
kohaldamise ja reguleerimisala. Kõnealuse 
läbivaatamise käigus võetakse 
nõuetekohaselt arvesse ka muutuseid 
rahvusvahelisel tasandil ning arutelusid 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonidega.
* ELT, palun lisage kuupäev: kahe aasta 
möödumisel artiklis 54 osutatud 
kuupäevast.

Or. en

Muudatusettepanek 1636
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 50 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab ...* käesoleva direktiivi 
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läbivaatamise ettepaneku, milles 
esitatakse kolmandate riikidega 
samaväärsuse kindlakstegemise 
kriteeriumid. Komisjon hindab, millistel 
tingimustel lubatakse liidus asutatud 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejal 
turustada vastavalt teatamise korrale 
kogu liidus kolmandas riigis asutatud 
alternatiivse investeerimisfondi aktsiaid 
või osakuid. Lisaks sellele hindab 
komisjon, millistel tingimustel võib 
kolmandas riigis asutatud alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja turustada oma 
alternatiivse investeerimisfondi osakuid 
või aktsiaid liidu kutselistele investoritele.
Komisjon püüab tagada samaväärsuse 
kolmandate riikidega. Samavääruse 
nõuded hõlmavad reguleerivat ja 
järelevalvealast samaväärsust, 
turulepääsu vastastikkust ning 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
päritoluriigi pädevate asutuste ja 
kolmanda riigi pädeva asutuse vahelist 
teabejagamislepingut.
* ELT: palun lisage kuupäev: viie aasta 
möödumisel artiklis 54 osutatud 
kuupäevast.

Or. en

Selgitus

Võimalikku samaväärsust tuleks viieaastase läbivaatusperioodi järel uuesti hinnata. See 
võimaldab arvesse võtta globaalseid muutusi ja jätta aega käesoleva direktiivi toimimise 
hindamiseks.
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Muudatusettepanek 1637
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 50 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne käesoleva direktiivi kohaldamise ja 
reguleerimisala läbivaatamist esitab 
komisjon direktiivide 2006/48/EÜ ja 
2006/49/EÜ muudatusettepanekud, et 
tagada alternatiivse investeerimisfondiga 
koostööd tegevate finantsinstitutsioonide 
kapitalinõuete asjakohane tase, võttes 
arvesse kaasnevat riski, finantsstabiilsust 
tervikuna ning võimalikku huvide 
konflikti.

Or. en

Muudatusettepanek 1638
Derk Jan Eppink

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja, 
kes tegutses ühenduses varem [käesoleva 
direktiivi ülevõtmise tähtaeg], võtab kõik 
vajalikud meetmed, et täita käesoleva 
direktiivi sätteid ning esitab tegevusloa 
taotluse ühe aasta jooksul pärast 
käesoleva direktiivi ülevõtmise tähtaega.

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja, 
kes on juba oma päritoluliikmesriigis 
saanud loa osutada valitsemisteenuseid 
enne …* ning kõik nende valitsetavad 
alternatiivsed investeerimisfondid loetakse 
käesoleva direktiivi tähenduses tegevusloa 
saanuks. Selline tegevusluba kehtib 
käesoleva direktiivi tähenduses juhul, kui 
täidetud on järgmised tingimused:
a) selle liikmesriigi, kus alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja on tegevusloa 
saanud, seadustes sätestatakse, et 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
peab vastama äritegevuse, huvide 
konflikti ja riskijuhtimisega seotud 
nõuetele ning 
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b) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja on kinnitanud 
päritoluliikmesriigi pädevale asutusele 
enne …*, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja suudab täita 
kõiki käesoleva direktiiviga kehtestatud 
nõudeid.
* ELT: palun lisage kuupäev: artiklis 54 
osutatud kuupäev.

Or. en

Selgitus

Päritoluliikmesriigis juba tegevusloa saanud alternatiivse investeerimisfondi valitseja tuleks 
lugeda käesoleva direktiivi kohaselt tegevusloa saanuks juhul, kui täidetud on teatavad 
tingimused.

Muudatusettepanek 1639
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja, 
kes tegutses ühenduses varem [käesoleva 
direktiivi ülevõtmise tähtaeg], võtab kõik 
vajalikud meetmed, et täita käesoleva 
direktiivi sätteid ning esitab tegevusloa 
taotluse ühe aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi ülevõtmise tähtaega.

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja, 
kes asutati ühenduses enne …*, võtab kõik 
vajalikud meetmed, et täita käesoleva 
direktiivi sätteid ning esitab tegevusloa 
taotluse …** oma päritoluliikmesriigis. 
Alternatiivse investeerimisfondi valitsejalt 
ei nõuta käesoleva direktiivi täitmist ega 
tegevusloa taotluse esitamist 
valitsemisteenuste osutamiseks enne … *
asutatud alternatiivse investeerimisfondi 
jaoks.
* ELT: palun lisage kuupäev: artiklis 54 
osutatud kuupäev.
** ELT: palun lisage kuupäev: kolme 
aasta möödumisel artiklis 54 osutatud 
kuupäevast.

Or. en
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Selgitus

On oluline lisada käesolevasse direktiivi varasemate õiguste kaitse klausel ning anda 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale ja eelkõige tema investoritele piisavalt aega uute 
meetmetega kohanemiseks, eelkõige juhul, kui nad tegelevad kinniste fondidega.

Muudatusettepanek 1640
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja, 
kes tegutses ühenduses varem [käesoleva 
direktiivi ülevõtmise tähtaeg], võtab kõik 
vajalikud meetmed, et täita käesoleva 
direktiivi sätteid ning esitab tegevusloa 
taotluse ühe aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi ülevõtmise tähtaega.

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja, 
kes on asutatud ühenduses enne ...*, võtab 
kõik vajalikud meetmed, et täita käesoleva 
direktiivi sätted ning esitab tegevusloa 
taotluse ...**. Alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ei pea järgima 
käesolevat direktiivi ega esitama 
tegevusloa taotlust, et osutada 
valitsemisteenuseid alternatiivsele 
investeerimisfondile, mis on asutatud ...*.
* ELT: palun lisage kuupäev: artiklis 54 
osutatud kuupäev.
** ELT: palun lisage kuupäev: kolme 
aasta möödumisel artiklis 54 osutatud 
kuupäevast.

Or. en

Selgitus

On oluline lisada käesolevasse direktiivi varasemate õiguste kaitse klausel ning anda 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale ja eelkõige tema investoritele piisavalt aega uute 
meetmetega kohanemiseks, eelkõige juhul, kui nad tegelevad kinniste fondidega.
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Muudatusettepanek 1641
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja, 
kes tegutses ühenduses varem [käesoleva 
direktiivi ülevõtmise tähtaeg], võtab kõik 
vajalikud meetmed, et täita käesoleva 
direktiivi sätteid ning esitab tegevusloa 
taotluse ühe aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi ülevõtmise tähtaega.

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja, 
kes tegutses ühenduses enne ...*, võtab 
kõik vajalikud meetmed, et täita käesoleva 
direktiivi sätteid ning esitab tegevusloa 
taotluse ...**. Kui pärast ...* ei emiteerita 
ega turustata vastava alternatiivse 
investeerimisfondi uusi aktsiaid ega 
osakuid, siis käesolevat nõuet sellise 
alternatiivse investeerimisfondi 
valitsemise kohta ei kohaldata.
* ELT: palun lisage kuupäev: artiklis 54 
osutatud kuupäev.
** ELT: palun lisage kuupäev: ühe aasta 
möödumisel artiklis 54 osutatud 
kuupäevast.

Or. en

Muudatusettepanek 1642
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja, 
kes tegutses ühenduses varem [käesoleva 
direktiivi ülevõtmise tähtaeg], võtab kõik 
vajalikud meetmed, et täita käesoleva 
direktiivi sätteid ning esitab tegevusloa 
taotluse ühe aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi ülevõtmise tähtaega. 

1. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes on asutatud ühenduses enne
...*, võtab kõik vajalikud meetmed, et täita 
käesoleva direktiivi sätteid ning esitab 
tegevusloa taotluse ...**.

* ELT: palun lisage kuupäev: artiklis 54 
osutatud kuupäev.

** ELT: palun lisage kuupäev: kolme 
aasta möödumisel artiklis 54 osutatud 
kuupäevast.
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Or. en

Selgitus

On oluline lisada käesolevasse direktiivi varasemate õiguste kaitse klausel ning anda 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale ja eelkõige tema investoritele piisavalt aega uute 
meetmetega kohanemiseks, eelkõige juhul, kui nad tegelevad kinniste fondidega.

Muudatusettepanek 1643
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja, 
kes tegutses ühenduses varem [käesoleva 
direktiivi ülevõtmise tähtaeg], võtab kõik 
vajalikud meetmed, et täita käesoleva 
direktiivi sätteid ning esitab tegevusloa 
taotluse ühe aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi ülevõtmise tähtaega. 

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja, 
kes tegutses ühenduses enne ...*, võtab 
kõik vajalikud meetmed, et täita käesoleva 
direktiivi sätteid ning esitab tegevusloa 
taotluse ...**.
* ELT: palun lisage kuupäev: artiklis 54 
osutatud kuupäev.
** ELT: palun lisage kuupäev: kahe 
aasta möödumisel artiklis 54 osutatud 
kuupäevast.

Or. en

Selgitus

Üks aasta tundub olevat liiga lühike aeg ning seda peaks praktilistel kaalutlustel pikendama 
kahe aastani.

Muudatusettepanek 1644
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 51

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja, 
kes tegutses ühenduses varem [käesoleva 

Alternatiivne investeerimisfond ja 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja, 
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direktiivi ülevõtmise tähtaeg], võtab kõik 
vajalikud meetmed, et täita käesoleva 
direktiivi sätteid ning esitab tegevusloa 
taotluse ühe aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi ülevõtmise tähtaega. 

kes tegutses ühenduses enne ...*, võtab 
kõik vajalikud meetmed, et täita käesoleva 
direktiivi sätteid ning esitab tegevusloa 
taotluse ...**.

* ELT: palun lisage kuupäev: artiklis 54 
osutatud kuupäev.
** ELT: palun lisage kuupäev: ühe aasta 
möödumisel artiklis 54 osutatud 
kuupäevast.

Or. en

Selgitus

Investoritel peab olema piisavalt aega käesoleva direktiivi uute nõuete täitmiseks, et nad ei 
oleks sunnitud müüma oma varasid kahjulikel tingimustel.

Muudatusettepanek 1645
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 51 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
võib käesoleva direktiivi alusel esitada 
taotluse tegevusloa saamiseks, et 
kooskõlas selle direktiiviga turustada 
liidus alternatiivseid investeerimisfonde, 
mis on asutatud enne ...*, ning peab 
andma pädevatele asutustele artiklites 31 
ja 33 ning investoritele artiklis 20 viidatud 
teavet.
* ELT: palun lisage kuupäev: artiklis 54 
osutatud kuupäev.

Or. en

Selgitus

On oluline lisada käesolevasse direktiivi varasemate õiguste kaitse klausel ning anda 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale ja eelkõige tema investoritele piisavalt aega uute 
meetmetega kohanemiseks, eelkõige juhul, kui nad tegelevad kinniste fondidega.
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Muudatusettepanek 1646
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 51 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
võib ilma tegevusloata edasi valitseda 
enne ...* asutatud alternatiivseid 
investeerimisfonde, ning kui talle on 
antud tegevusluba, siis ta ei pea täitma 
nende suhtes käesoleva direktiivi nõudeid, 
kui on tagatud, et sellistes alternatiivsetes 
investeerimisfondides ei emiteerita uusi 
osakuid ega looda uusi huve, mida 
turustatakse liidus pärast ...*.
* ELT: palun lisage kuupäev: artiklis 54 
osutatud kuupäev.

Or. en

Selgitus

On oluline lisada käesolevasse direktiivi varasemate õiguste kaitse klausel ning anda 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale ja eelkõige tema investoritele piisavalt aega uute 
meetmetega kohanemiseks, eelkõige juhul, kui nad tegelevad kinniste fondidega.

Muudatusettepanek 1647
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 51 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad valitsevad kinniseid või avatud 
alternatiivseid investeerimisfonde, mille 
kohta kehtib müügikeeld ... * ning mis ei 
tee enam kapitali investeeringuid pärast 
...**, võivad nad ilma tegevusloata jätkata 
selliste alternatiivsete 
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investeerimisfondide valitsemist käesoleva 
direktiivi alusel kuni ...***.
* ELT, palun lisage kuupäev: käesoleva 
direktiivi jõustumise kuupäev.
** ELT, palun lisage kuupäev: neli aastat 
pärast käesoleva direktiivi jõustumise 
kuupäeva.
*** ELT, palun lisage kuupäev: 20 aastat 
pärast käesoleva direktiivi jõustumise 
kuupäeva.

Or. en

Selgitus

Currently the proposal for the AIFM Directive only includes one transitional provision for 
AIFM managing. AIF that are currently in existence (also referred to as ‘grandfathering’). 
This provision has a very limited scope. Investors will be confronted with very significant 
costs and, potentially, losses if they would need to withdraw in a shortterm period from AIF 
that no longer qualify. The current grandfathering provision only applies to certain closed-
end funds. However, also for open-end or semi open-end funds problems can arise if a large 
group of institutional investors is forced to sell on the market because the AIF they have 
invested in can no longer be marketed and/or managed by their AIFM under the AIFM 
Directive. Therefore it is suggested to – at the very least – implement a provision stating that 
investments in a non-EU AIF of a non-EU AIFM at the time of the entry into force of the 
AIFM Directive are deemed to have taken place at the initiative of the institutional investor 
and can therefore be continued.

Muudatusettepanek 1648
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 51 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiivi artikleid 3133 ei 
kohaldata alternatiivse investeerimisfondi 
selliste aktsiate või osakute turustamise 
kohta, mida pakutakse hetkel üldsusele 
direktiiviga 2003/71/EÜ kooskõlas 
koostatud ja avaldatud prospekti alusel.

Or. en
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Selgitus

On oluline lisada käesolevasse direktiivi varasemate õiguste kaitse klausel ning anda 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale ja eelkõige tema investoritele piisavalt aega uute 
meetmetega kohanemiseks, eelkõige juhul, kui nad tegelevad kinniste fondidega.

Muudatusettepanek 1649
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 51 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidus asutatud kutselised investorid, kes 
on ...* investeerinud kolmandas riigis 
asutatud alternatiivsesse 
investeerimisfondi, võivad jätkata 
investeerimist sellises alternatiivses 
investeerimisfondis, sest seda peetakse 
kutselise investori algatusel tehtud 
investeeringuks.
* ELT, palun lisage käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäev.

Or. en

Selgitus

Currently the proposal for the AIFM Directive only includes one transitional provision for 
AIFM managing. AIF that are currently in existence (also referred to as ‘grandfathering’). 
This provision has a very limited scope. Investors will be confronted with very significant 
costs and, potentially, losses if they would need to withdraw in a shortterm period from AIF 
that no longer qualify. The current grandfathering provision only applies to certain closed-
end funds. However, also for open-end or semi open-end funds problems can arise if a large 
group of institutional investors is forced to sell on the market because the AIF they have 
invested in can no longer be marketed and/or managed by their AIFM under the AIFM 
Directive. Therefore it is suggested to – at the very least – implement a provision stating that 
investments in a non-EU AIF of a non-EU AIFM at the time of the entry into force of the 
AIFM Directive are deemed to have taken place at the initiative of the institutional investor 
and can therefore be continued.
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Muudatusettepanek 1650
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 51 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiivi artiklis 35 sätestatud 
investeerimispoliitika piiranguid 
hakatakse kohe rakendama uute 
investeeringute suhtes.

Or. en

Selgitus

Investoritel peab olema piisavalt aega käesoleva direktiivi uute nõuete täitmiseks, et nad ei 
oleks sunnitud müüma oma varasid kahjulikel tingimustel.

Muudatusettepanek 1651
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 51 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Avatud alternatiivsesse 
investeerimisfondi, millel ei ole 
tegevusluba, tehtud investeeringute 
korral, mis on toimunud enne ...*, on 
investoritel käesoleva direktiivi täitmiseks 
aega kolm aastat.
* ELT: palun lisage kuupäev: artiklis 54 
osutatud kuupäev.

Or. en

Selgitus

Investoritel peab olema piisavalt aega käesoleva direktiivi uute nõuete täitmiseks, et nad ei 
oleks sunnitud müüma oma varasid kahjulikel tingimustel.
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Muudatusettepanek 1652
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 51 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kinnisesse alternatiivsesse 
investeerimisfondi, millel ei ole 
tegevusluba, tehtud investeeringute 
korral, mis on toimunud enne ...*, ei 
kohaldata investoritele käesoleva 
direktiivi investeerimispoliitika nõudeid 
niikaua, kui tegevusloata alternatiivne 
investeerimisfond ei osta välja aktsiaid või 
osakuid.
* ELT: palun lisage kuupäev: artiklis 54 
osutatud kuupäev.

Or. en

Selgitus

Investoritel peab olema piisavalt aega käesoleva direktiivi uute nõuete täitmiseks, et nad ei 
oleks sunnitud müüma oma varasid kahjulikel tingimustel.

Muudatusettepanek 1653
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 51 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 51 a
Mikrofinantseerimise alternatiivsed 

investeerimisfondid
Et kujundada mikrofinantseerimise 
investeerimisfondi vara liigile sobiv 
proportsionaalsuse põhimõttele vastav 
regulatiivne raamistik, esitab komisjon 
spetsiifilise regulatiivse raamistiku 
mikrofinantseerimise 
investeerimisfondide kohta, lisades need 
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näiteks direktiivi 2009/65/EÜ 
muudatustesse.

Or. en

Selgitus

Proportsionaalsuse põhimõte peaks tagama asjakohased eeskirjad, mis on kohandatud 
teatavat tüüpi fondide, nagu mikrofinantseerimise fondide eriomadustele, jätmata neid välja 
käesoleva direktiivi reguleerimisalast. Neid tuleks käsitleda tulevases eurofondide V 
direktiivis.

Muudatusettepanek 1654
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 52
Direktiiv 2004/39/EÜ
Artikkel 19 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 52 välja jäetud
Direktiivi 2004/39/EÜ muutmine 

Direktiivi 2004/39/EMÜ artikli 19 lõikele 
6 lisatakse järgmine taane:
„– teenus ei ole seotud alternatiivse 
investeerimisfondiga [direktiivi xx/xx/EÜ] 
artikli 3 punkti a tähenduses”.

Or. en

Selgitus

Alternatiivse investeerimisfondi lihtinstrumendiks või mittelihtinstrumendiks liigitamine peab 
ka edaspidi toimuma finantsinstrumentide turge käsitleva direktiivi rakendusdirektiivi artikli 
38 kriteeriumide alusel.
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Muudatusettepanek 1655
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 53
Direktiiv 2009/65/EÜ
Artikkel 50a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 53 välja jäetud
Direktiivi 2009/…/EÜ muutmine

Direktiivi 2009/XX/EÜ muudetakse 
järgmiselt:
Lisatakse uus artikkel 50a:
„Selleks et tagada valdkonnaülene 
järjepidevus ja kõrvaldada huvide 
vastuolud ettevõtjate vahel, kes 
struktureerivad laenud ümber 
kaubeldavatesse väärtpaberitesse ja 
muudesse finantsinstrumentidesse 
(algatajad), ja kõnealustesse 
väärtpaberitesse või muudesse 
finantsinstrumentidesse investeerivate 
eurofondide vahel, võtab komisjon vastu 
rakendusmeetmed, millega sätestatakse 
nõuded järgmistes valdkondades:
a) nõuded, mida algataja peab täitma, et 
eurofond tohiks investeerida seda tüüpi 
väärtpaberitesse või muudesse 
finantsinstrumentidesse, mis on 
emiteeritud alates 1. jaanuarist 2011, 
sealhulgas nõuded, millega tagatakse, et 
algatajal on vähemalt 5 % suurune 
majanduslik huvi;
b) kvalitatiivsed nõuded, mida 
kõnealustesse väärtpaberitesse või 
muudesse finantsinstrumentidesse 
investeeriv eurofond peab täitma.
Kõnealused meetmed, mis on kavandatud 
käesoleva direktiivi muutmiseks seda 
täiendades, võetakse vastu vastavalt artikli 
107 lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.”
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Or. en

Selgitus

Selle artikli muutmisel on vaja muuta mitmeid teisi eurofondide direktiivi artikleid, et saaks 
kehtestada delegeeritud õigusakte. Siin ei ole asjakohane teha ettepanekut seesuguste oluliste 
muudatuste tegemiseks ning selle asemel peaks komisjon hakkama tegelema eurofondide
direktiivi asjakohaste osade ülevaatamisega.

Muudatusettepanek 1656
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 53
Direktiiv 2009/65/EÜ
Artikkel 50a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 53 välja jäetud
Direktiivi 2009/…/EÜ muutmine

Direktiivi 2009/XX/EÜ muudetakse 
järgmiselt:
Lisatakse uus artikkel 50a:
„Selleks et tagada valdkonnaülene 
järjepidevus ja kõrvaldada huvide 
vastuolud ettevõtjate vahel, kes 
struktureerivad laenud ümber 
kaubeldavatesse väärtpaberitesse ja 
muudesse finantsinstrumentidesse 
(algatajad), ja kõnealustesse 
väärtpaberitesse või muudesse 
finantsinstrumentidesse investeerivate 
eurofondide vahel, võtab komisjon vastu 
rakendusmeetmed, millega sätestatakse 
nõuded järgmistes valdkondades:
a) nõuded, mida algataja peab täitma, et 
eurofond tohiks investeerida seda tüüpi 
väärtpaberitesse või muudesse 
finantsinstrumentidesse, mis on 
emiteeritud alates 1. jaanuarist 2011, 
sealhulgas nõuded, millega tagatakse, et 
algatajal on vähemalt 5 % suurune 
majanduslik huvi;
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b) kvalitatiivsed nõuded, mida 
kõnealustesse väärtpaberitesse või 
muudesse finantsinstrumentidesse 
investeeriv eurofond peab täitma.
Kõnealused meetmed, mis on kavandatud 
käesoleva direktiivi muutmiseks seda 
täiendades, võetakse vastu vastavalt artikli 
107 lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.”

Or. en

Muudatusettepanek 1657
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 53
 Direktiiv 2009/65/EÜ
Artikkel 50a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 2009/XX/EÜ muudetakse 
järgmiselt:

Direktiivi 2009/65/EÜ muudetakse 
järgmiselt:

Lisatakse uus artikkel 50a: Lisatakse uus artikkel 50a:

„Selleks et tagada valdkonnaülene 
järjepidevus ja kõrvaldada huvide 
vastuolud ettevõtjate vahel, kes 
struktureerivad laenud ümber 
kaubeldavatesse väärtpaberitesse ja 
muudesse finantsinstrumentidesse 
(algatajad), ja kõnealustesse 
väärtpaberitesse või muudesse 
finantsinstrumentidesse investeerivate 
eurofondide vahel, võtab komisjon vastu 
rakendusmeetmed, millega sätestatakse 
nõuded järgmistes valdkondades: 

„Selleks et tagada valdkonnaülene 
järjepidevus ja kõrvaldada huvide 
vastuolud direktiivi 2006/48/EÜ artikli 4 
lõike 41 tähenduses algatajate ja 
kõnealustesse väärtpaberitesse või
muudesse finantsinstrumentidesse 
investeerivate eurofondide vahel, võtab 
komisjon vastu delegeeritud õigusaktid,
millega sätestatakse nõuded järgmistes 
valdkondades:

a) nõuded, mida algataja peab täitma, et 
eurofond tohiks investeerida seda tüüpi 
väärtpaberitesse või muudesse 
finantsinstrumentidesse, mis on emiteeritud 
alates 1. jaanuarist 2011, sealhulgas 
nõuded, millega tagatakse, et algatajal on
vähemalt 5 % suurune majanduslik huvi; 

a) nõuded, mida algataja peab täitma, et 
eurofond tohiks investeerida seda tüüpi 
väärtpaberitesse või muudesse 
finantsinstrumentidesse, mis on emiteeritud 
pärast 1. jaanuari 2011, sealhulgas nõuded, 
et algataja:
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i) säilitab vähemalt 5 % suuruse 
majandusliku huvi igas sellises 
väärtpaberiemissioonis ja
ii) kinnitab selliste väärtpaberite 
prospektis või mõnes muus 
emissioonidokumendis, et tal on 
kõnealune huvi ning et ta kavatseb seda 
säilitada (algataja kinnitus); ja

b) kvalitatiivsed nõuded, mida 
kõnealustesse väärtpaberitesse või 
muudesse finantsinstrumentidesse 
investeeriv eurofond peab täitma.

b) kvalitatiivsed nõuded, mida 
kõnealustesse väärtpaberitesse või 
muudesse finantsinstrumentidesse 
investeeriv eurofond peab täitma.

Sellistesse väärtpaberitesse investeerimise 
otsuse tegemisel võib eurofond tugineda 
algataja kinnitusele kõikide kõnesolevate 
väärtpaberite kogu olemasolu kestel.

Kõnealused meetmed, mis on kavandatud 
käesoleva direktiivi muutmiseks seda 
täiendades, võetakse vastu vastavalt artikli 
107 lõikes 2 osutatud kontrolliga
regulatiivmenetlusele.” 

Kõnealused õigusaktid, mis on kavandatud 
käesoleva direktiivi muutmiseks seda 
täiendades, võetakse vastu vastavalt 
artiklites 49 a, 49 b ja 49 c osutatud 
menetlusele.”

Or. en

Selgitus

Eurofonde ja alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid käsitlevate direktiivide kooskõlla 
viimine. Investoritel ei peaks olema kohustust tagada, et emiteerijad/algatajad hoiaksid oma 
portfellis majanduslikku huvi, sest see kohustus peaks olema pandud vahetult 
emiteerijatele/algatajatele. Alternatiivsetel investeerimisfondidel peaks olema õigus tugineda 
emiteerija/algataja kinnitustele selliste väärtpaberite kogu olemasolu kestel.

Muudatusettepanek 1658
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 53
Direktiiv 2009/65/EÜ
Artikkel 50a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et tagada valdkonnaülene 
järjepidevus ja kõrvaldada huvide 
vastuolud ettevõtjate vahel, kes 
struktureerivad laenud ümber 

Liikmesriigid võtavad kõik mõistlikud 
meetmed selleks, et tagada valdkonnaülene 
järjepidevus ja kõrvaldada huvide 
vastuolud ettevõtjate vahel, kes 
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kaubeldavatesse väärtpaberitesse ja 
muudesse finantsinstrumentidesse 
(algatajad), ja kõnealustesse 
väärtpaberitesse või muudesse 
finantsinstrumentidesse investeerivate 
eurofondide vahel, võtab komisjon vastu 
rakendusmeetmed, millega sätestatakse 
nõuded järgmistes valdkondades: 

struktureerivad laenud ümber vabalt 
kaubeldavatesse väärtpaberitesse ja 
muudesse finantsinstrumentidesse 
(algatajad), ja kõnealustesse 
väärtpaberitesse või muudesse 
finantsinstrumentidesse investeerivate 
eurofondide vahel. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega sätestatakse 
nõuded järgmistes valdkondades:

Or. en

Selgitus

Eurofonde ja alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid käsitlevate direktiivide kooskõlla 
viimine. Investoritel ei peaks olema kohustust tagada, et emiteerijad/algatajad hoiaksid oma 
portfellis majanduslikku huvi, sest see kohustus peaks olema pandud vahetult 
emiteerijatele/algatajatele. Alternatiivsetel investeerimisfondidel peaks olema õigus tugineda 
emiteerija/algataja kinnitustele selliste väärtpaberite kogu olemasolu kestel.

Muudatusettepanek 1659
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 53 a (uus) Direktiiv 2003/6/EÜ
Artikkel 1 – lõige 1 – punktid 7 a ja 7 b (uus) ja artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 53 a
Direktiivi 2003/6/EÜ muutmine

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. 
jaanuari 2003. aasta direktiivi 2003/6/EÜ 
siseringitehingute ja turuga 
manipuleerimise (turu kuritarvitamise) 
kohta muudetakse järgmiselt:
1. Artikli 1 esimesse lõiku lisatakse 
järgmised punktid:
„7 a. Väärtpaberi ettemüük tähendab 
sellise väärtpaberi müüki, mis ei kuulu 
müüjale, ning mis tahes müüki, mis 
viiakse lõpule müüja poolt või tema eest 
laenatud väärtpaberi üleandmisega.
7 b. Väärtpaberi katteta ettemüük 
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tähendab väärtpaberi sellist ettemüüki, 
mille korral müüja ei ole enne väärtpaberi 
ettemüügi korralduse esitamist või selle 
esitamise ajal laenanud ega sõlminud 
kokkulepet laenata väärtpaberit, mis tuleb 
ostjale üle anda.”;
2. Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 5 a
Selleks et reguleerida väärtpaberite 
ettemüüki ja keelata kapitaliväärtpaberite 
katteta ettemüük, sealhulgas selliste 
väärtpaberite müük, mis võimaldab 
juurdepääsu emiteerija aktsiatele, võtab 
komisjon vastu delegeeritud õigusaktid, 
millega kehtestatakse nõuded järgmistes 
valdkondades:
a) turuosaliste kohustus teatada 
päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele, 
kui toimub väärtpaberite ettemüük turul, 
mis mõjutab oluliselt likviidsust, ja 
emiteerija asutamise riigi olulisel turul, 
kui ületatakse teatavad osaluskünnised 
ning seesuguse teate üldsusele 
avaldamine, kui ületatakse teatavad 
osaluskünnised;
b) finantsvahendajate poolt korralduste 
märkimine nii, et saaks teha väärtpaberite 
ettemüügi ja muu müügi vahel vahet;
c) turuosaliste poolt dokumentide 
esitamine, milles on näidatud, et enne 
väärtpaberite ettemüügis osalemist või 
seda tegema kohustumist on nad 
laenanud aktsiad või sõlminud aktsiate 
laenukokkuleppe;
d) nõue, et turuosalised annavad üle 
nende müüdud aktsiad mitte hiljem kui 
kolm päeva pärast kauplemispäeva ja 
ostavad müüdud aktsiad juhul, kui nad ei 
suuda tagada üleandmist selle 
ajavahemiku jooksul;
e) pädevatele asutustele asjakohaste 
õiguste andmine, et nad saaksid määrata 
punktide ad rikkumise korral karistusi;
f) pädevatele asutustele asjakohaste 
õiguste andmine, et erandkorras keelata 
lühikese netopositsiooni võtmine või selle 
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suurendamine kapitaliväärtpaberis, mille 
hind on olulisel määral langenud;
g) nõue, et pädevad asutused peaksid 
konsultatsioone Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse 
kaudu, enne kui keelavad erandkorras 
lühikese netopositsiooni võtmise või 
suurendamise teatava turusegmendi 
kapitaliväärtpaberites või kõigil turgudel 
olulise turulanguse korral.”.

Or. en

Selgitus

The report on short selling issued by the Committee of European Securities Regulators on 8 
July 2009 confines its analysis and proposals to the issue of transparency and does not 
address questions of trading procedures, settlement cycles or sanctions for non-compliance 
with rules and regulations. As a result, the procedures and rules on short selling are 
inadequate or non existent at the European Union level and the few measures that exist vary 
greatly between the various Member States. This contrasts sharply with the stringent 
regulatory measures introduced in the United States, especially on 14 and 15 October 2008, 
by the Securities and Exchange Commission to regulate short selling. It is therefore time to 
adopt an appropriate regulatory framework at the EU level.

Muudatusettepanek 1660
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 53 a (uus)
Direktiiv 2006/48/EÜ
XI lisa – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 53 a
Direktiivi 2006/48/EÜ muutmine 

Direktiivi 2006/48/EÜ XI lisasse lisatakse 
järgmine punkt:
„3 a. Otsuse tegemisel artikli 124 lõike 3 
kohaselt, vastavalt olukorrale, jälgivad 
pädevad asutused eriti krediidiasutuse 
riske, mis tähendavad alternatiivsete 
investeerimisfondide jaoks 
finantsvõimendust vastavalt direktiivile 
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2010/.../EÜ [alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate kohta].”.

Or. en

Selgitus

Pangad ja nende järelevalveorganid vastutavad riskiohjamise eest ning peaksid seetõttu 
vastutama finantsvõimenduse jälgimise eest. Seda on vaja täpsustada kapitalinõuete direktiivi 
muutmisega.

Muudatusettepanek 1661
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 53 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 53 a
Suhe muude liidu ja riiklike 

õigusnormidega
Käesolev direktiiv ei piira eeskätt 
direktiivide 2009/38/EÜ, 2001/86/EÜ, 
2002/14/EÜ ja 2004/25/EÜ kohast teavet, 
konsulteerimist ega, kui see on 
kohaldatav, riikliku õigusega ette nähtud 
osalemismenetlusi.

Or. en

Muudatusettepanek 1662
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 53 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 53 a
Suhe muude liidu ja riiklike 

õigusnormidega



PE439.135v01-00 174/187 AM\805044ET.doc

ET

Käesolev direktiiv ei piira eeskätt 
direktiividele 2009/38/EÜ, 2001/86/EÜ, 
2002/14/EÜ ja 2004/25/EÜ kohast teavet, 
konsulteerimist ega, kui see on 
kohaldatav, riikliku õigusega ette nähtud 
osalemismenetlusi.

Or. en

Muudatusettepanek 1663
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 54 – lõige 1 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad selle kolmeaastase 
ajavahemiku jooksul lubada liidu 
kutselistel investoritel investeerida omal 
algatusel alternatiivsetesse 
investeerimisfondidesse, mis on asutatud 
liidus või kolmandas riigis ning mida 
valitseb kolmandas riigis asutatud 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja, 
täitmata artiklis 39 sätestatud tingimusi. 

Or. en

Selgitus

See lõik on lisatud selgitamaks, et kolme üleminekuaasta jooksul võivad liikmesriigid lubada 
kutselistel investoritel investeerida alternatiivsesse investeerimisfondi, mis asub alaliselt 
ühenduses või sellest väljaspool ning mida valitseb kolmandas riigis asutatud alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja, isegi siis, kui seesugune alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
ei vasta artiklis 39 sätestatud samaväärsuse nõuetele.
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Muudatusettepanek 1664
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I a LISA
Ülesanded, mida võib täita alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja:
1. Investeeringute valitsemisteenused
a) portfelli haldamine;
b) riskijuhtimine;
c) hindamine ja hinna määramine.
2. Haldusteenused
a) varade puhasväärtuse arvutamine 
põhikirja dokumentides ja prospektis 
sätestatud hindamispõhimõtete kohaselt;
b) osakute/osakuomanike registri 
pidamine;
c) andmete registreerimine;
d) osakute/aktsiate emiteerimine ja 
väljaostmine;
e) õigusteenuste ja fondivalitsemisega 
seotud raamatupidamisteenuste 
osutamine (sealhulgas 
maksudeklaratsioonid);
f) kliendipäringutega tegelemine;
g) õigusnormidele vastavuse järelevalve;
h) tulu jaotamine;
i) lepingujärgsed arveldused (sealhulgas 
tõendite väljastamine);
j) alalise asukoha teenuste osutamine.
3. Turustamisteenused

Or. en

Selgitus

Käesolev lisa põhineb asjakohasel eurofondide IV direktiivi lisal. Vaadake ka 15. detsembri 
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2009. aasta läbi vaadatud eesistujariigi kompromissettepaneku I lisa ja Gauzès’ raportit 
(muudatusettepanek 138).

Muudatusettepanek 1665
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I a LISA
Ülesanded, mida võib täita alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja:
1. Investeeringute haldamine
a) portfelli haldamine;
b) riskijuhtimine.
2. Haldus
a) õigusteenuste ja fondivalitsemisega 
seotud raamatupidamisteenuste 
osutamine;
b) kliendipäringutega tegelemine;
c) hindamine ja hinna määramine 
(sealhulgas maksudeklaratsioonid);
d) õigusnormidele vastavuse järelevalve;
e) osakute/osakuomanike registri 
pidamine;
f) tulu jaotamine;
g) osakute/aktsiate emiteerimine ja 
väljaostmine;
h) lepingujärgsed arveldused (sealhulgas 
tõendite väljastamine);
i) andmete registreerimine.
3. Turustamine.

Or. en

Selgitus

Alternatiivsete investeerimisfondide valitseja valitsemistegevuste ja lisateenuste 
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määratlemine. Valitsemisteenuste piiramine ühisportfelli haldamise põhiteenustega (artiklis 3 
d ja lisas) kooskõlas eurofondide direktiiviga ning ka mittepõhiteenuste piiramine artikliga 
4 a (uus) (portfelli haldamine diskretsiooni alusel ja mõned lisateenused) on väga oluline, et 
ära hoida huvide konflikti investeeringute valitsemisega seotud usaldusel põhinevate ja teiste 
tegevuste (pangandus, kindlustus jne) vahel.

Muudatusettepanek 1666
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I a LISA 
Ülesanded, mida võib täita alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja:
1. Investeeringute haldamine
a) portfelli haldamine;
b) riskijuhtimine.
2. Haldus
a) õigusteenuste ja fondivalitsemisega 
seotud raamatupidamisteenuste 
osutamine;
b) kliendipäringutega tegelemine;
c) hindamine ja hinna määramine 
(sealhulgas maksudeklaratsioonid);
d) õigusnormidele vastavuse järelevalve;
e) osakute/osakuomanike registri 
pidamine;
f) tulu jaotamine;
g) osakute/aktsiate emiteerimine ja 
väljaostmine;
h) lepingujärgsed arveldused (sealhulgas 
tõendite väljastamine);
i) andmete registreerimine.
3. Turustamine.

Or. en
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Muudatusettepanek 1667
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I a LISA 
Valitsemistegevused, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib käesoleva 
direktiivi kohaldamiseks teha:
1. Investeeringute haldamine
2. Haldus:
a) õigusteenuste ja fondivalitsemisega 
seotud raamatupidamisteenuste 
osutamine;
b) kliendipäringutega tegelemine;
c) hindamine ja hinna määramine 
(sealhulgas maksudeklaratsioonid);
d) õigusnormidele vastavuse järelevalve;
e) osakuomanike registri pidamine;
f) tulu jaotamine;
g) osakute emiteerimine ja väljaostmine;
h) lepingujärgsed arveldused (sealhulgas 
tõendite väljastamine);
i) andmete registreerimine.
3. Turustamine.

Or. en

Selgitus

Valitsemistegevuste eurofondide direktiiviga kooskõlla viimine.
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Muudatusettepanek 1668
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I a LISA 
TASUSTAMISPOLIITIKA

1. Kehtestades ja rakendades 
tasustamispoliitikat nende töötajate 
kategooriate, sealhulgas kõrgema 
juhtkonna suhtes, kelle ametialane 
tegevus mõjutab oluliselt nende 
riskiprofiili või nende valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi 
riskiprofiili, järgib alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja järgmisi 
põhimõtteid:
a) tasustamispoliitika on kooskõlas 
usaldusväärse ja tõhusa riskijuhtimisega 
ning edendab seda ega motiveeri võtma 
riske, mis ei ole kooskõlas tema 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
riskiprofiilide, fondieeskirjade või 
põhikirjaga;
b) tasustamispoliitika on kooskõlas 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
ja tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi või alternatiivse 
investeerimisfondi investorite 
äristrateegia, eesmärkide, väärtuste ja 
huvidega ning sisaldab huvide konflikti 
vältimise meetmeid;
c) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja juhtimisorgan kehtestab oma 
järelevalveülesande täitmisel 
tasustamispoliitika üldised põhimõtted, 
vaatab need korraliselt uuesti läbi ja 
vastutab tasustamispoliitika rakendamise 
eest;
d) tasustamispoliitika rakendamine läbib 
vähemalt üks kord aastas keskse ja 
sõltumatu sisekontrolli, mille käigus 
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kontrollitakse juhtimisorgani 
järelevalveülesande täitmisel vastu võetud 
tasustamisega seotud põhimõtete ja 
menetluste järgimist;
e) riski juhtimisega seotud töötajaid 
tasustatakse vastavalt sellele, kuidas nad 
on saavutanud oma ülesannetega seotud 
eesmärgid, sõltumata nende 
kontrollitavate äritegevuse valdkondade 
töötulemustest;
f) kui tasustamine on seotud 
töötulemustega, põhineb tasu kogusumma 
üksikisiku ja asjaomase äriüksuse või 
alternatiivse investeerimisfondi ja kogu 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
töötulemuste kombinatsiooni mõistlikul 
hindamisel ning üksikisiku tulemuste 
hindamisel võetakse vastavalt arvesse 
finants- ja mittefinantskriteeriumeid;
g) töötulemuste hindamisel võetakse 
arvesse mitmeaastast raamistikku, mis 
sobib alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi elutsükliga, tagamaks, 
et hindamine põhineks pikemaajalistel 
töötulemustel ja tasu tulemusosa 
makstaks tegelikult välja pikema 
ajavahemiku jooksul, võttes arvesse 
fondivalitseja valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi väljaostupoliitikat ja 
investeerimisriske;
h) tasu muutuvosa on tagatud 
erandkorras ning see on võimalik ainult 
uute töötajate töölevõtmisel ja piirdub 
esimese aastaga;
i) kogutasu moodustava põhi- ja 
muutuvtasu vahel valitseb sobiv tasakaal; 
põhitasu moodustab kogutasust piisavalt 
suure osa ning võimaldab rakendada 
täielikult paindlikku töötasu muutuvosa 
poliitikat, sealhulgas kasutada võimalust 
jätta töötasu muutuvosa maksmata;
j) lepingu ennetähtaegse lõpetamisega 
seotud maksed peegeldavad aja jooksul 
saavutatud tulemusi ja on kavandatud nii, 
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et nendega ei premeeritaks 
ebaõnnestumist;
k) töötulemuste hindamine, mida 
kasutatakse tasu muutuvosade või tasu 
muutuvosade reservi arvutamisel, sisaldab 
põhjalikku kohandamismehhanismi, et 
võtta arvesse kõiki asjakohaseid 
olemasolevaid ja tulevasi riske;
l) kui avaldub risk, mida oleks võetud tasu 
määramisel arvesse, kui see risk oleks 
olnud teada tasu muutuvosa maksmise 
ajal, siis võib alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja nõuda 
korrigeerimise eesmärgil sellest tasu 
muutuvosast tagasi 
(tagasimaksetaotlusega) vähemalt 20 %, 
kuid ainult määral, mida punktis m 
kehtestatud mehhanism ei võimalda 
korrigeerida; seda tagasinõudmise 
mehhanismi kohaldatakse ajavahemikul, 
mis on asjakohane, kui pidada silmas tasu 
maksmisel arvesse võetud riske, kuid mis 
ei ole lühem kui neli aastat;
m) oluline osa, mis on vähemalt 50 % tasu 
muutuvosast, lükatakse edasi 
ajavahemikule, mis on asjakohane, 
pidades silmas asjaomase alternatiivse 
investeerimisfondi elutsüklit ja 
väljaostupoliitikat, ning mis on heas 
kooskõlas kõnesoleva alternatiivse 
investeerimisfondi riskide olemusega, 
kuid mis ei ole lühem kui neli aastat; 
edasilükatud tingimustel makstakse tasu 
proportsionaalselt; eriti suure tasu 
muutuvosa korral lükatakse edasi 
vähemalt 60 % selle summa maksmine;
n) tasu muutuvosa, sealhulgas 
edasilükatud osa, makstakse või tekib 
õigus seda maksta ainult siis, kui see on 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
kogu finantsolukorda arvestades 
jätkusuutlik ning on põhjendatud 
äriüksuse, alternatiivse investeerimisfondi 
ja asjaomase üksikisiku töötulemustega;
kogu tasu muutuvosa on tavaliselt 
oluliselt väiksem, kui alternatiivse 
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investeerimisfondi valitseja või asjaomase 
alternatiivse investeerimisfondi 
finantstulemused on tagasihoidlikud või 
negatiivsed;
o) töötajatel ei ole lubatud kasutada 
isiklikke riskivältimise strateegiaid ega 
tasu ja vastutuse kindlustust, mis 
kahjustaksid nende tasustamistingimuste 
riski kohandamise mõju.
2. Punktis 1 sätestatud põhimõtteid 
kohaldatakse nii alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja makstavale 
tasule kui ka alternatiivse 
investeerimisfondi makstavale tasule 
(teenitud intress).
Punkti 1 kohaldatakse töötajate tuludele 
sellisesse alternatiivsesse 
investeerimisfondi tehtud 
investeeringutelt, mida valitseb 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja, 
ning tasule, mida makstakse seoses 
alternatiivse investeerimisfondi 
likvideerimisega. Punkti 1 alapunkti m ei 
kohaldata tasu muutuvosale, mis on 
otseselt seotud alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja teenitud 
tasudega, mida ei saa tagasi nõuda.
3. Suurusevõi fondivalitseja valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi suuruse, 
sisemise korralduse ja olemuse, tegevuse
ulatuse ja keerukuse poolest oluline 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
moodustab tasustamiskomisjoni.
Tasustamiskomisjon moodustatakse viisil, 
mis võimaldab pädevalt ja sõltumatult 
hinnata tasustamispoliitikat ja -tava ning 
riskijuhtimiseks tehtud algatusi.
Tasustamiskomisjon vastutab tasu kohta 
tehtavate otsuste ettevalmistamise eest, 
sealhulgas selliste otsuste 
ettevalmistamise eest, mis mõjutavad 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
või asjaomase alternatiivse 
investeerimisfondi riski ja riskijuhtimist 
ning mille võtab vastu juhtimisorgan oma 
järelevalveülesande täitmisel. 
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Tasustamiskomisjoni juhib 
juhtimisorgani liige, kes ei täida 
asjaomases alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejas ühtegi 
täitevfunktsiooni.

Or. en

Selgitus

Tasustamise eeskirjad peaksid sisaldama üldpõhimõtteid ja lihtsaid jõustatavaid reegleid, 
nagu tasu muutuvosa protsent, mida on võimalik tagasi nõuda (tagasimaksena) või tasu 
muutuvosa, mis tuleks edasi lükata. Plaanitav eeskiri on järgmine: vähemalt 50 % tuleks 
edasi lükata mitte lühemaks kui neljaks aastaks; peale selle võib 20 % tegelikult tagasi nõuda 
neli aastat. Neid eeskirju tuleb kohaldada kõigile tasuvormidele.

Muudatusettepanek 1669
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
I a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I a LISA 
TASUSTAMISPOLIITIKA

1. Kehtestades ja rakendades 
tasustamispoliitikat nende töötajate 
kategooriate, sealhulgas kõrgema 
juhtkonna suhtes, kelle ametialane 
tegevus mõjutab oluliselt nende 
riskiprofiili või nende valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi 
riskiprofiili, järgib alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja järgmisi 
põhimõtteid viisil ja ulatuses, mis sobivad 
nende suuruse ja nende valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi suuruse, 
selle sisemise korralduse ja olemuse, 
tegevuste ulatuse ja keerukusega: 
a) tasustamispoliitika on kooskõlas 
usaldusväärse ja tõhusa riskijuhtimisega 
ning edendab seda ega motiveeri võtma 
riske, mis ei ole kooskõlas tema 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
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riskiprofiilide, fondieeskirjade või tema 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
põhikirjaga;
b) tasustamispoliitika on kooskõlas 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitseja ja tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi või alternatiivse 
investeerimisfondi investorite 
äristrateegia, eesmärkide, väärtuste ja 
huvidega ning sisaldab huvide konflikti
vältimise meetmeid;
c) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja juhtimisorgan kehtestab oma 
järelevalveülesande täitmisel 
tasustamispoliitika üldised põhimõtted, 
vaatab need korraliselt uuesti läbi ja 
vastutab tasustamispoliitika rakendamise 
eest;
d) tasustamispoliitika rakendamine läbib 
vähemalt üks kord aastas keskse ja 
sõltumatu sisekontrolli, mille käigus 
kontrollitakse juhtimisorgani 
järelevalveülesande täitmisel vastu võetud 
tasustamisega seotud põhimõtete ja 
menetluste järgimist;
e) riskijuhtimisega seotud töötajaid 
tasustatakse vastavalt sellele, kuidas nad 
on saavutanud oma ülesannetega seotud 
eesmärgid, sõltumata nende 
kontrollitavate äritegevuse valdkondade 
töötulemustest;
f) kui tasustamine on seotud 
töötulemustega, põhineb tasu kogusumma 
üksikisiku ja asjaomase äriüksuse või 
alternatiivse investeerimisfondi ja kogu 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
töötulemuste kombinatsiooni mõistlikul 
hindamisel, ning üksikisiku tulemuste 
hindamisel võetakse arvesse asjakohaseid 
finants- ja mittefinantskriteeriumeid;
g) töötulemuste hindamisel võetakse 
arvesse mitmeaastast raamistikku, mis 
sobib alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi elutsükliga, tagamaks, 
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et hindamine põhineks pikemaajalistel 
töötulemustel ja tasu tulemusosa 
makstaks tegelikult välja pikema 
ajavahemiku jooksul, võttes arvesse 
fondivalitseja valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi väljaostupoliitikat ja 
investeerimisriske;
h) ei ole lubatud tagada tasu muutuvosa;
i) kogutasu muutuvosa osakaal on 
piiratud; põhitasu moodustab kogutasust 
piisavalt suure osa ning võimaldab 
rakendada täielikult paindlikku töötasu 
muutuvosa poliitikat, sealhulgas kasutada 
võimalust jätta töötasu muutuvosa 
maksmata;
j) lepingu ennetähtaegse lõpetamisega 
seotud maksed peegeldavad aja jooksul 
saavutatud tulemusi ja on kavandatud nii, 
et nendega ei premeeritaks 
ebaõnnestumist;
k) töötulemuste hindamine, mida 
kasutatakse tasu muutuvosade või tasu 
muutuvosade reservi arvutamisel, sisaldab 
kohandamist kõikide asjakohaste 
olemasolevate ja tulevaste riskitüüpide 
jaoks;
l) tasu muutuvosa lükatakse edasi 
ajavahemikule, mis on asjaomase 
alternatiivse investeerimisfondi elutsüklit 
ja väljaostupoliitikat silmas pidades 
asjakohane ning mis on heas kooskõlas 
kõnesoleva alternatiivse 
investeerimisfondi riskide olemusega; 
kinniste fondide korral saab tasu 
muutuvosa maksta ainult alternatiivse 
investeerimisfondi likvideerimisel; avatud 
fondide korral saab tasu muutuvosa 
maksta ainult pärast 5 aasta möödumist; 
edasilükatud tingimustel makstakse tasu 
proportsionaalselt;
m) tasu muutuvosa, sealhulgas 
edasilükatud osa, makstakse või tekib 
õigus seda maksta ainult siis, kui see on 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
kogu finantsolukorda arvestades 
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jätkusuutlik ning on põhjendatud 
äriüksuse, alternatiivse investeerimisfondi 
ja asjaomase üksikisiku töötulemustega;
kogu tasu muutuvosa on tavaliselt 
oluliselt väiksem, kui alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja või asjaomase 
alternatiivse investeerimisfondi 
finantstulemused on tagasihoidlikud või 
negatiivsed;
n) töötajatel ei ole lubatud kasutada 
isiklikke riskivältimise strateegiaid ega 
tasu ja vastutuse kindlustust, mis 
kahjustaksid nende tasustamistingimuste 
riski kohandamise mõju.
2. Punktis 1 sätestatud põhimõtteid 
kohaldatakse nii alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja makstavale 
tasule kui ka alternatiivse 
investeerimisfondi makstavale tasule 
(teenitud intress).
Lõiget 1 ei kohaldata töötajate tuludele 
sellisesse alternatiivsesse 
investeerimisfondi tehtud 
investeeringutelt, mida valitseb 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja, 
ega tasule, mida makstakse seoses 
alternatiivse investeerimisfondi 
likvideerimisega. Punkti 1 alapunkti l ei 
kohaldata tasu muutuvosale, mis on 
otseselt seotud alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja teenitud 
tasudega, mida ei saa tagasi nõuda.
3. Suurusevõi fondivalitseja valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi suuruse, 
sisemise korralduse ja olemuse, tegevuse 
ulatuse ja keerukuse poolest oluline 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
moodustab tasustamiskomisjoni. 
Tasustamiskomisjon moodustatakse viisil, 
mis võimaldab pädevalt ja sõltumatult 
hinnata tasustamispoliitikat ja -tava ja 
riskijuhtimiseks tehtud algatusi.
Tasustamiskomisjon vastutab tasu kohta 
tehtavate otsuste ettevalmistamise eest, 
sealhulgas selliste otsuste 
ettevalmistamise eest, mis mõjutavad 



AM\805044ET.doc 187/187 PE439.135v01-00

ET

alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
või asjaomase alternatiivse 
investeerimisfondi riski ja riskijuhtimist 
ning mille võtab vastu juhtimisorgan oma 
järelevalveülesande täitmisel. 
Tasustamiskomisjoni juhib 
juhtimisorgani liige, kes ei täida 
asjaomases alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejas ühtegi 
täitevfunktsiooni.

Or. en

Selgitus

Üksikasjalik tasustamispoliitika aitab vältida regulatiivset arbitraaži.


