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Tarkistus 1433
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
31 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeiden 
tai osuuksien markkinointi 
kotijäsenvaltiossa

Unionissa kotipaikkaansa pitävän
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeiden 
tai osuuksien markkinointi

Or. en

Tarkistus 1434
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
31 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeiden 
tai osuuksien markkinointi 
kotijäsenvaltiossa

Toimiluvan saaneen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeiden tai osuuksien 
markkinointi jossakin jäsenvaltiossa

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltion, jossa vaihtoehtoista sijoitusrahastoa tullaan markkinoimaan, olisi myönnettävä 
lupa markkinointiin.

Tarkistus 1435
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimiluvan saanut vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja voi markkinoida 

1. Toimiluvan saaneen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia
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vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeita 
tai osuuksia ammattimaisille sijoittajille
kotijäsenvaltiossa heti, kun tässä artiklassa 
säädetyt ehdot täyttyvät.

voidaan markkinoida ammattimaisille 
sijoittajille jossakin jäsenvaltiossa heti, 
kun tässä artiklassa säädetyt ehdot 
täyttyvät.

Or. en

Perustelu

Toimilupa myönnetään vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle (yhdenmukainen edellisen 
tarkistuksen kanssa).

Tarkistus 1436
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimiluvan saanut vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja voi markkinoida
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeita 
tai osuuksia ammattimaisille sijoittajille 
kotijäsenvaltiossa heti, kun tässä artiklassa 
säädetyt ehdot täyttyvät.

1. Toimiluvan saanut vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja voi markkinoida
unionissa kotipaikkaansa pitävän
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeita 
tai osuuksia ammattimaisille sijoittajille 
kotijäsenvaltiossa ja/tai toisessa 
jäsenvaltiossa heti, kun tässä artiklassa 
säädetyt ehdot täyttyvät.

Or. en

Tarkistus 1437
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimiluvan saanut vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja voi markkinoida 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeita 
tai osuuksia ammattimaisille sijoittajille 

1. Toimiluvan saanut vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja voi markkinoida
unioniin sijoittautuneen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia 



AM\805044FI.doc 5/190 PE439.135v01-00

FI

kotijäsenvaltiossa heti, kun tässä artiklassa 
säädetyt ehdot täyttyvät.

ammattimaisille sijoittajille vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan
kotijäsenvaltiossa heti, kun tässä artiklassa 
säädetyt ehdot täyttyvät.

Or. en

Perustelu

Yksityisiä sijoituksia koskevien kansallisten järjestelmien tulisi olla olemassa rinnakkain 
toimiluvan kanssa niin, että kolmansien maiden rahastoja voidaan markkinoida 
jäsenvaltioissa sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus 1438
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on toimitettava kotijäsenvaltionsa 
toimivaltaisille viranomaisille ilmoitus 
kustakin vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta, 
jota se aikoo markkinoida.

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on toimitettava Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja
kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille 
viranomaisille ilmoitus kustakin 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta, jota se 
aikoo markkinoida.

Or. en

Perustelu

Kaikki raportit ja ilmoitukset on tehtävä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, joka 
on vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien lopullinen valvoja.

Tarkistus 1439
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
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on toimitettava kotijäsenvaltionsa
toimivaltaisille viranomaisille ilmoitus 
kustakin vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta, 
jota se aikoo markkinoida.

on toimitettava sen jäsenvaltion
toimivaltaisille viranomaisille, jossa 
rahaston kotipaikka sijaitsee, ilmoitus 
kustakin vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta, 
jota se aikoo markkinoida.

Or. en

Tarkistus 1440
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on toimitettava kotijäsenvaltionsa
toimivaltaisille viranomaisille ilmoitus 
kustakin vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta, 
jota se aikoo markkinoida.

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on toimitettava jäsenvaltion
toimivaltaisille viranomaisille ilmoitus 
kustakin vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta, 
jota se aikoo markkinoida kyseisessä 
jäsenvaltiossa.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltion, jossa vaihtoehtoista sijoitusrahastoa tullaan markkinoimaan, olisi myönnettävä 
lupa markkinointiin.

Tarkistus 1441
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) markkinoitavan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston tunnistetiedot sekä tieto 
sen kotipaikasta;

a) ilmoitus, joka sisältää 
toimintaohjelman, josta käyvät ilmi
markkinoitavan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston tunnistetiedot sekä tieto 
sen kotipaikasta;
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Or. en

Tarkistus 1442
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) markkinoitavan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston tunnistetiedot sekä tieto
sen kotipaikasta;

a) markkinoitavan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston tunnistetiedot sekä tieto
siitä, mihin se on sijoittautunut;

Or. en

Tarkistus 1443
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

a a) todistus siitä, että kyseisellä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla 
on toimilupa;

Or. en

Tarkistus 1444
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

c a) luettelo jäsenvaltioista, joissa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
aikoo markkinoida hoitamansa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeita 
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tai osuuksia ammattimaisille sijoittajille;

Or. en

Tarkistus 1445
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tiedot järjestelyistä, joilla estetään 
kyseisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeiden tai osuuksien markkinointi 
yksittäissijoittajille, myös tapauksissa, 
joissa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja tukeutuu vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston suhteen tarjottavien 
sijoituspalvelujen tarjonnassa 
riippumattomien yhteisöjen toimintaan.

d) tarvittaessa tiedot järjestelyistä, joilla 
estetään kyseisen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeiden tai osuuksien 
markkinointi yksittäissijoittajille, myös 
tapauksissa, joissa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja tukeutuu 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston suhteen 
tarjottavien sijoituspalvelujen tarjonnassa 
riippumattomien yhteisöjen toimintaan.

Or. en

Tarkistus 1446
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Sen jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset, jossa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston kotipaikka sijaitsee, on 
toimitettava 2 kohdassa tarkoitettu 
ilmoitus viipymättä
a) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille, jos rahaston kotipaikka ei 
ole samassa jäsenvaltiossa; ja 
b) niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille, joissa vaihtoehtoisen 
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sijoitusrahaston hoitaja aikoo 
markkinoida rahastoa.

Or. en

Tarkistus 1447
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Viimeistään kymmenen työpäivän 
kuluttua 2 kohdan mukaisen täydellisen 
ilmoituksen vastaanottamisesta 
kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on ilmoitettava 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle, 
voiko se alkaa markkinoida 2 kohdan 
mukaisessa ilmoituksessaan yksilöityä 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa.

3. Sen jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten, jossa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston kotipaikka sijaitsee, on
viimeistään kymmenen työpäivän kuluttua
siitä, kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset, jos rahaston kotipaikka ei 
ole samassa jäsenvaltiossa, sekä niiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset, joissa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja aikoo
markkinoida rahastoa, ovat 
vastaanottaneet täydellisen ilmoituksen,
ilmoitettava vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajalle, voiko se alkaa markkinoida
2 kohdan mukaisessa ilmoituksessaan 
yksilöityä vaihtoehtoista sijoitusrahastoa.
Sen jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten, jossa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston kotipaikka sijaitsee, on 
myös ilmoitettava vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille, jos 
rahaston kotipaikka ei ole samassa 
jäsenvaltiossa, sekä niiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille, joissa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
aikoo markkinoida rahastoa, että 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
saa alkaa markkinoida rahaston 
osakkeita tai osuuksia.

Jollei kolmannessa alakohdassa 
tarkoitetuista 
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täytäntöönpanotoimenpiteistä muuta 
johdu, toimivaltaiset viranomaiset voivat 
asettaa rajoituksia tai ehtoja tämän 
artiklan nojalla tapahtuvalle 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
markkinoinnille.
Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään sellaisten rajoitusten ja 
ehtojen lajit, joita voidaan asettaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
markkinoinnille tämän kohdan toisen 
alakohdan nojalla. Nämä toimenpiteet, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, hyväksytään 
49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 1448
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Viimeistään kymmenen työpäivän 
kuluttua 2 kohdan mukaisen täydellisen 
ilmoituksen vastaanottamisesta 
kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on ilmoitettava 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle, 
voiko se alkaa markkinoida 2 kohdan 
mukaisessa ilmoituksessaan yksilöityä 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa.

3. Viimeistään kahdenkymmenen
työpäivän kuluttua 2 kohdan mukaisen 
täydellisen ilmoituksen vastaanottamisesta 
kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on ilmoitettava 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle, 
voiko se alkaa markkinoida 2 kohdan 
mukaisessa ilmoituksessaan yksilöityä 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa.

Or. en
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Tarkistus 1449
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Viimeistään kymmenen työpäivän
kuluttua 2 kohdan mukaisen täydellisen 
ilmoituksen vastaanottamisesta
kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on ilmoitettava 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle, 
voiko se alkaa markkinoida 2 kohdan 
mukaisessa ilmoituksessaan yksilöityä 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa.

3. Viimeistään kahden kuukauden
kuluttua 2 kohdan mukaisen täydellisen 
ilmoituksen vastaanottamisesta
jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
on ilmoitettava vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle, voiko se alkaa 
markkinoida 2 kohdan mukaisessa 
ilmoituksessaan yksilöityä vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa.

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava riittävästi aikaa luvan antamiseen.

Tarkistus 1450
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jollei kolmannessa alakohdassa 
tarkoitetuista 
täytäntöönpanotoimenpiteistä muuta 
johdu, toimivaltaiset viranomaiset voivat 
asettaa rajoituksia tai ehtoja tämän 
artiklan nojalla tapahtuvalle 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
markkinoinnille.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1451
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään sellaisten rajoitusten ja 
ehtojen lajit, joita voidaan asettaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
markkinoinnille tämän kohdan toisen 
alakohdan nojalla. Nämä toimenpiteet, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, hyväksytään 
49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1452
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään sellaisten rajoitusten ja ehtojen 
lajit, joita voidaan asettaa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston markkinoinnille tämän 
kohdan toisen alakohdan nojalla. Nämä 
toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Komissio voi vahvistaa 49 a, 49 b ja 
49 c artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä toimenpiteitä, joissa 
yksilöidään sellaisten rajoitusten ja ehtojen 
lajit, joita voidaan asettaa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston markkinoinnille tämän 
kohdan toisen alakohdan nojalla.

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 1453
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien hoitamia vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja markkinoidaan 
ainoastaan ammattimaisille sijoittajille, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
32 artiklan 1 kohdan soveltamista.

4. Sen jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset, jossa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston kotipaikka sijaitsee, 
voivat estää rahaston markkinoinnin vain, 
jos ilmoituksessa annetuista tiedoista käy 
ilmi, että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja aikoo hoitaa rahastoa yhden tai 
useamman tämän direktiivin säännöksen 
vastaisesti.

Or. en

Tarkistus 1454
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvat vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat saavat 
markkinoida unionin ulkopuolella 
kotipaikkaansa pitäviä vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja sen alueella. Tämä 
edellyttää, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja pitää 
kotipaikkaansa unionissa tai että 
seuraavat tahot ovat sopineet yhteistyöstä 
ja järjestelmäriskien seurannan kannalta 
merkityksellisten tietojen tehokkaasta 
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vaihdosta:
a) sen jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset, jossa vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa markkinoidaan, ja 
kolmannen maan toimivaltaiset 
viranomaiset;
b) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
ja sen valvontaviranomainen;
c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan valvontaviranomainen ja 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen.

Or. en

Perustelu

Direktiivillä pyritään sääntelemään niitä sijoitusrahastojen hoitajia, joita ei nykyisin 
säännellä. Sillä halutaan myös helpottaa jakelua EU:ssa. Siksi on tärkeä toimia 
johdonmukaisesti.

Tarkistus 1455
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan kotijäsenvaltio voi sallia 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
markkinoida unionin ulkopuolella 
kotipaikkaansa pitävää vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa alueellaan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. 
Mikäli vaihtoehtoinen sijoitusrahasto 
sallii lunastusoikeudet sijoittajien 
valinnan mukaan, tämä edellyttää, että 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
pitää kotipaikkaansa unionissa tai että 
seuraavat tahot ovat sopineet yhteistyöstä 
ja järjestelmäriskien seurannan kannalta 
merkityksellisten tietojen tehokkaasta 
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vaihdosta:
a) sen jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset, jossa vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa markkinoidaan, ja 
kolmannen maan toimivaltaiset 
viranomaiset;
b) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
ja sen valvontaviranomainen;
c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan valvontaviranomainen ja 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen.

Or. en

Perustelu

Uusi 4 a kohta, jossa yksittäisille jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus säilyttää omat 
yksityisiä sijoituksia koskevat poikkeuksensa, on välttämätön, jotta ei aiheuteta EU:n 
eläkerahastoille ja muille sijoittajille merkittävää haittaa, joka syntyisi, jos nämä eivät voisi 
sijoittaa EU:n ulkopuolisiin rahastoihin.

Tarkistus 1456
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltiot voivat sallia, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
markkinoivat ammattimaisille sijoittajille 
alueellaan sellaisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen osakkeita tai osuuksia, 
jotka ovat sijoittautuneita kolmanteen 
maahan tai jotka eivät kuulu tämän 
direktiivin soveltamisalaan, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta VI luvun 
säännösten soveltamista.

Or. en
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Perustelu

Yksityisiä sijoituksia koskevien kansallisten järjestelmien tulisi olla olemassa rinnakkain 
toimiluvan kanssa niin, että kolmansien maiden rahastoja voidaan markkinoida 
jäsenvaltioissa sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus 1457
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltiot voivat sallia tämän
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 
jäävien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
markkinoinnin ammattimaisille 
sijoittajille alueellaan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta tämän 
direktiivin soveltamista.

Or. en

Tarkistus 1458
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltiot voivat sallia, että 
toimiluvan saanut kolmanteen maahan 
sijoittautuneen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja markkinoi 
tällaisen rahaston osakkeita tai osuuksia 
ammattimaisille sijoittajille alueellaan.

Or. en

Perustelu

Näin mahdollistetaan toissijaisuusperiaatteen mukaisesti kolmansiin maihin liittyvän 



AM\805044FI.doc 17/190 PE439.135v01-00

FI

toiminnan jatkuminen niillä EU:n oikeudenkäyttöalueilla, jotka näin haluavat. Toimivaltainen 
viranomainen EU:ssa sääntelee toimiluvan saanutta vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa 
kaikilta osin ja avoimesti.

Tarkistus 1459
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Edellä 2 kohdan f alakohdassa 
tarkoitettuihin järjestelyihin sovelletaan 
sen jäsenvaltion lainsäädäntöä ja 
valvontaa, jossa vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa tullaan markkinoimaan.

Or. en

Tarkistus 1460
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
2 kohdassa tarkoitettu ilmoitus ja todistus 
toimitetaan kansainvälisellä 
rahoitusalalla yleisesti käytetyllä kielellä.
Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, 
että niiden toimivaltaiset viranomaiset 
hyväksyvät 3 kohdassa tarkoitettujen 
asiakirjojen sähköisen siirron ja 
arkistoinnin.

Or. en
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Tarkistus 1461
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 c. Jos 3 kohdan mukaisesti toimitetut 
tiedot muuttuvat, vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan on ilmoitettava 
muutoksesta kirjallisesti sen jäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille, jossa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kotipaikka 
sijaitsee, viimeistään kuukautta ennen 
muutoksen toteutumista.
Sen jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten, jossa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston kotipaikka sijaitsee, on 
viipymättä ilmoitettava kyseisistä 
muutoksista vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille, jos 
rahaston kotipaikka ei ole samassa 
jäsenvaltiossa, sekä niiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille, joissa 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa 
markkinoidaan.

Or. en

Tarkistus 1462
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 4 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 d. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien hoitamia vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja markkinoidaan 
ainoastaan ammattimaisille sijoittajille, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
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32 artiklan 1 kohdan soveltamista.

Or. en

Tarkistus 1463
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 4 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 e. Komissio hyväksyy 49 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen täytäntöönpanotoimenpiteitä, 
joilla yksilöidään
a) ilmoituksen vakiomallin muoto ja 
sisältö;
b) todistuksen vakiomallin muoto ja 
sisältö.

Or. en

Perustelu

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

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 1464
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat sallia vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen markkinoinnin
yksityissijoittajille alueellaan.

1. Jäsenvaltiot voivat sallia, että
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
markkinoivat yleisesti yksityissijoittajille
tai tietyille yksityissijoittajien ryhmille
alueellaan hoitamiensa vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen osakkeita tai osuuksia 
riippumatta siitä, markkinoidaanko 
rahastoja kansallisella vai rajatylittävällä 
tasolla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
unionin oikeuden muiden välineiden 
soveltamista.

Jäsenvaltiot voivat tätä varten asettaa 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille 
tai vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille 
lisävaatimuksia.

Jäsenvaltiot voivat tällaisissa tapauksissa
asettaa lisävaatimuksia yksityissijoittajille 
(tai sekä yksityissijoittajille että 
ammattimaisille sijoittajille) myytyjen
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
toiminnalle, organisaatiolle tai 
markkinoinnille alueellaan taikka 
tällaisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien toiminnalle.
Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan saa estää
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
rajatylittävää markkinointia 
yksityissijoittajille asettamalla toiseen 
jäsenvaltioon sijoittautuneille
vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille
lisävaatimuksia tai tiukempia vaatimuksia 
kuin omalle alueelleen sijoittautuneille 
rahastoille.

Or. en

Perustelu

On pantava merkille, että tietyntyyppiset vaihtoehtoiset sijoitusrahastot, kuten sijoitusyhtiöt, 
kuuluvat jo EU:n lainsäädännön, esimerkiksi tarjousesitteitä koskevan direktiivin ja 
avoimuusdirektiivin, piiriin. Tämä voimassa oleva lainsäädäntö antaa tiettyjä oikeuksia 
vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille, joihin sovelletaan sen vaatimuksia, esimerkiksi oikeuden 
saada lupa rahaston rajatylittävään markkinointiin. 
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Tarkistus 1465
Peter Skinner

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat sallia vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen markkinoinnin
yksityissijoittajille alueellaan.

1. Jäsenvaltiot voivat sallia, että
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
markkinoivat yleisesti yksityissijoittajille
tai tietyille yksityissijoittajien ryhmille
alueellaan hoitamiensa vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen osakkeita tai osuuksia 
riippumatta siitä, markkinoidaanko 
rahastoja kansallisella vai rajatylittävällä 
tasolla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
unionin oikeuden muiden välineiden 
soveltamista.

Jäsenvaltiot voivat tätä varten asettaa 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille 
tai vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille 
lisävaatimuksia.

Jäsenvaltiot voivat tällaisissa tapauksissa
asettaa lisävaatimuksia yksityissijoittajille 
(tai sekä yksityissijoittajille että 
ammattimaisille sijoittajille) myytyjen
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
toiminnalle, organisaatiolle tai 
markkinoinnille alueellaan taikka 
tällaisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien toiminnalle.
Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan saa estää
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
rajatylittävää markkinointia 
yksityissijoittajille asettamalla toiseen 
jäsenvaltioon sijoittautuneille
vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille
lisävaatimuksia tai tiukempia vaatimuksia 
kuin omalle alueelleen sijoittautuneille 
rahastoille.

Or. en

Perustelu

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 
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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.

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

Tarkistus 1466
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat sallia vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen markkinoinnin 
yksityissijoittajille alueellaan.

1. Jäsenvaltiot voivat sallia unionissa 
kotipaikkaansa pitävien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen markkinoinnin 
yksityissijoittajille alueellaan.

Or. en

Perustelu

Oletuksena on, että yksityissijoittajien suoja rajoittaa heidän mahdollisuuksiaan sijoittaa 
yhteisössä kotipaikkaansa pitäviin vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin. Kolmansien maiden 
vaihtoehtoiset sijoitusrahastot eivät voi taata samanlaista suojaa eurooppalaisille sijoittajille.

Tarkistus 1467
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat sallia vaihtoehtoisten 1. Jäsenvaltiot voivat sallia vaihtoehtoisten 
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sijoitusrahastojen markkinoinnin 
yksityissijoittajille alueellaan.

sijoitusrahastojen markkinoinnin 
yksityissijoittajille alueellaan edellyttäen, 
että kukin sijoitus on vähintään 50 000 
euroa.

Or. en

Perustelu

Asettamalla vaihtoehtoisen sijoitusrahaston markkinoinnille raja-arvoja suojellaan 
yksityissijoittajia ("piensäästäjiä") riskinotolta. Rahoituskriisi on osoittanut, että monet 
ammattimaisetkaan (yhteisö)sijoittajat eivät osanneet tunnistaa salkkujensa riskejä.

Tarkistus 1468
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat sallia vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen markkinoinnin 
yksityissijoittajille alueellaan.

1. Jäsenvaltiot voivat sallia vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen markkinoinnin 
yksityissijoittajille alueellaan edellyttäen, 
että kukin sijoitus on vähintään 50 000 
euroa.

Or. en

Perustelu

Rahoitustoimien avoimuuden kannalta on välttämätöntä, että säilytysyhteisöt hoitavat itse 
tehtävänsä, niin että talletuksia voidaan jäljittää. Jos näin ei ole, 20 artiklan 1 kohdan 
d alakohta olisi tarpeeton.

Tarkistus 1469
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat tätä varten asettaa
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille 

Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii
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tai vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille 
lisävaatimuksia.

tätä varten suuntaviivat ja ehdottaa 
tarvittaessa vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajille tai 
vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille
asetettavia lisävaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi sijoittajansuojan ja rahoitusvakauden 
vuoksi laadittava suuntaviivat, joilla varmistetaan tasavertaiset toimintaedellytykset ja 
direktiivin tehokas täytäntöönpano.

Tarkistus 1470
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot eivät voi sallia 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
markkinointia yksityissijoittajille 
alueellaan, jos vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto sijoittaa yli 30 prosenttia 
muihin vaihtoehtoisiin 
sijoitusrahastoihin, joilla ei ole 
eurooppalaista toimilupaa, paitsi jos 
kyseessä on unioniin sijoittautunut ja 
unionissa toimiva suljettu rahasto, jonka 
arvopapereita on otettu kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai 
jonka arvopapereiden ottamisesta 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä 
markkinoilla on tehty hakemus.

Or. en

Perustelu

Jos jäsenvaltiot eivät saa sallia tällaisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen markkinointia 
yksityissijoittajille alueellaan, tämä haittaa niihin jo sijoittaneita yksityissijoittajia, sillä he 
eivät voisi osallistua uusmerkintöihin, merkintäoikeusanteihin ja muihin rahaston 
pääomahankintoihin. Tämä olisi ristiriidassa merkintäetuoikeuksien ja muiden nykyiseen 
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EU:n lainsäädäntöön – kuten avoimuusdirektiiviin – sisältyvien vaatimusten kanssa, joiden 
tarkoituksena on varmistaa sellaisten liikkeeseenlaskijoiden, joiden arvopapereita pidetään 
kaupan EU:n säännellyillä markkinoilla, osakkeenomistajien oikeudenmukainen ja 
tasapuolinen kohtelu.

Tarkistus 1471
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden, jotka sallivat 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
markkinoinnin yksityissijoittajille 
alueellaan, on vuoden kuluttua 
54 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta 
ajankohdasta ilmoitettava komissiolle

2. Sen estämättä, mitä 32 artiklan 
1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on
sallittava sellaisten osakkeiden ja 
osuuksien markkinointi, joita tarjotaan 
parhaillaan yleisölle direktiivin 
2003/71/EY mukaisesti laaditulla ja 
julkaistulla esitteellä.

a) minkä tyyppisiä vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat voivat 
markkinoida yksityissijoittajille niiden 
alueella;
b) mahdolliset lisävaatimukset, joita 
jäsenvaltiot asettavat vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen markkinoinnille 
yksityissijoittajille alueellaan.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle myös myöhemmistä 
mahdollisista ensimmäiseen alakohtaan 
liittyvistä muutoksista.

Or. en

Perustelu

Tarjousesitteitä koskevan direktiivin tarkoituksena on mahdollistaa osakkeiden rajatylittävä 
markkinointi. Tarkistuksella vahvistetaan, että vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia 
koskeva direktiivi ei estä tarjousesitteitä koskevan direktiivin mukaisia tarjouksia.



PE439.135v01-00 26/190 AM\805044FI.doc

FI

Tarkistus 1472
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden, jotka sallivat 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
markkinoinnin yksityissijoittajille 
alueellaan, on vuoden kuluttua 54 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetusta ajankohdasta 
ilmoitettava komissiolle

2. Jäsenvaltioiden, jotka sallivat 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
markkinoinnin yksityissijoittajille 
alueellaan edellyttäen, että kukin sijoitus
on vähintään 50 000 euroa, on vuoden 
kuluttua 54 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetusta ajankohdasta ilmoitettava 
komissiolle ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle

Or. en

Perustelu

Asettamalla vaihtoehtoisen sijoitusrahaston markkinoinnille raja-arvoja suojellaan 
yksityissijoittajia ("piensäästäjiä") riskinotolta. Rahoituskriisi on osoittanut, että monet 
ammattimaisetkaan (yhteisö)sijoittajat eivät osanneet tunnistaa salkkujensa riskejä.

Tarkistus 1473
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden, jotka sallivat 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
markkinoinnin yksityissijoittajille 
alueellaan, on vuoden kuluttua 54 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetusta ajankohdasta 
ilmoitettava komissiolle

2. Jäsenvaltioiden, jotka sallivat 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
markkinoinnin yksityissijoittajille 
alueellaan edellyttäen, että kukin sijoitus
on vähintään 50 000 euroa, on vuoden 
kuluttua 54 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetusta ajankohdasta ilmoitettava 
komissiolle ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle

Or. en
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Perustelu

Asettamalla vaihtoehtoisen sijoitusrahaston markkinoinnille raja-arvoja suojellaan 
yksityissijoittajia ("piensäästäjiä") riskinotolta. Rahoituskriisi on osoittanut, että monet 
ammattimaisetkaan (yhteisö)sijoittajat eivät osanneet tunnistaa salkkujensa riskejä.

Tarkistus 1474
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden, jotka sallivat 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
markkinoinnin yksityissijoittajille 
alueellaan, on vuoden kuluttua 54 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetusta ajankohdasta 
ilmoitettava komissiolle

2. Jäsenvaltioiden, jotka sallivat 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
markkinoinnin yksityissijoittajille 
alueellaan, on vuoden kuluttua 54 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetusta ajankohdasta 
ilmoitettava Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja
komissiolle

Or. en

Perustelu

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi sijoittajansuojan ja rahoitusvakauden 
vuoksi laadittava suuntaviivat, joilla varmistetaan tasavertaiset toimintaedellytykset ja 
direktiivin tehokas täytäntöönpano.

Tarkistus 1475
Pervenche Berès

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

Komission teksti Tarkistus

b) mahdolliset lisävaatimukset, joita 
jäsenvaltiot asettavat vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen markkinoinnille 
yksityissijoittajille alueellaan.

b) mahdolliset lisävaatimukset, joita 
jäsenvaltiot asettavat vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen markkinoinnille 
yksityissijoittajille alueellaan edellä 
mainittujen Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
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suuntaviivojen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi sijoittajansuojan ja rahoitusvakauden 
vuoksi laadittava suuntaviivat, joilla varmistetaan tasavertaiset toimintaedellytykset ja 
direktiivin tehokas täytäntöönpano.

Tarkistus 1476
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
myös myöhemmistä mahdollisista 
ensimmäiseen alakohtaan liittyvistä 
muutoksista.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle myös 
myöhemmistä mahdollisista ensimmäiseen 
alakohtaan liittyvistä muutoksista.

Or. en

Perustelu

Asettamalla vaihtoehtoisen sijoitusrahaston markkinoinnille raja-arvoja suojellaan 
yksityissijoittajia ("piensäästäjiä") riskinotolta. Rahoituskriisi on osoittanut, että monet 
ammattimaisetkaan (yhteisö)sijoittajat eivät osanneet tunnistaa salkkujensa riskejä.

Tarkistus 1477
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
myös myöhemmistä mahdollisista 
ensimmäiseen alakohtaan liittyvistä 
muutoksista.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle myös 
myöhemmistä mahdollisista ensimmäiseen 
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alakohtaan liittyvistä muutoksista.

Or. en

Perustelu

Asettamalla vaihtoehtoisen sijoitusrahaston markkinoinnille raja-arvoja suojellaan 
yksityissijoittajia ("piensäästäjiä") riskinotolta. Rahoituskriisi on osoittanut, että monet 
ammattimaisetkaan (yhteisö)sijoittajat eivät osanneet tunnistaa salkkujensa riskejä.

Tarkistus 1478
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 
myös myöhemmistä mahdollisista 
ensimmäiseen alakohtaan liittyvistä 
muutoksista.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja
komissiolle myös myöhemmistä 
mahdollisista ensimmäiseen alakohtaan 
liittyvistä muutoksista.

Or. en

Perustelu

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi sijoittajansuojan ja rahoitusvakauden 
vuoksi laadittava suuntaviivat, joilla varmistetaan tasavertaiset toimintaedellytykset ja 
direktiivin tehokas täytäntöönpano.

Tarkistus 1479
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1480
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kun toimiluvan saanut vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja aikoo markkinoida 
hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeita tai osuuksia ammattimaisille 
sijoittajille toisessa jäsenvaltiossa, sen on 
toimitettava kotijäsenvaltionsa 
toimivaltaisille viranomaisille seuraavat 
asiakirjat:

Kun toimiluvan saanut vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja aikoo markkinoida 
hoitamansa unioniin sijoittautuneen
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeita 
tai osuuksia ammattimaisille sijoittajille 
toisessa jäsenvaltiossa, sen on toimitettava 
kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille 
viranomaisille seuraavat asiakirjat: 

Or. en

Tarkistus 1481
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kun toimiluvan saanut vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja aikoo
markkinoida hoitamansa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia 
ammattimaisille sijoittajille toisessa
jäsenvaltiossa, sen on toimitettava
kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille 
viranomaisille seuraavat asiakirjat:

1. Kun Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselta
toimiluvan saanutta vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa tullaan markkinoimaan
jäsenvaltiossa, sen on toimitettava
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle
seuraavat asiakirjat:

Or. en

Perustelu

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi annettava eurooppalainen toimilupa ja 
hallinnoitava lupia.
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Tarkistus 1482
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tieto jäsenvaltiosta, jossa se aikoo
markkinoida hoitamansa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia
ammattimaisille sijoittajille;

d) tieto jäsenvaltiosta, jossa vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa tullaan markkinoimaan 
ammattimaisille sijoittajille;

Or. en

Perustelu

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi annettava eurooppalainen toimilupa ja 
hallinnoitava lupia.

Tarkistus 1483
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
markkinointia koskevat järjestelyt sekä 
soveltuvin osin tiedot järjestelyistä, joilla 
estetään kyseisen rahaston osakkeiden tai 
osuuksien markkinointi 
yksityissijoittajille. 

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioille annetaan 32 artiklassa mahdollisuus sallia vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
markkinointi yksityissijoittajille. Yksityissijoittajille olisi myös sallittava sijoitustoiminta 
kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Lisäksi yksityissijoittajien, jotka ovat sijoittaneet 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin ennen uuden sääntelykehyksen käyttöönottoa, olisi voitava 
jatkaa liiketoimintaa direktiivin tultua voimaan. Ehdotuksen 33 artiklan 1 kohdan e 
alakohdalla estetään vaihtoehtoisen sijoitusrahaston markkinointi yksityissijoittajille muissa 
jäsenvaltioissa ja yksityissijoittajien rajatylittävät sijoitukset Euroopan yhtenäismarkkinoilla.
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Tarkistus 1484
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset eivät saa pyytää muita kuin 
tässä artiklassa lueteltuja asiakirjoja tai 
tietoja.

Or. en

Tarkistus 1485
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on viimeistään kymmenen 
työpäivän kuluttua kaikkien asiakirjojen 
vastaanottamisesta toimitettava 1 kohdassa 
tarkoitetut asiakirjat sen jäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille, jossa 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa tullaan 
markkinoimaan. Niiden on tässä 
yhteydessä toimitettava myös todistus siitä, 
että kyseisellä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalla on toimilupa.

2. Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen 
toimittaa viimeistään kymmenen työpäivän 
kuluttua kaikkien asiakirjojen 
vastaanottamisesta 1 kohdassa tarkoitetut 
asiakirjat sen jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille, jossa vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa tullaan markkinoimaan.
Niiden on tässä yhteydessä toimitettava 
myös todistus siitä, että kyseisellä
vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla on 
toimilupa.

Or. en

Perustelu

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi annettava eurooppalainen toimilupa ja 
hallinnoitava lupia.
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Tarkistus 1486
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on viimeistään kymmenen
työpäivän kuluttua kaikkien asiakirjojen 
vastaanottamisesta toimitettava 1 kohdassa 
tarkoitetut asiakirjat sen jäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille, jossa 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa tullaan 
markkinoimaan. Niiden on tässä 
yhteydessä toimitettava myös todistus siitä, 
että kyseisellä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalla on toimilupa.

2. Kotijäsenvaltion toimivaltaisten
viranomaisten on viimeistään 
kahdenkymmenen työpäivän kuluttua 
kaikkien asiakirjojen vastaanottamisesta 
toimitettava 1 kohdassa tarkoitetut 
asiakirjat sen jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille, jossa vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa tullaan markkinoimaan. 
Niiden on tässä yhteydessä toimitettava 
myös todistus siitä, että kyseisellä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla 
on toimilupa. Tällöin noudatetaan 
5 artiklan 3 kohdassa säädettyä 
menettelyä.

Or. en

Tarkistus 1487
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on viipymättä ilmoitettava 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle 
asiakirjojen toimittamisesta. vaihtoehtoisen
sijoitusrahaston hoitaja voi aloittaa
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
markkinoinnin vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa kyseisestä ilmoituspäivästä 
alkaen.

3. Kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on viipymättä ilmoitettava 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle 
asiakirjojen toimittamisesta.
Kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on viimeistään 
kahdenkymmenen työpäivän kuluttua 
asiakirjojen toimittamisesta ja otettuaan 
huomioon vastaanottavien jäsenvaltioiden 
toimivaltaisilta viranomaisilta 
mahdollisesti saadut huomautukset 
ilmoitettava vaihtoehtoisen sijoitusrahaston
hoitajalle, voiko se aloittaa 1 kohdan 



PE439.135v01-00 34/190 AM\805044FI.doc

FI

mukaisessa ilmoituksessaan ehdotetun
markkinoinnin.

Or. en

Tarkistus 1488
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos 2 kohdan mukaisesti toimitetut tiedot 
muuttuvat, vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan on ilmoitettava muutoksesta 
kirjallisesti kotijäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille viimeistään kuukautta 
ennen muutoksen toteutumista.

6. Jos 2 kohdan mukaisesti toimitetut tiedot 
muuttuvat, vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan on viipymättä ilmoitettava 
muutoksesta kirjallisesti kotijäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille.

Or. en

Tarkistus 1489
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio hyväksyy 49 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen täytäntöönpanotoimenpiteitä,
joilla yksilöidään

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

a) ilmoituksen vakiomallin muoto ja 
sisältö; 

a) ilmoituksen vakiomallin muoto ja 
sisältö; 

b) todistuksen vakiomallin sisältö ja 
muoto.

b) todistuksen vakiomallin muoto ja 
sisältö.

Komissio varmistaa, että delegoidut 
säädökset pannaan täytäntöön 
mahdollisimman pian tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen.
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Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 1490
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on viimeistään kymmenen 
työpäivän kuluttua kaikkien asiakirjojen 
vastaanottamisesta toimitettava 2 kohdassa 
ja tarvittaessa 3 kohdassa tarkoitetut 
asiakirjat sen jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille, jossa hoitopalveluja tullaan 
tarjoamaan sekä todistus siitä, että ne ovat 
myöntäneet kyseiselle vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle toimiluvan. 
Niiden on viipymättä ilmoitettava 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle 
näiden tietojen toimittamisesta.

4. Kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on viimeistään kahden 
kuukauden kuluttua kaikkien asiakirjojen 
vastaanottamisesta toimitettava 2 kohdassa 
ja tarvittaessa 3 kohdassa tarkoitetut 
asiakirjat sen jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille, jossa hoitopalveluja tullaan 
tarjoamaan, sekä todistus siitä, että ne ovat 
myöntäneet kyseiselle vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle toimiluvan. 
Niiden on viipymättä ilmoitettava 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle 
näiden tietojen toimittamisesta.

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava riittävästi aikaa luvan antamiseen.

Tarkistus 1491
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on viimeistään kymmenen 
työpäivän kuluttua kaikkien asiakirjojen 

4. Kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on viimeistään kahden 
kuukauden kuluttua kaikkien asiakirjojen 
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vastaanottamisesta toimitettava 2 kohdassa 
ja tarvittaessa 3 kohdassa tarkoitetut 
asiakirjat sen jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille, jossa hoitopalveluja tullaan 
tarjoamaan sekä todistus siitä, että ne ovat 
myöntäneet kyseiselle vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle toimiluvan. 
Niiden on viipymättä ilmoitettava 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle 
näiden tietojen toimittamisesta.

vastaanottamisesta toimitettava 2 kohdassa 
ja tarvittaessa 3 kohdassa tarkoitetut 
asiakirjat sen jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille, jossa hoitopalveluja tullaan 
tarjoamaan, sekä todistus siitä, että ne ovat 
myöntäneet kyseiselle vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle toimiluvan. 
Niiden on viipymättä ilmoitettava 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle 
näiden tietojen toimittamisesta. Tällöin 
noudatetaan 5 artiklan 3 kohdassa 
säädettyä menettelyä.

Or. en

Tarkistus 1492
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on viimeistään kymmenen 
työpäivän kuluttua kaikkien asiakirjojen 
vastaanottamisesta toimitettava 2 kohdassa 
ja tarvittaessa 3 kohdassa tarkoitetut 
asiakirjat sen jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille, jossa hoitopalveluja tullaan 
tarjoamaan sekä todistus siitä, että ne ovat 
myöntäneet kyseiselle vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle toimiluvan.
Niiden on viipymättä ilmoitettava 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle 
näiden tietojen toimittamisesta.

4. Kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on viimeistään kymmenen 
työpäivän kuluttua kaikkien asiakirjojen 
vastaanottamisesta toimitettava 2 kohdassa 
ja tarvittaessa 3 kohdassa tarkoitetut 
asiakirjat Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja sen 
jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, 
jossa hoitopalveluja tullaan tarjoamaan,
sekä todistus siitä, että ne ovat myöntäneet 
kyseiselle vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajalle toimiluvan. Niiden on viipymättä 
ilmoitettava vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajalle näiden tietojen toimittamisesta.

Or. en

Perustelu

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen pitäisi olla lopullinen valvontaviranomainen, 
joten sille olisi ilmoitettava seurantaa ja tilastointia varten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien hoitotehtävät muissa jäsenvaltioissa.
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Tarkistus 1493
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi
aloittaa palvelujensa tarjoamisen 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa saatuaan 
ilmoituksen tietojen toimittamisesta.

Kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on viimeistään 
kahdenkymmenen työpäivän kuluttua 
tietojen toimittamisesta ja otettuaan 
huomioon vastaanottavien jäsenvaltioiden 
toimivaltaisilta viranomaisilta 
mahdollisesti saadut huomautukset 
ilmoitettava vaihtoehtoisen sijoitusrahaston
hoitajalle, voiko se aloittaa palvelujensa 
tarjoamisen vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 1494
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos 2 kohdan ja mahdollisesti 3 kohdan 
mukaisesti toimitetut tiedot muuttuvat, 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on 
ilmoitettava muutoksesta kirjallisesti 
kotijäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille viimeistään kuukautta 
ennen muutoksen toteutumista.

6. Jos 2 kohdan ja mahdollisesti 3 kohdan 
mukaisesti toimitetut tiedot muuttuvat, 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on
viipymättä ilmoitettava muutoksesta 
kirjallisesti kotijäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille.

Or. en
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Tarkistus 1495
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava näistä 
muutoksista vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle.

Kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava näistä 
muutoksista Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja
vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

Or. en

Perustelu

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen pitäisi olla lopullinen valvontaviranomainen, 
joten sille olisi ilmoitettava seurantaa ja tilastointia varten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien hoitotehtävät muissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus 1496
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset ovat vastuussa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
järjestelyjen ja organisaation 
asianmukaisuuden valvonnasta sen 
varmistamiseksi, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja voi noudattaa 
kaikkien hoitamiensa vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen perustamista ja 
toimintaa koskevia velvoitteita ja sääntöjä.
Sen jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset, jossa hoitopalveluja 
tarjotaan, ovat vastuussa sen valvonnasta, 
että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
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hoitaja noudattaa kyseisessä 
jäsenvaltiossa voimassa olevia 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
perustamista ja toimintaa koskevia 
sääntöjä, markkinointia koskevat 
järjestelyt mukaan lukien.
Jotta sen jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset, jossa hoitopalveluja 
tarjotaan, voivat puuttua vastuullaan 
olevien sääntöjen mahdolliseen 
rikkomiseen, niiden on voitava luottaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa tehtävään 
yhteistyöhön. Sen jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset, jossa 
hoitopalveluja tarjotaan, voivat 
tarvittaessa viimeisenä keinona ja 
ilmoitettuaan asiasta vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille ryhtyä 
suoraan toimenpiteisiin vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajaa vastaan.

Or. en

Tarkistus 1497
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla

Komission teksti Tarkistus

35 artikla Poistetaan.
Edellytykset kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitävien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen markkinoinnille 
yhteisössä
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
voi markkinoida kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitävän vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia 
jossakin jäsenvaltiossa kotipaikkaansa 
pitäville ammattimaisille sijoittajille 
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ainoastaan siinä tapauksessa, että 
mainittu kolmas maa on allekirjoittanut 
kyseisen jäsenvaltion kanssa sopimuksen, 
joka vastaa täysin OECD:n 
malliverosopimuksen 26 artiklassa 
vahvistettuja vaatimuksia ja jolla 
varmistetaan tehokas tietojenvaihto 
veroasioissa.
Kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja aikoo markkinoida kolmannessa 
maassa kotipaikkaansa pitävän 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeita 
tai osuuksia kotijäsenvaltio voi pidentää 
31 artiklan 3 kohdassa mainittua 
määräaikaa, kun tämä on tarpeen, jotta 
voidaan tarkastaa, täyttävätkö tässä 
direktiivissä säädetyt edellytykset.
Ennen kuin se antaa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle luvan 
markkinoida kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitävän vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia 
kotijäsenvaltion on kiinnitettävä erityistä 
huomiota 38 artiklan mukaisiin 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
mahdollisesti toteuttamiin järjestelyihin.

Or. en

Tarkistus 1498
Marta Andreasen

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla

Komission teksti Tarkistus

35 artikla Poistetaan.
Edellytykset kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitävien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen markkinoinnille 
yhteisössä
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
voi markkinoida kolmannessa maassa 
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kotipaikkaansa pitävän vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia 
jossakin jäsenvaltiossa kotipaikkaansa 
pitäville ammattimaisille sijoittajille 
ainoastaan siinä tapauksessa, että 
mainittu kolmas maa on allekirjoittanut 
kyseisen jäsenvaltion kanssa sopimuksen, 
joka vastaa täysin OECD:n 
malliverosopimuksen 26 artiklassa 
vahvistettuja vaatimuksia ja jolla 
varmistetaan tehokas tietojenvaihto 
veroasioissa.
Kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja aikoo markkinoida kolmannessa 
maassa kotipaikkaansa pitävän 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeita 
tai osuuksia kotijäsenvaltio voi pidentää 
31 artiklan 3 kohdassa mainittua 
määräaikaa, kun tämä on tarpeen, jotta 
voidaan tarkastaa, täyttävätkö tässä 
direktiivissä säädetyt edellytykset.
Ennen kuin se antaa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle luvan 
markkinoida kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitävän vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia 
kotijäsenvaltion on kiinnitettävä erityistä 
huomiota 38 artiklan mukaisiin 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
mahdollisesti toteuttamiin järjestelyihin.

Or. en

Perustelu

On protektionistista kohdistaa lisäsääntelyä ja lisäkustannuksia kolmansien maiden 
rahastojen markkinointiin tai rahastojen markkinointiin kolmansissa maissa, ja kyseiset maat 
saattavat ryhtyä vastatoimiin. Näin myös rajoitetaan voimakkaasti ammattimaisten 
eurooppalaisten sijoittajien valinnanvapautta. Tahattomana seurauksena saattaa myös olla 
pääomapako Euroopasta alueille, joilla sijoitusten tuotto on parempi.
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Tarkistus 1499
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Edellytykset kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitävien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen markkinoinnille 
yhteisössä

Edellytykset sijoittamiselle kolmannessa 
maassa kotipaikkaansa pitäviin
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin

Or. en

Perustelu

Jotta sijoittajat eivät voi kiertää direktiiviä, sijoitusmahdollisuuksille on asetettava 
asianmukaisia rajoituksia.

Tarkistus 1500
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi 
markkinoida kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitävän vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia
jossakin jäsenvaltiossa kotipaikkaansa 
pitäville ammattimaisille sijoittajille 
ainoastaan siinä tapauksessa, että 
mainittu kolmas maa on allekirjoittanut 
kyseisen jäsenvaltion kanssa sopimuksen, 
joka vastaa täysin OECD:n 
malliverosopimuksen 26 artiklassa 
vahvistettuja vaatimuksia ja jolla 
varmistetaan tehokas tietojenvaihto 
veroasioissa.

Sen estämättä, mitä 4 artiklassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia, että 
kolmannessa maassa kotipaikkaansa 
pitävä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja markkinoi ammattimaisille 
sijoittajille niiden oikeudenkäyttöalueella
kolmannessa maassa kotipaikkaansa 
pitävän vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeita tai osuuksia, edellyttäen että

Kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja aikoo markkinoida kolmannessa 
maassa kotipaikkaansa pitävän 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeita 

a) vaihtoehtoista sijoitusrahastoa 
markkinoi vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja, jonka sääntömääräinen 
kotipaikka on jossakin jäsenvaltiossa ja 
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tai osuuksia kotijäsenvaltio voi pidentää 
31 artiklan 3 kohdassa mainittua 
määräaikaa, kun tämä on tarpeen, jotta 
voidaan tarkastaa, täyttävätkö tässä
direktiivissä säädetyt edellytykset.

joka on saanut toimiluvan 4 artiklan 
mukaisesti; tai

Ennen kuin se antaa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle luvan 
markkinoida kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitävän vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia 
kotijäsenvaltion on kiinnitettävä erityistä 
huomiota 38 artiklan mukaisiin 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
mahdollisesti toteuttamiin järjestelyihin.

b) kolmas maa, jossa vaihtoehtoisella 
sijoitusrahastolla tai vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalla on 
sääntömääräinen kotipaikka, on pannut 
täytäntöön lainsäädäntöä, joka vastaa 
kansainvälisen 
arvopaperimarkkinavalvojien järjestön 
(IOSCO) hedge-rahastojen valvontaa 
koskevia vaatimuksia tai vastaavia 
vaatimuksia; tai
c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaisella 
viranomaisella ja sen kolmannen maan 
valvontaviranomaisella tai 
-viranomaisilla, johon vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto tai vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja on sijoittautunut, 
on asianmukainen yhteistyösopimus.

Or. en

Perustelu

Rahoitusmarkkinat ovat nykyisin maailmanlaajuisesti sidoksissa toisiinsa, mikä tarjoaa 
mahdollisuuksia kasvuun ja kehitykseen, ja Euroopassa on turvattava elinkelpoiset 
rahoitusmarkkinat. Tämän tarkistuksen avulla nykyisiä tyydyttäviä sijoituskäytäntöjä 
kolmansissa maissa voidaan jatkaa ja EU:n omaisuudenhoitajat ja ammattimaiset sijoittajat 
(myös eläkerahastot) voivat hyödyntää kiinnostavia liiketoimintamahdollisuuksia. Samalla 
varmistetaan, että käytössä on sääntelykehys, jonka keskeiset vaatimukset on täytettävä.

Tarkistus 1501
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi
markkinoida kolmannessa maassa 

1. Jäsenvaltio voi myöntää kolmanteen 
maahan sijoittautuneelle vaihtoehtoisen 
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kotipaikkaansa pitävän vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia
jossakin jäsenvaltiossa kotipaikkaansa 
pitäville ammattimaisille sijoittajille
ainoastaan siinä tapauksessa, että
mainittu kolmas maa on allekirjoittanut 
kyseisen jäsenvaltion kanssa sopimuksen, 
joka vastaa täysin OECD:n 
malliverosopimuksen 26 artiklassa 
vahvistettuja vaatimuksia ja jolla 
varmistetaan tehokas tietojenvaihto 
veroasioissa.

sijoitusrahaston hoitajalle tämän 
direktiivin mukaisen toimiluvan
markkinoida vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia 
ammattimaisille sijoittajille unionissa 
tämän direktiivin ehtojen mukaisesti,
edellyttäen että

Kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja aikoo markkinoida kolmannessa 
maassa kotipaikkaansa pitävän 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeita 
tai osuuksia kotijäsenvaltio voi pidentää 
31 artiklan 3 kohdassa mainittua 
määräaikaa, kun tämä on tarpeen, jotta 
voidaan tarkastaa, täyttävätkö tässä 
direktiivissä säädetyt edellytykset.

a) kolmannesta maasta on tehty 3 kohdan 
a alakohdan nojalla päätös, jossa 
todetaan, että sen vakauden valvonnan 
sääntelyä ja jatkuvaa valvontaa koskeva 
lainsäädäntö vastaa tämän direktiivin 
säännöksiä ja lainsäädännön 
täytäntöönpanoa tosiasiallisesti 
valvotaan;

Ennen kuin se antaa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle luvan 
markkinoida kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitävän vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia 
kotijäsenvaltion on kiinnitettävä erityistä 
huomiota 38 artiklan mukaisiin 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
mahdollisesti toteuttamiin järjestelyihin.

b) kolmannesta maasta on tehty 3 kohdan 
b alakohdan nojalla päätös, jossa 
todetaan, että se myöntää unionin 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille samantasoisen pääsyn 
markkinoilleen kuin unioni myöntää 
kyseisestä kolmannesta maasta tuleville 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille;
c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
toimittaa sen jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille, jossa se hakee toimilupaa, 
5 ja 31 artiklassa tarkoitetut tiedot;
d) kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisilla 
viranomaisilla ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan 
valvontaviranomaisella on 
yhteistyösopimus, jolla varmistetaan 
niiden tietojen tehokas vaihto, jotka ovat 
olennaisia seurattaessa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan toiminnan 
mahdollisia vaikutuksia koko järjestelmän 
kannalta olennaisten rahoituslaitosten 
vakauteen ja markkinoiden 
häiriöttömyyteen niillä markkinoilla, 
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joilla vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja toimii;
e) kolmas maa on allekirjoittanut sen 
jäsenvaltion kanssa, josta hoitaja hakee 
toimilupaa, sopimuksen, joka vastaa 
täysin OECD:n malliverosopimuksen 
26 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia ja 
varmistaa tehokkaan tietojenvaihdon 
veroasioissa.
2. Komissio antaa Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaista 
kuultuaan 49 a, 49 b ja 49 c artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 
vahvistetaan
a) yleiset vastaavuutta koskevat perusteet, 
joilla arvioidaan kolmannen maan 
vakauden valvonnan sääntelyä ja 
jatkuvaa valvontaa koskevan 
lainsäädännön vastaavuutta ja 
tosiasiallista täytäntöönpanoa III, IV ja 
V luvussa säädettyjen vaatimusten 
pohjalta;
b) yleiset perusteet, joilla arvioidaan, 
myöntääkö kolmas maa unionin 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille samantasoisen pääsyn 
markkinoilleen kuin unioni myöntää 
kyseisestä kolmannesta maasta tuleville 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille.
3. Komissio hyväksyy 2 kohdassa 
tarkoitettujen perusteita ja 49 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen täytäntöönpanotoimenpiteitä 
sen toteamiseksi, että
a) vakauden valvonnan sääntelyä ja 
jatkuvaa valvontaa koskeva kolmannen 
maan lainsäädäntö vastaa tätä direktiiviä 
ja sen täytäntöönpanoa tosiasiallisesti 
valvotaan;
b) kolmas maa myöntää unionin 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille vähintään samantasoisen 
pääsyn markkinoilleen kuin unioni 
myöntää kyseisestä kolmannesta maasta 
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tuleville vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille.

Or. en

Perustelu

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

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

Tarkistus 1502
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi 
markkinoida kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitävän vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia 
jossakin jäsenvaltiossa kotipaikkaansa 
pitäville ammattimaisille sijoittajille
ainoastaan siinä tapauksessa, että mainittu 
kolmas maa on allekirjoittanut kyseisen 
jäsenvaltion kanssa sopimuksen, joka 
vastaa täysin OECD:n 
malliverosopimuksen 26 artiklassa 

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi 
markkinoida kolmannen maan
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeita 
tai osuuksia jossakin jäsenvaltiossa 
kotipaikkaansa pitäville ammattimaisille 
sijoittajille siinä tapauksessa, että mainittu 
kolmas maa on allekirjoittanut
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
kotijäsenvaltion kanssa sopimuksen, joka 
vastaa täysin OECD:n 
malliverosopimuksen 26 artiklassa 
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vahvistettuja vaatimuksia ja jolla 
varmistetaan tehokas tietojenvaihto 
veroasioissa.

vahvistettuja vaatimuksia ja jolla 
varmistetaan tehokas tietojenvaihto 
veroasioissa.

Kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja aikoo markkinoida kolmannessa 
maassa kotipaikkaansa pitävän 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeita 
tai osuuksia kotijäsenvaltio voi pidentää 
31 artiklan 3 kohdassa mainittua 
määräaikaa, kun tämä on tarpeen, jotta 
voidaan tarkastaa, täyttävätkö tässä 
direktiivissä säädetyt edellytykset.
Ennen kuin se antaa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle luvan 
markkinoida kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitävän vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia 
kotijäsenvaltion on kiinnitettävä erityistä 
huomiota 38 artiklan mukaisiin 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
mahdollisesti toteuttamiin järjestelyihin.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan olisi kuuluttava direktiivin säännösten piiriin 
riippumatta siitä, missä rahasto pitää kotipaikkaansa.

Tarkistus 1503
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
voi markkinoida kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitävän vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia 
jossakin jäsenvaltiossa kotipaikkaansa 
pitäville ammattimaisille sijoittajille 
ainoastaan siinä tapauksessa, että 
mainittu kolmas maa on allekirjoittanut 

Direktiivin 2009/65/EY mukaisen 
toimiluvan saaneet yhteissijoitusyritykset, 
direktiivin 2006/48/EY soveltamisalaan 
kuuluvat luottolaitokset, direktiivin 
2003/41/EY soveltamisalaan kuuluvat 
laitokset sekä direktiivin 73/239/ETY, 
direktiivin 2002/83/EY ja direktiivin 
2005/68/EY soveltamisalaan kuuluvat 
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kyseisen jäsenvaltion kanssa sopimuksen, 
joka vastaa täysin OECD:n 
malliverosopimuksen 26 artiklassa 
vahvistettuja vaatimuksia ja jolla 
varmistetaan tehokas tietojenvaihto
veroasioissa.

laitokset eivät saa omistaa suoraan tai 
välillisesti sellaisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen osakkeita tai osuuksia, 
jotka eivät saisi toimilupaa unionissa.

Kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja aikoo markkinoida kolmannessa 
maassa kotipaikkaansa pitävän 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeita 
tai osuuksia kotijäsenvaltio voi pidentää 
31 artiklan 3 kohdassa mainittua 
määräaikaa, kun tämä on tarpeen, jotta 
voidaan tarkastaa, täyttävätkö tässä 
direktiivissä säädetyt edellytykset.
Ennen kuin se antaa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle luvan 
markkinoida kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitävän vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia 
kotijäsenvaltion on kiinnitettävä erityistä 
huomiota 38 artiklan mukaisiin 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
mahdollisesti toteuttamiin järjestelyihin.

Or. en

Perustelu

Jotta sijoittajat eivät voi kiertää direktiiviä, sijoitusmahdollisuuksille on asetettava 
asianmukaisia rajoituksia.

Tarkistus 1504
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
voi markkinoida kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitävän vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia 
jossakin jäsenvaltiossa kotipaikkaansa 

Poistetaan.
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pitäville ammattimaisille sijoittajille 
ainoastaan siinä tapauksessa, että 
mainittu kolmas maa on allekirjoittanut 
kyseisen jäsenvaltion kanssa sopimuksen, 
joka vastaa täysin OECD:n 
malliverosopimuksen 26 artiklassa 
vahvistettuja vaatimuksia ja jolla 
varmistetaan tehokas tietojenvaihto 
veroasioissa.

Or. en

Perustelu

Kolmannessa maassa kotipaikkaansa pitäviä vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja ei pitäisi syrjiä 
pelkästään niiden kotipaikan vuoksi. Kyseessä olisi protektionistinen toimenpide.

Tarkistus 1505
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi 
markkinoida kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitävän vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia
jossakin jäsenvaltiossa kotipaikkaansa 
pitäville ammattimaisille sijoittajille 
ainoastaan siinä tapauksessa, että 
mainittu kolmas maa on allekirjoittanut
kyseisen jäsenvaltion kanssa sopimuksen, 
joka vastaa täysin OECD:n 
malliverosopimuksen 26 artiklassa 
vahvistettuja vaatimuksia ja jolla 
varmistetaan tehokas tietojenvaihto 
veroasioissa.

Jäsenvaltio voi sallia, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja markkinoi sen 
omalla alueella kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitävän vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia, jos 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset ja kyseisen kolmannen 
maan valvontaviranomainen ovat 
toteuttaneet asianmukaiset 
yhteistyöjärjestelyt.

Or. en

Perustelu

Verotietojen vaihtaminen ei ole direktiivin tavoitteen kannalta olennaista – tavoitehan on 
johdanto-osan 2 kappaleen mukaan se, että vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 



PE439.135v01-00 50/190 AM\805044FI.doc

FI

toimiluvan myöntämiseen ja valvontaan liittyviin riskeihin ja niiden vaikutuksiin sijoittajille ja 
markkinoille suhtauduttaisiin yhteisössä yhdenmukaisesti. Sen sijaan ehdotetaan 
asianmukaisia yhteistyöjärjestelyjä.

Tarkistus 1506
Diogo Feio

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi 
markkinoida kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitävän vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia
jossakin jäsenvaltiossa kotipaikkaansa 
pitäville ammattimaisille sijoittajille 
ainoastaan siinä tapauksessa, että 
mainittu kolmas maa on allekirjoittanut
kyseisen jäsenvaltion kanssa sopimuksen, 
joka vastaa täysin OECD:n 
malliverosopimuksen 26 artiklassa 
vahvistettuja vaatimuksia ja jolla 
varmistetaan tehokas tietojenvaihto 
veroasioissa.

Jäsenvaltio voi sallia, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja markkinoi sen 
omalla alueella kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitävän vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia, jos 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset ja kyseisen kolmannen 
maan valvontaviranomainen ovat 
toteuttaneet asianmukaiset 
yhteistyöjärjestelyt.

Or. en

Perustelu

Verotietojen vaihtoa ei pidetä olennaisena tämän direktiivin tavoitteen kannalta. On tärkeää 
sallia yksityisiä sijoituksia koskevat rinnakkaiset kansalliset järjestelmät, sillä näin 
vähennetään EU:n markkinoille haitallisia protektionistisia toimenpiteitä. Olisi suunniteltava 
asianmukaisia yhteistyöjärjestelyjä.

Tarkistus 1507
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi 
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markkinoida kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitävän vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia 
jossakin jäsenvaltiossa kotipaikkaansa 
pitäville ammattimaisille sijoittajille
ainoastaan siinä tapauksessa, että mainittu 
kolmas maa on allekirjoittanut kyseisen 
jäsenvaltion kanssa sopimuksen, joka 
vastaa täysin OECD:n 
malliverosopimuksen 26 artiklassa 
vahvistettuja vaatimuksia ja jolla 
varmistetaan tehokas tietojenvaihto 
veroasioissa.

markkinoida kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitävän vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia 
jossakin jäsenvaltiossa kotipaikkaansa 
pitäville ammattimaisille sijoittajille siinä 
tapauksessa, että mainittu kolmas maa on
sitoutunut noudattamaan kaikkien 
jäsenvaltioiden kanssa tehtyä 
monenvälistä sopimusta, jonka komissio 
on allekirjoittanut niiden puolesta ja jossa 
määrätään

a) tehokkaasta tietojenvaihdosta 
veroasioissa OECD:n 
malliverosopimuksen 26 artiklan 
mukaisesti ja 
b) edellä 5 artiklassa ja IV ja V luvussa 
tarkoitettujen tietojen tehokkaasta 
vaihdosta toimivaltaisten viranomaisten 
kanssa.

Or. en

Perustelu

Kolmansissa maissa kotipaikkaansa pitävien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen markkinointi 
EU:ssa edellyttää tehokasta yhteistyösopimusta (yleisten tietojen vaihto ja veroyhteistyö), 
jonka komissio on allekirjoittanut kaikkien jäsenvaltioiden puolesta ("laajennusperiaate").

Tarkistus 1508
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi 
markkinoida kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitävän vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia
jossakin jäsenvaltiossa kotipaikkaansa 
pitäville ammattimaisille sijoittajille 
ainoastaan siinä tapauksessa, että 
mainittu kolmas maa on allekirjoittanut 
kyseisen jäsenvaltion kanssa sopimuksen, 

Jäsenvaltio voi sallia, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja markkinoi sen 
omalla alueella kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitävän vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia, jos 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset ja kyseisen kolmannen 
maan valvontaviranomainen ovat 
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joka vastaa täysin OECD:n 
malliverosopimuksen 26 artiklassa 
vahvistettuja vaatimuksia ja jolla 
varmistetaan tehokas tietojenvaihto 
veroasioissa.

toteuttaneet asianmukaiset 
yhteistyöjärjestelyt. Kyseisillä kolmansilla 
mailla on oltava asianmukainen 
veronkierron ja rahanpesun vastainen 
lainsäädäntö.

Or. en

Tarkistus 1509
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi 
markkinoida kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitävän vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia 
jossakin jäsenvaltiossa kotipaikkaansa 
pitäville ammattimaisille sijoittajille
ainoastaan siinä tapauksessa, että mainittu 
kolmas maa on allekirjoittanut kyseisen 
jäsenvaltion kanssa sopimuksen, joka 
vastaa täysin OECD:n
malliverosopimuksen 26 artiklassa 
vahvistettuja vaatimuksia ja jolla 
varmistetaan tehokas tietojenvaihto 
veroasioissa.

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi 
markkinoida kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitävän vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia 
jossakin jäsenvaltiossa kotipaikkaansa 
pitäville ammattimaisille sijoittajille siinä 
tapauksessa, että mainittu kolmas maa
sisältyy OECD:n luetteloon niistä 
oikeudenkäyttöalueista, jotka ovat 
panneet olennaisilta osin täytäntöön 
kansainvälisesti sovitut verotusalan 
standardit.

Or. en

Perustelu

Aiheuttaa kohtuutonta rasitusta vaatia, että maalla, jossa kolmannen maan vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto pitää kotipaikkaansa, on tietojenvaihtosopimus kunkin EU:n jäsenvaltion 
kanssa, jossa rahastoa tullaan markkinoimaan, ja vaatimus rajoittaisi käytännössä 
todennäköisesti huomattavasti jäsenvaltioiden mahdollisuuksia sallia tällaisten rahastojen 
markkinointi niiden alueella kansallisten yksityisiä sijoituksia koskevien poikkeusten nojalla. 
Se saattaa myös johtaa siihen, että tällaisia rahastoja kohdellaan eri tavoin eri 
jäsenvaltioissa. 
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Tarkistus 1510
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi 
markkinoida kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitävän vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia 
jossakin jäsenvaltiossa kotipaikkaansa 
pitäville ammattimaisille sijoittajille 
ainoastaan siinä tapauksessa, että mainittu 
kolmas maa on allekirjoittanut kyseisen
jäsenvaltion kanssa sopimuksen, joka 
vastaa täysin OECD:n 
malliverosopimuksen 26 artiklassa 
vahvistettuja vaatimuksia ja jolla 
varmistetaan tehokas tietojenvaihto 
veroasioissa.

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi 
markkinoida kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitävän vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia 
jossakin jäsenvaltiossa kotipaikkaansa 
pitäville ammattimaisille sijoittajille 
ainoastaan siinä tapauksessa, että mainittu 
kolmas maa on allekirjoittanut kyseisen 
jäsenvaltion kanssa sopimuksen, joka 
vastaa OECD:n malliverosopimuksen 
26 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia ja 
jolla varmistetaan tehokas tietojenvaihto 
veroasioissa.

Or. en

Tarkistus 1511
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja aikoo markkinoida kolmannessa 
maassa kotipaikkaansa pitävän 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeita 
tai osuuksia kotijäsenvaltio voi pidentää 
31 artiklan 3 kohdassa mainittua 
määräaikaa, kun tämä on tarpeen, jotta 
voidaan tarkastaa, täyttävätkö tässä 
direktiivissä säädetyt edellytykset.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kolmannessa maassa kotipaikkaansa pitäviä vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja ei pitäisi syrjiä 
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pelkästään niiden kotipaikan vuoksi. Kyseessä olisi protektionistinen toimenpide.

Tarkistus 1512
Diogo Feio

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja aikoo markkinoida kolmannessa 
maassa kotipaikkaansa pitävän 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeita 
tai osuuksia kotijäsenvaltio voi pidentää 
31 artiklan 3 kohdassa mainittua 
määräaikaa, kun tämä on tarpeen, jotta 
voidaan tarkastaa, täyttävätkö tässä 
direktiivissä säädetyt edellytykset.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Verotietojen vaihtoa ei pidetä olennaisena tämän direktiivin tavoitteen kannalta. On tärkeää 
sallia yksityisiä sijoituksia koskevat rinnakkaiset kansalliset järjestelmät, sillä näin 
vähennetään EU:n markkinoille haitallisia protektionistisia toimenpiteitä. Olisi suunniteltava 
asianmukaisia yhteistyöjärjestelyjä.

Tarkistus 1513
Diogo Feio

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ennen kuin se antaa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle luvan 
markkinoida kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitävän vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia 
kotijäsenvaltion on kiinnitettävä erityistä 
huomiota 38 artiklan mukaisiin 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 

Poistetaan.
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mahdollisesti toteuttamiin järjestelyihin.

Or. en

Perustelu

Verotietojen vaihtoa ei pidetä olennaisena tämän direktiivin tavoitteen kannalta. On tärkeää 
sallia yksityisiä sijoituksia koskevat rinnakkaiset kansalliset järjestelmät, sillä näin 
vähennetään EU:n markkinoille haitallisia protektionistisia toimenpiteitä. Olisi suunniteltava 
asianmukaisia yhteistyöjärjestelyjä.

Tarkistus 1514
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
35 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

35 a artikla
Kolmansien maiden vaihtoehtoiset 

sijoitusrahastot
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
unioniin sijoittautuneet toimiluvan 
saaneet vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat saavat hoitaa sellaisia 
kolmanteen maahan sijoittautuneita 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja, jotka 
markkinoivat osuuksia tai osakkeita
ammattimaisille sijoittajille kyseisessä 
jäsenvaltiossa, ainoastaan tämän 
direktiivin edellytysten mukaisesti ja 
31 artiklassa säädettyjä menettelyjä 
noudattaen edellyttäen, että kyseinen 
jäsenvaltio ja kolmannen maan 
valvontaviranomainen ovat toteuttaneet 
asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt, joilla 
varmistetaan tehokas tietojenvaihto.

Or. en

Perustelu

Kun eurooppalaiset vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat markkinoivat yhteisössä 
kolmanteen maahan sijoittautuneita vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja ammattimaisille 
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sijoittajille, toimivaltaisten viranomaisten pitäisi saada kaikki eurooppalaisten sijoittajien 
suojelemiseksi tarvittavat tiedot. 

Tarkistus 1515
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
35 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

35 a artikla
Kolmansien maiden vaihtoehtoiset 

sijoitusrahastot
Jäsenvaltiot eivät saa estää jossakin 
jäsenvaltiossa kotipaikkaansa pitäviä 
ammattimaisia sijoittajia sijoittamasta 
kolmannessa maassa kotipaikkaansa 
pitävään vaihtoehtoiseen 
sijoitusrahastoon.

Or. en

Perustelu

Rahoitusmarkkinat ovat nykyisin maailmanlaajuisesti sidoksissa toisiinsa, mikä tarjoaa 
mahdollisuuksia kasvuun ja kehitykseen, ja Euroopassa on turvattava elinkelpoiset 
rahoitusmarkkinat. Tämän tarkistuksen avulla nykyisiä tyydyttäviä sijoituskäytäntöjä 
kolmansissa maissa voidaan jatkaa ja EU:n omaisuudenhoitajat ja ammattimaiset sijoittajat 
(myös eläkerahastot) voivat hyödyntää kiinnostavia liiketoimintamahdollisuuksia. Samalla 
varmistetaan, että käytössä on sääntelykehys, jonka keskeiset vähimmäisvaatimukset on 
täytettävä.

Tarkistus 1516
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
35 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

35 a artikla
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Kolmansien maiden vaihtoehtoiset 
sijoitusrahastot

Jossakin jäsenvaltiossa kotipaikkaansa 
pitävät ammattimaiset sijoittajat saavat 
sijoittaa kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitävään vaihtoehtoiseen 
sijoitusrahastoon, jos se on kyseisen 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 
mukaan sallittua.

Or. en

Perustelu

Näin työeläkerahastot voivat edelleen sijoittaa kolmansien maiden vaihtoehtoisiin 
sijoitusrahastoihin jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus 1517
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
35 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

35 a artikla
Edellytykset sijoittamiselle kolmannessa 

maassa kotipaikkaansa pitäviin 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin

Jossakin jäsenvaltiossa kotipaikkaansa 
pitävät ammattimaiset sijoittajat saavat 
sijoittaa kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitävään vaihtoehtoiseen 
sijoitusrahastoon. Mikäli vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto sallii lunastusoikeudet 
sijoittajien valinnan mukaan, 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
sääntömääräisen kotipaikan on oltava 
jossakin jäsenvaltiossa ja sillä on oltava 
4 artiklan mukainen toimilupa tai 
kolmannen maan, jossa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sääntömääräinen 
kotipaikka on, on pitänyt allekirjoittaa 
tietojenvaihtoa koskeva, asiaankuuluvien 
kansainvälisten vaatimusten mukainen 
yhteistyösopimus.
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Or. en

Perustelu

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.

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

Tarkistus 1518
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
35 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

35 a artikla
Edellytykset sille, että kolmansien maiden 
vaihtoehtoiset sijoitusrahastot, joilla ei ole 

toimilupaa, voivat sijoittaa Euroopan 
markkinoille

Edellä 3 artiklan a alakohdassa 
tarkoitetut kolmansien maiden 
vaihtoehtoiset sijoitusrahastot, joilla ei ole 
toimilupaa ja joiden unionissa omistamat 
varat ylittävät 100 miljoonaa euroa ja 
jotka käyttävät vivutusta, on merkittävä 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
rekisteriin ottaen huomioon 2 artiklassa 
säädetyt poikkeukset.
Jotta vaihtoehtoiset sijoitusrahastot, joilla 
ei ole toimilupaa, saavat toimia Euroopan 
markkinoilla, niiden on noudatettava 
11 artiklan 4 kohdan, 12 artiklan 
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1 kohdan sekä 13, 13 a, 24 ja 25 artiklan 
vaatimuksia. Tässä tapauksessa 
toimivaltaisella viranomaisella 
tarkoitetaan Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaista.

Or. en

Perustelu

Nykyisessä direktiivissä syrjitään eurooppalaisia vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja. 
Järjestelmäriskejä ei voida valvoa, jos ulkomaisia hedge-rahastoja ei rekisteröidä ja jos 
niihin ei sovelleta järjestelmäriskejä koskevia direktiivin vaatimuksia.

Tarkistus 1519
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
35 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

35 b artikla
Kolmansien maiden vaihtoehtoiset 

sijoitusrahastot
Jäsenvaltiot voivat sallia, että niiden 
alueella kotipaikkaansa pitävät 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
sijoittavat vaihtoehtoisiin 
sijoitusrahastoihin, myös kolmansien 
maiden sijoitusrahastoihin, kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. Kyseisillä 
kolmansilla mailla on oltava 
asianmukainen veronkierron ja 
rahanpesun vastainen lainsäädäntö.

Or. en
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Tarkistus 1520
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
35 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

35 c artikla
Sijoittaminen toimiluvan saaneisiin 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin

Toimiluvan saaneet vaihtoehtoiset 
sijoitusrahastot saavat sijoittaa suoraan 
tai välillisesti enintään 20 prosenttia 
yhteenlasketuista varoistaan 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin, joilla 
ei ole toimilupaa unionissa.

Or. en

Perustelu

Jotta sijoittajat eivät voi kiertää direktiiviä, toimiluvan saaneita vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja olisi estettävä sijoittamasta rahastoihin, joilla ei ole toimilupaa.

Tarkistus 1521
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
35 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

35 d artikla
Edellytykset sille, että kolmannen maan 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto, jolla ei ole 
toimilupaa, voi hankkia huomattavan 
vaikutusvallan tai määräysvallan 
eurooppalaisessa liikkeeseenlaskijassa tai 
eurooppalaisessa listaamattomassa 
yhtiössä
Edellä 3 artiklan a alakohdassa 
tarkoitettujen kolmansien maiden 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen, jotka 
käyttävät vivutusta hankkiakseen 
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huomattavan vaikutusvallan tai 
määräysvallan listaamattomissa yhtiöissä 
tai liikkeeseenlaskijassa, on noudatettava 
26–30 artiklan säännöksiä ottaen 
huomioon 2 artiklassa säädetyt 
poikkeukset. 

Or. en

Perustelu

Nykyisessä direktiivissä syrjitään eurooppalaisia vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja. Sääntöjä 
on sovellettava kaikkiin vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin riippumatta siitä, missä ne ehkä 
pitävät kotipaikkaansa.

Tarkistus 1522
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
35 e artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

35 e artikla
Kolmansien maiden vaihtoehtoiset 

sijoitusrahastot
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimiluvan saaneet vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat saavat hoitaa 
kolmanteen maahan sijoittautunutta 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa 
ainoastaan, jos 
a) kyseisen kolmannen maan asiaa 
koskeva lainsäädäntö vastaa 
kansainvälisten järjestöjen asettamia 
vaatimuksia tai vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja voi osoittaa, että 
kolmannen maan vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto täyttää nämä vaatimukset; 
ja
b) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset ja sen kolmannen maan 
valvontaviranomainen, johon 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto on 
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sijoittautunut, ovat toteuttaneet 
asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt.
2. Komissio antaa 49 a, 49 b ja 
49 c artiklan mukaisesti delegoituja
säädöksiä, jotka koskevat 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuja vaatimuksia ja 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja 
yhteistyöjärjestelyjä.
3. Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen laatii 
tämän artiklan yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi 
suuntaviivat, joilla se määrittää 
1 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia ja 
yhteistyöjärjestelyjä koskevien komission 
antamien delegoitujen säädösten 
soveltamisen edellytykset.

Or. en

Perustelu

Neuvoston ehdottaman tekstin sanamuoto on hyvä ja sitä olisi käytettävä.

Tarkistus 1522
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla

Komission teksti Tarkistus

36 artikla Poistetaan.
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
hallinnollisten tehtävien siirto kolmanteen 
maahan sijoittautuneelle yhteisölle
Jäsenvaltiot saavat antaa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan siirtää 
hallinnollisia palveluja kolmanteen 
maahan sijoittautuneelle yhteisölle vain, 
jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
a) 18 artiklassa asetetut vaatimukset 
täyttyvät;
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b) taho on valtuutettu hallintopalvelujen 
tarjontaan tai rekisteröity kolmannessa 
maassa, johon se on sijoittautunut, ja 
vakausvalvonnan alainen;
c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan toimivaltaisella viranomaisella ja 
kyseisen yhteisön valvontaviranomaisella 
on asianmukainen yhteistyösopimus.

Or. en

Tarkistus 1524
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla

Komission teksti Tarkistus

36 artikla Poistetaan.
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
hallinnollisten tehtävien siirto kolmanteen 
maahan sijoittautuneelle yhteisölle
Jäsenvaltiot saavat antaa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan siirtää 
hallinnollisia palveluja kolmanteen 
maahan sijoittautuneelle yhteisölle vain, 
jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
a) 18 artiklassa asetetut vaatimukset 
täyttyvät;
b) taho on valtuutettu hallintopalvelujen 
tarjontaan tai rekisteröity kolmannessa 
maassa, johon se on sijoittautunut, ja 
vakausvalvonnan alainen;
c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston
hoitajan toimivaltaisella viranomaisella ja 
kyseisen yhteisön valvontaviranomaisella 
on asianmukainen yhteistyösopimus.

Or. en
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Perustelu

Tehtävien siirtoa koskevien säännösten pitäisi noudattaa rahoitusmarkkinadirektiivissä ja sen 
soveltamisdirektiivissä olevien sijoituspalvelujen tai ratkaisevan tärkeiden tai tärkeiden 
operatiivisten palvelujen ulkoistamista koskevien säännösten mallia. Nämä säännökset on 
toistettu ehdotetussa tarkistuksessa pienin muutoksin, joilla otetaan huomioon 
rahoitusmarkkinadirektiivissä säänneltyjen sijoitusyhtiöiden muuttuminen vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiksi.

Tarkistus 1525
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla

Komission teksti Tarkistus

36 artikla Poistetaan.
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
hallinnollisten tehtävien siirto kolmanteen 
maahan sijoittautuneelle yhteisölle
Jäsenvaltiot saavat antaa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan siirtää 
hallinnollisia palveluja kolmanteen 
maahan sijoittautuneelle yhteisölle vain, 
jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
a) 18 artiklassa asetetut vaatimukset 
täyttyvät;
b) taho on valtuutettu hallintopalvelujen 
tarjontaan tai rekisteröity kolmannessa 
maassa, johon se on sijoittautunut, ja 
vakausvalvonnan alainen;
c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan toimivaltaisella viranomaisella ja 
kyseisen yhteisön valvontaviranomaisella 
on asianmukainen yhteistyösopimus.

Or. en

Perustelu

Säännös olisi poistettava, jotta vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien tehtävien siirtoon 
kolmansiin maihin voitaisiin soveltaa tarkistettua 18 artiklaa.
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Tarkistus 1526
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla

Komission teksti Tarkistus

36 artikla Poistetaan.
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
hallinnollisten tehtävien siirto kolmanteen 
maahan sijoittautuneelle yhteisölle
Jäsenvaltiot saavat antaa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan siirtää 
hallinnollisia palveluja kolmanteen 
maahan sijoittautuneelle yhteisölle vain, 
jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
a) 18 artiklassa asetetut vaatimukset 
täyttyvät;
b) taho on valtuutettu hallintopalvelujen 
tarjontaan tai rekisteröity kolmannessa 
maassa, johon se on sijoittautunut, ja 
vakausvalvonnan alainen;
c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan toimivaltaisella viranomaisella ja 
kyseisen yhteisön valvontaviranomaisella 
on asianmukainen yhteistyösopimus.

Or. en

Perustelu

Tehtävien siirtoa säännellään 18 artiklassa.

Tarkistus 1527
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot saavat antaa vaihtoehtoisen Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
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sijoitusrahaston hoitajan siirtää 
hallinnollisia palveluja kolmanteen maahan 
sijoittautuneelle yhteisölle vain, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

kotipaikka on unionissa, jäsenvaltiot eivät 
saa antaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan siirtää hallinnollisia palveluja 
kolmanteen maahan sijoittautuneelle 
yhteisölle.

a) 18 artiklassa asetetut vaatimukset 
täyttyvät;
b) taho on valtuutettu hallintopalvelujen 
tarjontaan tai rekisteröity kolmannessa 
maassa, johon se on sijoittautunut, ja 
vakausvalvonnan alainen;
c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan toimivaltaisella viranomaisella ja 
kyseisen yhteisön valvontaviranomaisella 
on asianmukainen yhteistyösopimus.

Or. en

Perustelu

Eurooppalaisen toimiluvan saanutta vaihtoehtoista sijoitusrahastoa on sijoittajien 
suojaamiseksi hoidettava kokonaan Euroopan unionissa.

Tarkistus 1528
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot saavat antaa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan siirtää 
hallinnollisia palveluja kolmanteen maahan 
sijoittautuneelle yhteisölle vain, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

Jäsenvaltiot saavat antaa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan siirtää 
hallinnollisia palveluja ja hoitopalveluja
kolmanteen maahan sijoittautuneelle 
yhteisölle vain, jos seuraavat edellytykset 
täyttyvät:

Or. en

Perustelu

Osaaminen ja asiantuntemus ovat levinneet rahoitusalalla laajalle. On sijoittajan edun 
mukaista, että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja ei ole sidottu paikalliseen 
asiantuntemukseen vaan voi käyttää parasta osaamista.
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Tarkistus 1529
Derk Jan Eppink

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot saavat antaa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan siirtää 
hallinnollisia palveluja kolmanteen maahan 
sijoittautuneelle yhteisölle vain, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja saa
siirtää hallinnollisia palveluja kolmanteen 
maahan sijoittautuneelle yhteisölle vain, 
jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 1530
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) taho on valtuutettu hallintopalvelujen
tarjontaan tai rekisteröity kolmannessa 
maassa, johon se on sijoittautunut, ja 
vakausvalvonnan alainen;

b) taho on valtuutettu hallinto- tai 
hoitopalvelujen tarjontaan tai rekisteröity 
kolmannessa maassa, johon se on 
sijoittautunut, ja vakausvalvonnan alainen;

Or. en

Perustelu

Osaaminen ja asiantuntemus ovat levinneet rahoitusalalla laajalle. On sijoittajan edun 
mukaista, että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja ei ole sidottu paikalliseen 
asiantuntemukseen vaan voi käyttää parasta osaamista.
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Tarkistus 1531
Derk Jan Eppink

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) taho on valtuutettu hallintopalvelujen 
tarjontaan tai rekisteröity kolmannessa 
maassa, johon se on sijoittautunut, ja 
vakausvalvonnan alainen;

b) taho on valtuutettu hallintopalvelujen 
tarjontaan tai rekisteröity kolmannessa 
maassa, johon se on sijoittautunut;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 1532
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan toimivaltaisella viranomaisella ja
kyseisen yhteisön valvontaviranomaisella 
on asianmukainen yhteistyösopimus.

c) jäsenvaltioiden toimivaltaisilla 
viranomaisilla on kyseisen yhteisön
valvontaviranomaisen kanssa komission 
niiden puolesta allekirjoittama
asianmukainen ja tehokas
yhteistyösopimus, joka vastaa komission 
39 b artiklan mukaisesti määrittelemiä 
vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Hallintotehtävien siirto kolmanteen maahan sijoittautuneeseen yhteisöön edellyttää tehokasta 
yhteistyösopimusta (tietojenvaihto), jonka komissio on allekirjoittanut jäsenvaltioiden 
puolesta ("laajennusperiaate").
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Tarkistus 1533
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
36 artikla – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) palvelut ovat jossakin jäsenvaltiossa 
rekisteröidyn vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan suorassa 
valvonnassa ja ne suoritetaan sen 
vastuulla. 

Or. en

Perustelu

Osaaminen ja asiantuntemus ovat levinneet rahoitusalalla laajalle. On sijoittajan edun 
mukaista, että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja ei ole sidottu paikalliseen 
asiantuntemukseen vaan voi käyttää parasta osaamista.

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

Ehdotus direktiiviksi
37 artikla

Komission teksti Tarkistus

37 artikla Poistetaan.
Kolmanteen maahan sijoittautunut 

arvonmäärittäjä
1. Jäsenvaltiot saavat antaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
nimetä kolmanteen maahan 
sijoittautuneen arvonmäärittäjän vain, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:
a) 16 artiklassa asetetut vaatimukset 
täyttyvät;
b) kolmannesta maasta on tehty 3 kohdan 
nojalla päätös, jossa todetaan, että sen 
alueelle sijoittautuneiden 
arvonmäärittäjien käyttämät 
arvonmääritysvaatimukset ja -säännöt 
vastaavat yhteisössä sovellettavia.
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2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään perusteet, joilla arvioidaan 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua 
kolmansien maiden 
arvonmääritysvaatimusten ja -sääntöjen 
vastaavuutta.
Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
3. Komissio hyväksyy 2 kohdassa 
tarkoitettujen perusteita ja 49 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen täytäntöönpanotoimenpiteitä 
sen toteamiseksi, että kolmannen maan 
lainsäädäntöön sisältyvät 
arvonmääritysvaatimukset ja -säännöt 
vastaavat yhteisössä sovellettavia.

Or. en

Perustelu

Tehtävien siirtoa koskevien säännösten pitäisi noudattaa rahoitusmarkkinadirektiivissä ja sen 
soveltamisdirektiivissä olevien sijoituspalvelujen tai ratkaisevan tärkeiden tai tärkeiden 
operatiivisten palvelujen ulkoistamista koskevien säännösten mallia. Nämä säännökset on 
toistettu ehdotetussa tarkistuksessa pienin muutoksin, joilla otetaan huomioon 
rahoitusmarkkinadirektiivissä säänneltyjen sijoitusyhtiöiden muuttuminen vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiksi.

Tarkistus 1535
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ehdotus direktiiviksi
37 artikla

Komission teksti Tarkistus

37 artikla Poistetaan.
Kolmanteen maahan sijoittautunut 

arvonmäärittäjä
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1. Jäsenvaltiot saavat antaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
nimetä kolmanteen maahan 
sijoittautuneen arvonmäärittäjän vain, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:
a) 16 artiklassa asetetut vaatimukset 
täyttyvät;
b) kolmannesta maasta on tehty 3 kohdan 
nojalla päätös, jossa todetaan, että sen 
alueelle sijoittautuneiden 
arvonmäärittäjien käyttämät 
arvonmääritysvaatimukset ja -säännöt 
vastaavat yhteisössä sovellettavia.
2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään perusteet, joilla arvioidaan 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua 
kolmansien maiden 
arvonmääritysvaatimusten ja -sääntöjen 
vastaavuutta.
Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
3. Komissio hyväksyy 2 kohdassa 
tarkoitettujen perusteita ja 49 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen täytäntöönpanotoimenpiteitä 
sen toteamiseksi, että kolmannen maan 
lainsäädäntöön sisältyvät 
arvonmääritysvaatimukset ja -säännöt 
vastaavat yhteisössä sovellettavia.

Or. en
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Tarkistus 1536
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
37 artikla

Komission teksti Tarkistus

37 artikla Poistetaan.
Kolmanteen maahan sijoittautunut 

arvonmäärittäjä
1. Jäsenvaltiot saavat antaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
nimetä kolmanteen maahan 
sijoittautuneen arvonmäärittäjän vain, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:
a) 16 artiklassa asetetut vaatimukset 
täyttyvät;
b) kolmannesta maasta on tehty 3 kohdan 
nojalla päätös, jossa todetaan, että sen 
alueelle sijoittautuneiden 
arvonmäärittäjien käyttämät 
arvonmääritysvaatimukset ja -säännöt
vastaavat yhteisössä sovellettavia.
2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään perusteet, joilla arvioidaan 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua 
kolmansien maiden 
arvonmääritysvaatimusten ja -sääntöjen 
vastaavuutta.
Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
3. Komissio hyväksyy 2 kohdassa 
tarkoitettujen perusteita ja 49 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen täytäntöönpanotoimenpiteitä 
sen toteamiseksi, että kolmannen maan 
lainsäädäntöön sisältyvät 
arvonmääritysvaatimukset ja -säännöt 
vastaavat yhteisössä sovellettavia.
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Or. en

Perustelu

Säännös olisi poistettava, koska vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien tehtävien siirtoon 
kolmansiin maihin sovelletaan tarkistettua 18 artiklaa.

Tarkistus 1537
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
37 artikla

Komission teksti Tarkistus

37 artikla Poistetaan.
Kolmanteen maahan sijoittautunut 

arvonmäärittäjä
1. Jäsenvaltiot saavat antaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
nimetä kolmanteen maahan 
sijoittautuneen arvonmäärittäjän vain, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:
a) 16 artiklassa asetetut vaatimukset 
täyttyvät;
b) kolmannesta maasta on tehty 3 kohdan 
nojalla päätös, jossa todetaan, että sen 
alueelle sijoittautuneiden 
arvonmäärittäjien käyttämät 
arvonmääritysvaatimukset ja -säännöt 
vastaavat yhteisössä sovellettavia.
2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään perusteet, joilla arvioidaan 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua 
kolmansien maiden 
arvonmääritysvaatimusten ja -sääntöjen 
vastaavuutta.
Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
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3. Komissio hyväksyy 2 kohdassa 
tarkoitettujen perusteita ja 49 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen täytäntöönpanotoimenpiteitä 
sen toteamiseksi, että kolmannen maan 
lainsäädäntöön sisältyvät 
arvonmääritysvaatimukset ja -säännöt 
vastaavat yhteisössä sovellettavia.

Or. en

Perustelu

Arvonmääritystehtävä olisi määriteltävä asianmukaisesti 16 artiklassa ja mahdollisuus siirtää 
tai antaa tehtävä 18 artiklassa.

Tarkistus 1538
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
37 artikla

Komission teksti Tarkistus

37 artikla Poistetaan.
Kolmanteen maahan sijoittautunut 

arvonmäärittäjä
1. Jäsenvaltiot saavat antaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
nimetä kolmanteen maahan 
sijoittautuneen arvonmäärittäjän vain, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:
a) 16 artiklassa asetetut vaatimukset 
täyttyvät;
b) kolmannesta maasta on tehty 3 kohdan 
nojalla päätös, jossa todetaan, että sen 
alueelle sijoittautuneiden 
arvonmäärittäjien käyttämät 
arvonmääritysvaatimukset ja -säännöt 
vastaavat yhteisössä sovellettavia.
2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään perusteet, joilla arvioidaan 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua 
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kolmansien maiden 
arvonmääritysvaatimusten ja -sääntöjen 
vastaavuutta.
Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä,
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
3. Komissio hyväksyy 2 kohdassa 
tarkoitettujen perusteita ja 49 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen täytäntöönpanotoimenpiteitä 
sen toteamiseksi, että kolmannen maan 
lainsäädäntöön sisältyvät 
arvonmääritysvaatimukset ja -säännöt 
vastaavat yhteisössä sovellettavia.

Or. en

Perustelu

Arvonmääritys on erittäin arkaluonteinen asia, eikä sitä pitäisi jättää kolmansissa maissa 
sijaitseville toimijoille edes sovellettaessa vastaavuusjärjestelmää.

Tarkistus 1539
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
37 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot saavat antaa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan nimetä
kolmanteen maahan sijoittautuneen 
arvonmäärittäjän vain, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
poikkeuksellisesti sallia, että unioniin 
sijoittautunut vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja nimeää
kolmanteen maahan sijoittautuneen 
arvonmäärittäjän, jos unioniin 
sijoittautunut arvonmäärittäjä ei voi 
määrittää tarkasti kolmansissa maissa 
olevien varojen arvoa.

a) 16 artiklassa asetetut vaatimukset 
täyttyvät;
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b) kolmannesta maasta on tehty 3 kohdan 
nojalla päätös, jossa todetaan, että sen 
alueelle sijoittautuneiden 
arvonmäärittäjien käyttämät 
arvonmääritysvaatimukset ja -säännöt 
vastaavat yhteisössä sovellettavia.
2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään perusteet, joilla arvioidaan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua 
kolmansien maiden 
arvonmääritysvaatimusten ja -sääntöjen 
vastaavuutta.

Komissio yksilöi 49 a, 49 b ja 
49 c artiklan mukaisesti delegoiduissa 
säädöksissä perusteet, joilla arvioidaan
varat, joiden arvoa unioniin sijoittautunut 
arvonmäärittäjä ei määrittäisi tarkasti.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
3. Komissio hyväksyy 2 kohdassa 
tarkoitettujen perusteita ja 49 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen täytäntöönpanotoimenpiteitä 
sen toteamiseksi, että kolmannen maan 
lainsäädäntöön sisältyvät 
arvonmääritysvaatimukset ja -säännöt 
vastaavat yhteisössä sovellettavia.

Or. en

Perustelu

Arvonmääritys on sijoittajansuojan kannalta olennaisen tärkeää. Se olisi tehtävä 
mahdollisuuksien mukaan yhteisössä.

Tarkistus 1540
Derk Jan Eppink

Ehdotus direktiiviksi
37 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot saavat antaa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan nimetä 

1. Jäsenvaltiot saavat antaa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan nimetä 
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kolmanteen maahan sijoittautuneen 
arvonmäärittäjän vain, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

kolmanteen maahan sijoittautuneen 
arvonmäärittäjän vain, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

a) 16 artiklassa asetetut vaatimukset 
täyttyvät;

a) kolmannen maan arvonmäärittäjällä 
on sääntömääräinen kotipaikka jossakin 
jäsenvaltiossa; ja

b) kolmannesta maasta on tehty 3 kohdan 
nojalla päätös, jossa todetaan, että sen 
alueelle sijoittautuneiden 
arvonmäärittäjien käyttämät 
arvonmääritysvaatimukset ja -säännöt 
vastaavat yhteisössä sovellettavia.

b) 16 artiklassa asetetut vaatimukset 
täyttyvät.

Or. en

Perustelu

Hoitajien olisi voitava laajentaa sellaisten palveluntarjoajien joukkoon (hallintohenkilöt, 
arvonmäärittäjät sekä säilytysyhtiöt/omaisuudenhoitajat), joilla on sääntömääräinen 
kotipaikka EU:ssa, mutta joiden pääkonttori sijaitsee ehkä EU:n ulkopuolella.

Tarkistus 1541
Udo Bullmann, Robert Goebbels

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

Komission teksti Tarkistus

b a) jäsenvaltioiden toimivaltaisilla 
viranomaisilla on kyseisen yhteisön 
valvontaviranomaisen kanssa komission 
niiden puolesta allekirjoittama 
asianmukainen ja tehokas 
yhteistyösopimus, joka vastaa komission 
39 a artiklan mukaisesti määrittelemiä 
vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Kolmanteen maahan sijoittautuneen arvonmäärittäjän nimeäminen edellyttää tehokasta 
yhteistyösopimusta (tietojenvaihto ja verotus), jonka komissio on allekirjoittanut 
jäsenvaltioiden puolesta ("laajennusperiaate").
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Tarkistus 1542
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
37 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään perusteet, joilla arvioidaan
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua 
kolmansien maiden 
arvonmääritysvaatimusten ja -sääntöjen 
vastaavuutta.

2. Komissio yksilöi 49 a, 49 b ja 
49 c artiklan mukaisesti delegoiduissa 
säädöksissä perusteet, joilla arvioidaan 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua 
kolmansien maiden 
arvonmääritysvaatimusten ja -sääntöjen 
vastaavuutta.

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

Komissio varmistaa, että nämä säädökset 
tulevat voimaan …*.
* EUVL: pyydetään lisäämään 
päivämäärä: kahden vuoden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 1543
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
37 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 2 kohdassa 
tarkoitettujen perusteita ja 49 artiklan 

3. Komissio antaa 2 kohdassa 
tarkoitettujen perusteita noudattaen 49 a, 
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2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen täytäntöönpanotoimenpiteitä
sen toteamiseksi, että kolmannen maan 
lainsäädäntöön sisältyvät 
arvonmääritysvaatimukset ja -säännöt 
vastaavat yhteisössä sovellettavia.

49 b ja 49 c artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä sen toteamiseksi, 
että kolmannen maan lainsäädäntöön 
sisältyvät arvonmääritysvaatimukset ja -
säännöt vastaavat unionissa sovellettavia.

Komissio varmistaa, että nämä säädökset 
tulevat voimaan …*.
* EUVL: pyydetään lisäämään 
päivämäärä: kahden vuoden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

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

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

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla

Komission teksti Tarkistus

38 artikla Poistetaan.
Kolmannessa maassa kotipaikkaansa 

pitävän vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
säilytystehtävien siirtäminen

1. Edellä olevasta 17 artiklan 4 kohdasta 
poiketen jäsenvaltioiden annettava 
kolmannessa maassa kotipaikkaansa 
pitävän vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
17 artiklan mukaisesti nimetyn 
säilytysyhteisön siirtää yhden tai 
useamman tehtävänsä hoito toiselle 
samassa kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitävälle säilytysyhteisölle 
sillä edellytyksellä, että kyseisen 
kolmannen maan lainsäädäntö vastaa 
tämän direktiivin säännöksiä ja 
lainsäädännön täytäntöönpanoa 
tosiasiallisesti valvotaan.
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Lisäksi seuraavien edellytysten on 
täytyttävä:
a) kolmannesta maasta on tehty 4 kohdan 
nojalla päätös, jossa todetaan, että 
kyseisessä maassa kotipaikkaansa pitävät 
alisäilytysyhteisöt ovat sellaisen 
tehokkaan vakauden valvonnan sääntelyn 
ja valvonnan alaisia, joka vastaa yhteisön 
lainsäädännön säännöksiä;
b) yhteistyö kotijäsenvaltion ja kolmannen 
maan asianomaisten viranomaisten välillä 
on varmistettu riittävällä tavalla;
c) kolmannesta maasta on tehty 4 kohdan 
nojalla päätös, jossa todetaan, että 
kolmannessa maassa sovellettavat 
vaatimuksen rahanpesun ja terrorismin 
rahoittamisen ehkäisemiseksi vastaavat 
yhteisön lainsäädännön säännöksiä.
2. Se, että säilytysyhteisö on siirtänyt 
kolmannen maan säilytysyhteisölle kaikki 
tai osan tehtävistään, ei vaikuta edellisen 
vastuuseen sijoittajille.
3. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla 
määritellään perusteet, joilla arvioidaan 
1 kohdassa tarkoitettujen kolmansien 
maiden vakauden valvonnan sääntelyn, 
valvonnan ja vaatimusten vastaavuutta.
Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
4. Komissio hyväksyy 3 kohdassa 
tarkoitettuja perusteita ja 49 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen täytäntöönpanotoimenpiteitä 
sen toteamiseksi, että kolmannen maan 
vakauden valvonnan sääntely, valvonta ja 
vaatimukset vastaavat tätä direktiiviä.

Or. en
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Perustelu

Tehtävien siirtoa koskevien säännösten pitäisi noudattaa rahoitusmarkkinadirektiivissä ja sen 
soveltamisdirektiivissä olevien sijoituspalvelujen tai ratkaisevan tärkeiden tai tärkeiden 
operatiivisten palvelujen ulkoistamista koskevien säännösten mallia. Nämä säännökset on 
toistettu ehdotetussa tarkistuksessa pienin muutoksin, joilla otetaan huomioon 
rahoitusmarkkinadirektiivissä säänneltyjen sijoitusyhtiöiden muuttuminen vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiksi. 

Tarkistus 1545
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla

Komission teksti Tarkistus

38 artikla Poistetaan.
Kolmannessa maassa kotipaikkaansa 

pitävän vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
säilytystehtävien siirtäminen

1. Edellä olevasta 17 artiklan 4 kohdasta 
poiketen jäsenvaltioiden annettava 
kolmannessa maassa kotipaikkaansa 
pitävän vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
17 artiklan mukaisesti nimetyn 
säilytysyhteisön siirtää yhden tai 
useamman tehtävänsä hoito toiselle 
samassa kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitävälle säilytysyhteisölle 
sillä edellytyksellä, että kyseisen 
kolmannen maan lainsäädäntö vastaa 
tämän direktiivin säännöksiä ja 
lainsäädännön täytäntöönpanoa 
tosiasiallisesti valvotaan.
Lisäksi seuraavien edellytysten on 
täytyttävä:
a) kolmannesta maasta on tehty 4 kohdan 
nojalla päätös, jossa todetaan, että 
kyseisessä maassa kotipaikkaansa pitävät 
alisäilytysyhteisöt ovat sellaisen 
tehokkaan vakauden valvonnan sääntelyn 
ja valvonnan alaisia, joka vastaa yhteisön 
lainsäädännön säännöksiä;
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b) yhteistyö kotijäsenvaltion ja kolmannen 
maan asianomaisten viranomaisten välillä 
on varmistettu riittävällä tavalla;
c) kolmannesta maasta on tehty 4 kohdan 
nojalla päätös, jossa todetaan, että 
kolmannessa maassa sovellettavat 
vaatimuksen rahanpesun ja terrorismin 
rahoittamisen ehkäisemiseksi vastaavat 
yhteisön lainsäädännön säännöksiä.
2. Se, että säilytysyhteisö on siirtänyt 
kolmannen maan säilytysyhteisölle kaikki 
tai osan tehtävistään, ei vaikuta edellisen 
vastuuseen sijoittajille.
3. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla 
määritellään perusteet, joilla arvioidaan 
1 kohdassa tarkoitettujen kolmansien 
maiden vakauden valvonnan sääntelyn, 
valvonnan ja vaatimusten vastaavuutta.
Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
4. Komissio hyväksyy 3 kohdassa 
tarkoitettuja perusteita ja 49 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen täytäntöönpanotoimenpiteitä 
sen toteamiseksi, että kolmannen maan 
vakauden valvonnan sääntely, valvonta ja 
vaatimukset vastaavat tätä direktiiviä.

Or. en
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Tarkistus 1546
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla

Komission teksti Tarkistus

38 artikla Poistetaan.
Kolmannessa maassa kotipaikkaansa 

pitävän vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
säilytystehtävien siirtäminen

1. Edellä olevasta 17 artiklan 4 kohdasta 
poiketen jäsenvaltioiden annettava 
kolmannessa maassa kotipaikkaansa 
pitävän vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
17 artiklan mukaisesti nimetyn 
säilytysyhteisön siirtää yhden tai 
useamman tehtävänsä hoito toiselle 
samassa kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitävälle säilytysyhteisölle 
sillä edellytyksellä, että kyseisen 
kolmannen maan lainsäädäntö vastaa 
tämän direktiivin säännöksiä ja 
lainsäädännön täytäntöönpanoa 
tosiasiallisesti valvotaan.
Lisäksi seuraavien edellytysten on 
täytyttävä:
a) kolmannesta maasta on tehty 4 kohdan 
nojalla päätös, jossa todetaan, että 
kyseisessä maassa kotipaikkaansa pitävät 
alisäilytysyhteisöt ovat sellaisen 
tehokkaan vakauden valvonnan sääntelyn 
ja valvonnan alaisia, joka vastaa yhteisön 
lainsäädännön säännöksiä;
b) yhteistyö kotijäsenvaltion ja kolmannen 
maan asianomaisten viranomaisten välillä 
on varmistettu riittävällä tavalla;
c) kolmannesta maasta on tehty 4 kohdan 
nojalla päätös, jossa todetaan, että 
kolmannessa maassa sovellettavat 
vaatimuksen rahanpesun ja terrorismin 
rahoittamisen ehkäisemiseksi vastaavat 
yhteisön lainsäädännön säännöksiä.
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2. Se, että säilytysyhteisö on siirtänyt 
kolmannen maan säilytysyhteisölle kaikki 
tai osan tehtävistään, ei vaikuta edellisen 
vastuuseen sijoittajille.
3. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla 
määritellään perusteet, joilla arvioidaan 
1 kohdassa tarkoitettujen kolmansien 
maiden vakauden valvonnan sääntelyn, 
valvonnan ja vaatimusten vastaavuutta.
Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
4. Komissio hyväksyy 3 kohdassa 
tarkoitettuja perusteita ja 49 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen täytäntöönpanotoimenpiteitä 
sen toteamiseksi, että kolmannen maan 
vakauden valvonnan sääntely, valvonta ja 
vaatimukset vastaavat tätä direktiiviä.

Or. en

Perustelu

Tehtävien siirtoa säännellään riittävästi 18 artiklassa. 

Tarkistus 1547
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla

Komission teksti Tarkistus

38 artikla Poistetaan.
Kolmannessa maassa kotipaikkaansa 

pitävän vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
säilytystehtävien siirtäminen
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1. Edellä olevasta 17 artiklan 4 kohdasta 
poiketen jäsenvaltioiden annettava 
kolmannessa maassa kotipaikkaansa 
pitävän vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
17 artiklan mukaisesti nimetyn 
säilytysyhteisön siirtää yhden tai 
useamman tehtävänsä hoito toiselle 
samassa kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitävälle säilytysyhteisölle 
sillä edellytyksellä, että kyseisen 
kolmannen maan lainsäädäntö vastaa 
tämän direktiivin säännöksiä ja 
lainsäädännön täytäntöönpanoa 
tosiasiallisesti valvotaan.
Lisäksi seuraavien edellytysten on 
täytyttävä:
a) kolmannesta maasta on tehty 4 kohdan 
nojalla päätös, jossa todetaan, että 
kyseisessä maassa kotipaikkaansa pitävät 
alisäilytysyhteisöt ovat sellaisen 
tehokkaan vakauden valvonnan sääntelyn 
ja valvonnan alaisia, joka vastaa yhteisön 
lainsäädännön säännöksiä;
b) yhteistyö kotijäsenvaltion ja kolmannen 
maan asianomaisten viranomaisten välillä 
on varmistettu riittävällä tavalla;
c) kolmannesta maasta on tehty 4 kohdan 
nojalla päätös, jossa todetaan, että 
kolmannessa maassa sovellettavat 
vaatimuksen rahanpesun ja terrorismin 
rahoittamisen ehkäisemiseksi vastaavat 
yhteisön lainsäädännön säännöksiä.
2. Se, että säilytysyhteisö on siirtänyt 
kolmannen maan säilytysyhteisölle kaikki 
tai osan tehtävistään, ei vaikuta edellisen 
vastuuseen sijoittajille.
3. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla 
määritellään perusteet, joilla arvioidaan 
1 kohdassa tarkoitettujen kolmansien 
maiden vakauden valvonnan sääntelyn, 
valvonnan ja vaatimusten vastaavuutta.
Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
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hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
4. Komissio hyväksyy 3 kohdassa 
tarkoitettuja perusteita ja 49 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen täytäntöönpanotoimenpiteitä 
sen toteamiseksi, että kolmannen maan 
vakauden valvonnan sääntely, valvonta ja 
vaatimukset vastaavat tätä direktiiviä.

Or. en

Perustelu

Säilytystehtävien siirtäminen heikentää sijoittajansuojaa sekä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien ja valvontaviranomaisten mahdollisuuksia hoitaa tehtäviään.

Tarkistus 1548
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla

Komission teksti Tarkistus

38 artikla Poistetaan.
Kolmannessa maassa kotipaikkaansa 

pitävän vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
säilytystehtävien siirtäminen

1. Edellä olevasta 17 artiklan 4 kohdasta 
poiketen jäsenvaltioiden annettava 
kolmannessa maassa kotipaikkaansa 
pitävän vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
17 artiklan mukaisesti nimetyn 
säilytysyhteisön siirtää yhden tai 
useamman tehtävänsä hoito toiselle 
samassa kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitävälle säilytysyhteisölle 
sillä edellytyksellä, että kyseisen 
kolmannen maan lainsäädäntö vastaa 
tämän direktiivin säännöksiä ja 
lainsäädännön täytäntöönpanoa 
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tosiasiallisesti valvotaan.
Lisäksi seuraavien edellytysten on 
täytyttävä:
a) kolmannesta maasta on tehty 4 kohdan 
nojalla päätös, jossa todetaan, että 
kyseisessä maassa kotipaikkaansa pitävät 
alisäilytysyhteisöt ovat sellaisen 
tehokkaan vakauden valvonnan sääntelyn 
ja valvonnan alaisia, joka vastaa yhteisön 
lainsäädännön säännöksiä;
b) yhteistyö kotijäsenvaltion ja kolmannen 
maan asianomaisten viranomaisten välillä 
on varmistettu riittävällä tavalla;
c) kolmannesta maasta on tehty 4 kohdan 
nojalla päätös, jossa todetaan, että 
kolmannessa maassa sovellettavat 
vaatimuksen rahanpesun ja terrorismin 
rahoittamisen ehkäisemiseksi vastaavat 
yhteisön lainsäädännön säännöksiä.
2. Se, että säilytysyhteisö on siirtänyt 
kolmannen maan säilytysyhteisölle kaikki 
tai osan tehtävistään, ei vaikuta edellisen 
vastuuseen sijoittajille.
3. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla 
määritellään perusteet, joilla arvioidaan 
1 kohdassa tarkoitettujen kolmansien 
maiden vakauden valvonnan sääntelyn, 
valvonnan ja vaatimusten vastaavuutta.
Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
4. Komissio hyväksyy 3 kohdassa 
tarkoitettuja perusteita ja 49 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen täytäntöönpanotoimenpiteitä 
sen toteamiseksi, että kolmannen maan 
vakauden valvonnan sääntely, valvonta ja 
vaatimukset vastaavat tätä direktiiviä.
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Or. en

Perustelu

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.

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

Tarkistus 1549
Udo Bullmann, Robert Goebbels

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

Komission teksti Tarkistus

b) yhteistyö kotijäsenvaltion ja kolmannen 
maan asianomaisten viranomaisten välillä 
on varmistettu riittävällä tavalla;

b) jäsenvaltioiden toimivaltaisilla 
viranomaisilla on kyseisen yhteisön 
valvontaviranomaisen kanssa komission 
niiden puolesta allekirjoittama 
asianmukainen ja tehokas 
yhteistyösopimus, joka vastaa komission 
39 a artiklan mukaisesti määrittelemiä 
vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Säilytystehtävien siirtäminen kolmannessa maassa kotipaikkaansa pitävään yhteisöön 
edellyttää tehokasta yhteistyösopimusta (tietojenvaihto ja verotus), jonka komissio on 
allekirjoittanut jäsenvaltioiden puolesta ("laajennusperiaate").
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Tarkistus 1550
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla 
määritellään perusteet, joilla arvioidaan
1 kohdassa tarkoitettujen kolmansien 
maiden vakauden valvonnan sääntelyn, 
valvonnan ja vaatimusten vastaavuutta.

3. Komissio määrittelee 49 a, 49 b ja 
49 c artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä perusteet, joilla arvioidaan
1 kohdassa tarkoitettujen kolmansien 
maiden vakauden valvonnan sääntelyn, 
valvonnan ja vaatimusten vastaavuutta.

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

Komissio varmistaa, että nämä säädökset 
tulevat voimaan …*.
* EUVL: pyydetään lisäämään 
päivämäärä: kahden vuoden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 1551
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 3 kohdassa 
tarkoitettuja perusteita ja 49 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen täytäntöönpanotoimenpiteitä
sen toteamiseksi, että kolmannen maan 

4. Komissio antaa 3 kohdassa tarkoitettuja 
perusteita noudattaen 49 a, 49 b ja 
49 c artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä sen toteamiseksi, että 
kolmannen maan vakauden valvonnan 
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vakauden valvonnan sääntely, valvonta ja 
vaatimukset vastaavat tätä direktiiviä.

sääntely, valvonta ja vaatimukset vastaavat 
tätä direktiiviä.

Komissio varmistaa, että nämä säädökset 
tulevat voimaan …*.
* EUVL: pyydetään lisäämään 
päivämäärä: kahden vuoden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 1552
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla

Komission teksti Tarkistus

39 artikla Poistetaan.
Kolmanteen maahan sijoittautuneen 

vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
toimilupa

1. Jäsenvaltio voi myöntää kolmanteen 
maahan sijoittautuneelle vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle tämän 
direktiivin mukaisen toimiluvan 
markkinoida vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia 
ammattimaisille sijoittajille yhteisössä 
tämän direktiivin ehtojen mukaisesti, 
edellyttäen että:
a) kolmannesta maasta on tehty 3 kohdan 
a alakohdan nojalla päätös, jossa 
todetaan, että sen vakauden valvonnan 
sääntely ja jatkuvaa valvontaa koskeva 
lainsäädäntö vastaa tämän direktiivin 
säännöksiä ja lainsäädännön 
täytäntöönpanoa tosiasiallisesti 
valvotaan;
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b) kolmannesta maasta on tehty 3 kohdan 
b alakohdan nojalla päätös, jossa 
todetaan, että se myöntää yhteisön 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille samantasoisen pääsyn 
markkinoilleen kuin yhteisö myöntää 
kyseisestä kolmannesta maasta tuleville 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille;
c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
toimittaa sen jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille, jossa se hakee toimilupaa, 
5 ja 31 artiklassa tarkoitetut tiedot;
d) kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisilla 
viranomaisilla ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan 
valvontaviranomaisella on 
yhteistyösopimus, jolla varmistetaan 
niiden tietojen tehokas vaihto, jotka ovat 
olennaisia seurattaessa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja n toiminnan 
mahdollisia vaikutuksia koko järjestelmän 
kannalta olennaisten rahoituslaitosten 
vakauteen ja markkinoiden 
häiriöttömyyteen niillä markkinoilla, 
joilla vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja toimii.
e) kolmas maa on allekirjoittanut sen 
jäsenvaltion kanssa, josta hoitaja hakee 
toimilupaa, sopimuksen, joka vastaa 
täysin OECD:n malliverosopimuksen 
26 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia ja 
varmistaa tehokkaan tietojenvaihdon 
veroasioissa.
2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla 
vahvistetaan
a) yleiset vastaavuutta koskevat perusteet, 
joilla arvioidaan kolmannen maan 
vakauden valvonnan sääntelyä ja 
jatkuvaa valvontaa koskevan 
lainsäädännön vastaavuutta ja 
tosiasiallista täytäntöönpanoa III, IV ja V 
luvussa säädettyjen vaatimusten pohjalta;
b) yleiset perusteet, joilla arvioidaan, 
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myöntääkö kolmas maa yhteisön 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille samantasoisen pääsyn 
markkinoilleen kuin yhteisö myöntää 
kyseisestä kolmannesta maasta tuleville 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille.
Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
3. Komissio hyväksyy 2 kohdassa 
tarkoitettujen perusteita ja 49 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen täytäntöönpanotoimenpiteitä 
sen toteamiseksi, että
a) vakauden valvonnan sääntelyä ja 
jatkuvaa valvontaa koskeva kolmannen 
maan lainsäädäntö vastaa tätä direktiiviä 
ja sen täytäntöönpanoa tosiasiallisesti 
valvotaan;
b) kolmas maa myöntää yhteisön 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille vähintään samantasoisen 
pääsyn markkinoilleen kuin yhteisö 
myöntää kyseisestä kolmannesta maasta 
tuleville vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille.

Or. en

Tarkistus 1553
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla

Komission teksti Tarkistus

39 artikla Poistetaan.
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Kolmanteen maahan sijoittautuneen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 

toimilupa
1. Jäsenvaltio voi myöntää kolmanteen 
maahan sijoittautuneelle vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle tämän 
direktiivin mukaisen toimiluvan 
markkinoida vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia 
ammattimaisille sijoittajille yhteisössä 
tämän direktiivin ehtojen mukaisesti, 
edellyttäen että:
a) kolmannesta maasta on tehty 3 kohdan 
a alakohdan nojalla päätös, jossa 
todetaan, että sen vakauden valvonnan 
sääntely ja jatkuvaa valvontaa koskeva 
lainsäädäntö vastaa tämän direktiivin 
säännöksiä ja lainsäädännön 
täytäntöönpanoa tosiasiallisesti 
valvotaan;
b) kolmannesta maasta on tehty 3 kohdan 
b alakohdan nojalla päätös, jossa 
todetaan, että se myöntää yhteisön 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille samantasoisen pääsyn 
markkinoilleen kuin yhteisö myöntää 
kyseisestä kolmannesta maasta tuleville 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille;
c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
toimittaa sen jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille, jossa se hakee toimilupaa, 
5 ja 31 artiklassa tarkoitetut tiedot;
d) kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisilla 
viranomaisilla ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan 
valvontaviranomaisella on 
yhteistyösopimus, jolla varmistetaan 
niiden tietojen tehokas vaihto, jotka ovat 
olennaisia seurattaessa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja n toiminnan 
mahdollisia vaikutuksia koko järjestelmän 
kannalta olennaisten rahoituslaitosten 
vakauteen ja markkinoiden 
häiriöttömyyteen niillä markkinoilla, 
joilla vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
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hoitaja toimii.
e) kolmas maa on allekirjoittanut sen 
jäsenvaltion kanssa, josta hoitaja hakee 
toimilupaa, sopimuksen, joka vastaa 
täysin OECD:n malliverosopimuksen 
26 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia ja 
varmistaa tehokkaan tietojenvaihdon 
veroasioissa.
2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla 
vahvistetaan
a) yleiset vastaavuutta koskevat perusteet, 
joilla arvioidaan kolmannen maan 
vakauden valvonnan sääntelyä ja 
jatkuvaa valvontaa koskevan 
lainsäädännön vastaavuutta ja 
tosiasiallista täytäntöönpanoa III, IV ja 
V luvussa säädettyjen vaatimusten 
pohjalta;
b) yleiset perusteet, joilla arvioidaan, 
myöntääkö kolmas maa yhteisön 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille samantasoisen pääsyn 
markkinoilleen kuin yhteisö myöntää 
kyseisestä kolmannesta maasta tuleville 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille.
Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
3. Komissio hyväksyy 2 kohdassa 
tarkoitettujen perusteita ja 49 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen täytäntöönpanotoimenpiteitä 
sen toteamiseksi, että 
a) vakauden valvonnan sääntelyä ja 
jatkuvaa valvontaa koskeva kolmannen 
maan lainsäädäntö vastaa tätä direktiiviä 
ja sen täytäntöönpanoa tosiasiallisesti 
valvotaan;
b) kolmas maa myöntää yhteisön 
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vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille vähintään samantasoisen 
pääsyn markkinoilleen kuin yhteisö 
myöntää kyseisestä kolmannesta maasta 
tuleville vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille.

Or. en

Perustelu

Direktiiviin tehtyjen tarkistusten jälkeen 39 artikla on hyödytön.

Tarkistus 1554
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla

Komission teksti Tarkistus

39 artikla Poistetaan.

Kolmanteen maahan sijoittautuneen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
toimilupa

1. Jäsenvaltio voi myöntää kolmanteen 
maahan sijoittautuneelle vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle tämän 
direktiivin mukaisen toimiluvan 
markkinoida vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia 
ammattimaisille sijoittajille yhteisössä 
tämän direktiivin ehtojen mukaisesti, 
edellyttäen että:

a) kolmannesta maasta on tehty 3 kohdan 
a alakohdan nojalla päätös, jossa 
todetaan, että sen vakauden valvonnan 
sääntely ja jatkuvaa valvontaa koskeva 
lainsäädäntö vastaa tämän direktiivin 
säännöksiä ja lainsäädännön 
täytäntöönpanoa tosiasiallisesti 
valvotaan;
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b) kolmannesta maasta on tehty 3 kohdan 
b alakohdan nojalla päätös, jossa 
todetaan, että se myöntää yhteisön 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille samantasoisen pääsyn 
markkinoilleen kuin yhteisö myöntää 
kyseisestä kolmannesta maasta tuleville 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille;

c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
toimittaa sen jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille, jossa se hakee toimilupaa, 
5 ja 31 artiklassa tarkoitetut tiedot;

d) kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisilla 
viranomaisilla ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan 
valvontaviranomaisella on 
yhteistyösopimus, jolla varmistetaan 
niiden tietojen tehokas vaihto, jotka ovat 
olennaisia seurattaessa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja n toiminnan 
mahdollisia vaikutuksia koko järjestelmän 
kannalta olennaisten rahoituslaitosten 
vakauteen ja markkinoiden 
häiriöttömyyteen niillä markkinoilla, 
joilla vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja toimii.

e) kolmas maa on allekirjoittanut sen 
jäsenvaltion kanssa, josta hoitaja hakee 
toimilupaa, sopimuksen, joka vastaa 
täysin OECD:n malliverosopimuksen 
26 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia ja 
varmistaa tehokkaan tietojenvaihdon 
veroasioissa.

2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla 
vahvistetaan

a) yleiset vastaavuutta koskevat perusteet, 
joilla arvioidaan kolmannen maan 
vakauden valvonnan sääntelyä ja 
jatkuvaa valvontaa koskevan 
lainsäädännön vastaavuutta ja 
tosiasiallista täytäntöönpanoa III, IV ja 
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V luvussa säädettyjen vaatimusten 
pohjalta;

b) yleiset perusteet, joilla arvioidaan, 
myöntääkö kolmas maa yhteisön 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille samantasoisen pääsyn 
markkinoilleen kuin yhteisö myöntää 
kyseisestä kolmannesta maasta tuleville 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille.

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

3. Komissio hyväksyy 2 kohdassa 
tarkoitettujen perusteita ja 49 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen täytäntöönpanotoimenpiteitä 
sen toteamiseksi, että 

a) vakauden valvonnan sääntelyä ja 
jatkuvaa valvontaa koskeva kolmannen 
maan lainsäädäntö vastaa tätä direktiiviä 
ja sen täytäntöönpanoa tosiasiallisesti 
valvotaan;

b) kolmas maa myöntää yhteisön 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille vähintään samantasoisen 
pääsyn markkinoilleen kuin yhteisö 
myöntää kyseisestä kolmannesta maasta 
tuleville vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille.

Or. en

Perustelu

On ennenkuulumatonta ja suuria vakauteen liittyviä riskejä synnyttävää sallia, että EU:n 
ulkopuolelle sijoittuneet toimijat markkinoivat tuotteita ilman minkäänlaista tytäryritystä 
EU:ssa. Sitä ei pitäisi sallia.
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Tarkistus 1555
Diogo Feio

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla

Komission teksti Tarkistus

39 artikla Poistetaan.

Kolmanteen maahan sijoittautuneen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
toimilupa

1. Jäsenvaltio voi myöntää kolmanteen 
maahan sijoittautuneelle vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle tämän 
direktiivin mukaisen toimiluvan 
markkinoida vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia 
ammattimaisille sijoittajille yhteisössä 
tämän direktiivin ehtojen mukaisesti, 
edellyttäen että:

a) kolmannesta maasta on tehty 3 kohdan 
a alakohdan nojalla päätös, jossa 
todetaan, että sen vakauden valvonnan 
sääntely ja jatkuvaa valvontaa koskeva 
lainsäädäntö vastaa tämän direktiivin 
säännöksiä ja lainsäädännön 
täytäntöönpanoa tosiasiallisesti 
valvotaan;

b) kolmannesta maasta on tehty 3 kohdan 
b alakohdan nojalla päätös, jossa 
todetaan, että se myöntää yhteisön 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille samantasoisen pääsyn 
markkinoilleen kuin yhteisö myöntää 
kyseisestä kolmannesta maasta tuleville 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille;

c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
toimittaa sen jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille, jossa se hakee toimilupaa, 
5 ja 31 artiklassa tarkoitetut tiedot;
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d) kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisilla 
viranomaisilla ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan 
valvontaviranomaisella on 
yhteistyösopimus, jolla varmistetaan 
niiden tietojen tehokas vaihto, jotka ovat 
olennaisia seurattaessa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja n toiminnan 
mahdollisia vaikutuksia koko järjestelmän 
kannalta olennaisten rahoituslaitosten 
vakauteen ja markkinoiden 
häiriöttömyyteen niillä markkinoilla, 
joilla vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja toimii.

e) kolmas maa on allekirjoittanut sen 
jäsenvaltion kanssa, josta hoitaja hakee 
toimilupaa, sopimuksen, joka vastaa 
täysin OECD:n malliverosopimuksen 
26 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia ja 
varmistaa tehokkaan tietojenvaihdon 
veroasioissa.

2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla 
vahvistetaan

a) yleiset vastaavuutta koskevat perusteet, 
joilla arvioidaan kolmannen maan 
vakauden valvonnan sääntelyä ja 
jatkuvaa valvontaa koskevan 
lainsäädännön vastaavuutta ja 
tosiasiallista täytäntöönpanoa III, IV ja 
V luvussa säädettyjen vaatimusten 
pohjalta;

b) yleiset perusteet, joilla arvioidaan, 
myöntääkö kolmas maa yhteisön 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille samantasoisen pääsyn 
markkinoilleen kuin yhteisö myöntää 
kyseisestä kolmannesta maasta tuleville 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille.

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

3. Komissio hyväksyy 2 kohdassa 
tarkoitettujen perusteita ja 49 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen täytäntöönpanotoimenpiteitä 
sen toteamiseksi, että 

a) vakauden valvonnan sääntelyä ja 
jatkuvaa valvontaa koskeva kolmannen 
maan lainsäädäntö vastaa tätä direktiiviä 
ja sen täytäntöönpanoa tosiasiallisesti 
valvotaan;

b) kolmas maa myöntää yhteisön 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille vähintään samantasoisen 
pääsyn markkinoilleen kuin yhteisö 
myöntää kyseisestä kolmannesta maasta 
tuleville vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille.

Or. en

Perustelu

Verotietojen vaihtaminen ei ole relevanttia direktiivin tavoitteeseen nähden. Direktiivillä ei 
pitäisi korvata yksittäisten jäsenvaltioiden olemassa olevia yksityissijoitusmalleja. Ei ole 
myöskään asianmukaista rajoittaa sijoittajia, joihin kohdistuvan markkinoinnin 
jäsenvaltioiden yksityissijoitusmallit voivat sallia direktiivissä tarkoitetuille "ammattimaisille 
sijoittajille", koska tämä voisi edellyttää jäsenvaltioilta niiden kansallisen lainsäädännön 
muuttamista.

Tarkistus 1556
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi myöntää kolmanteen 
maahan sijoittautuneelle vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle tämän direktiivin 
mukaisen toimiluvan markkinoida 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeita 

1. Jäsenvaltio voi myöntää kolmanteen 
maahan sijoittautuneelle vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle tämän direktiivin 
mukaisen toimiluvan markkinoida 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeita 
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tai osuuksia ammattimaisille sijoittajille 
yhteisössä tämän direktiivin ehtojen 
mukaisesti, edellyttäen että:

tai osuuksia ammattimaisille sijoittajille 
unionissa tämän direktiivin ehtojen 
mukaisesti, edellyttäen että niitä valvotaan 
ja säännellään vastaavasti kotimaissaan.

a) kolmannesta maasta on tehty 3 kohdan 
a alakohdan nojalla päätös, jossa 
todetaan, että sen vakauden valvonnan 
sääntely ja jatkuvaa valvontaa koskeva 
lainsäädäntö vastaa tämän direktiivin 
säännöksiä ja lainsäädännön 
täytäntöönpanoa tosiasiallisesti 
valvotaan;
b) kolmannesta maasta on tehty 3 kohdan 
b alakohdan nojalla päätös, jossa 
todetaan, että se myöntää yhteisön 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille samantasoisen pääsyn 
markkinoilleen kuin yhteisö myöntää 
kyseisestä kolmannesta maasta tuleville 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille;
c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
toimittaa sen jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille, jossa se hakee toimilupaa, 
5 ja 31 artiklassa tarkoitetut tiedot;
d) kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisilla 
viranomaisilla ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja n 
valvontaviranomaisella on 
yhteistyösopimus, jolla varmistetaan 
niiden tietojen tehokas vaihto, jotka ovat 
olennaisia seurattaessa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja n toiminnan 
mahdollisia vaikutuksia koko järjestelmän 
kannalta olennaisten rahoituslaitosten 
vakauteen ja markkinoiden 
häiriöttömyyteen niillä markkinoilla, 
joilla vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja toimii;
e) kolmas maa on allekirjoittanut sen 
jäsenvaltion kanssa, josta hoitaja hakee 
toimilupaa, sopimuksen, joka vastaa 
täysin OECD:n malliverosopimuksen 
26 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia ja 
varmistaa tehokkaan tietojenvaihdon 



PE439.135v01-00 102/190 AM\805044FI.doc

FI

veroasioissa.

Or. en

Perustelu

Kolmansiin maihin sijoittautuneiden vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien sulkeminen 
ulkopuolelle aiheuttaa markkinoiden jakautumista, joka haittaa Euroopan rahoitusalan 
yhtenäismarkkinoita.

Tarkistus 1557
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi myöntää kolmanteen 
maahan sijoittautuneelle vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle tämän 
direktiivin mukaisen toimiluvan 
markkinoida vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia 
ammattimaisille sijoittajille yhteisössä 
tämän direktiivin ehtojen mukaisesti, 
edellyttäen että:

1. Jäsenvaltio voi sallia, että 
ammattimaiset sijoittajat sijoittavat 
omasta aloitteestaan unioniin tai 
kolmanteen maahan sijoittautuneeseen ja 
kolmanteen maahan tämän direktiivin 
ehtojen mukaisesti sijoittautuneen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
hoitamaan vaihtoehtoiseen 
sijoitusrahastoon edellyttäen että:

Or. en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 1558
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi myöntää kolmanteen 
maahan sijoittautuneelle vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle tämän direktiivin 
mukaisen toimiluvan markkinoida 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeita 
tai osuuksia ammattimaisille sijoittajille 
yhteisössä tämän direktiivin ehtojen 
mukaisesti, edellyttäen että:

1. Jäsenvaltioiden on myönnettävä
kolmanteen maahan sijoittautuneelle 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle 
tämän direktiivin mukainen toimilupa
markkinoida vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia 
ammattimaisille sijoittajille unionissa
tämän direktiivin ehtojen mukaisesti, 
edellyttäen että:

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi myöntää kolmanteen 
maahan sijoittautuneelle vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle tämän direktiivin 
mukaisen toimiluvan markkinoida 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeita 
tai osuuksia ammattimaisille sijoittajille 
yhteisössä tämän direktiivin ehtojen 
mukaisesti, edellyttäen että:

Jäsenvaltioiden on myönnettävä
kolmanteen maahan sijoittautuneelle 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle 
tämän direktiivin mukainen toimilupa
markkinoida vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia 
ammattimaisille sijoittajille unionissa
tämän direktiivin ehtojen mukaisesti, 
edellyttäen että:

Or. en

Perustelu

Ainoa tapa luoda vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien ja vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen sisämarkkinat EU:ssa on sellaisen järjestelmän kehittäminen, joka 
perustuu kohtuulliseen samanarvoisuuteen kolmansien maiden kanssa ja EY:n 
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perustamissopimuksen takaamaan pääoman vapaaseen liikkuvuuteen.

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

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kolmannesta maasta on tehty 3 kohdan 
a alakohdan nojalla päätös, jossa 
todetaan, että sen vakauden valvonnan 
sääntely ja jatkuvaa valvontaa koskeva 
lainsäädäntö vastaa tämän direktiivin 
säännöksiä ja lainsäädännön 
täytäntöönpanoa tosiasiallisesti 
valvotaan;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ainoa tapa luoda vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien ja vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen sisämarkkinat EU:ssa on sellaisen järjestelmän kehittäminen, joka 
perustuu kohtuulliseen samanarvoisuuteen kolmansien maiden kanssa ja EY:n 
perustamissopimuksen takaamaan pääoman vapaaseen liikkuvuuteen.

Tarkistus 1561
Derk Jan Eppink

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kolmannesta maasta on tehty 3 kohdan 
a alakohdan nojalla päätös, jossa 
todetaan, että sen vakauden valvonnan 
sääntely ja jatkuvaa valvontaa koskeva 
lainsäädäntö vastaa tämän direktiivin 
säännöksiä ja lainsäädännön 
täytäntöönpanoa tosiasiallisesti 
valvotaan;

a) kolmannen maan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja tai vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto on fyysisesti läsnä EU:n 
jäsenvaltiossa;
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Or. en

Perustelu

EU:n ulkopuolisia vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia ja vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja, jotka 1) ovat fyysisesti läsnä EU:n jäsenvaltiossa ja jotka 2) ovat 
rekisteröityneet EU:n jäsenvaltion sääntelyviranomaiselle, olisi kohdeltava direktiivissä 
samalla tavalla kuin EU:hun sijoittautuneita vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia ja 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja.

Tarkistus 1562
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kolmannesta maasta on tehty 3 kohdan a 
alakohdan nojalla päätös, jossa todetaan, 
että sen vakauden valvonnan sääntely ja 
jatkuvaa valvontaa koskeva lainsäädäntö 
vastaa tämän direktiivin säännöksiä ja 
lainsäädännön täytäntöönpanoa 
tosiasiallisesti valvotaan;

a) vaihtoehtoiselta sijoitusrahaston 
hoitajalta edellytetään toimilupaa tai 
rekisteröitymistä kolmannessa maassa, 
jonne se on sijoittautunut, ja kolmannesta 
maasta on tehty 3 kohdan a alakohdan 
nojalla päätös, jossa todetaan, että sen 
vakauden valvonnan sääntely ja jatkuvaa 
valvontaa koskeva lainsäädäntö vastaa 
kohtuudella tämän direktiivin säännöksiä 
ja lainsäädännön täytäntöönpanoa 
tosiasiallisesti valvotaan;

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kolmannesta maasta on tehty 3 kohdan 
b alakohdan nojalla päätös, jossa 
todetaan, että se myöntää yhteisön 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille samantasoisen pääsyn 

Poistetaan.
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markkinoilleen kuin yhteisö myöntää 
kyseisestä kolmannesta maasta tuleville 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille;

Or. en

Tarkistus 1564
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kolmannesta maasta on tehty 3 kohdan 
b alakohdan nojalla päätös, jossa 
todetaan, että se myöntää yhteisön 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille samantasoisen pääsyn 
markkinoilleen kuin yhteisö myöntää 
kyseisestä kolmannesta maasta tuleville 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ainoa tapa luoda vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien ja vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen sisämarkkinat EU:ssa on sellaisen järjestelmän kehittäminen, joka 
perustuu kohtuulliseen samanarvoisuuteen kolmansien maiden kanssa ja EY:n 
perustamissopimuksen takaamaan pääoman vapaaseen liikkuvuuteen.

Tarkistus 1565
Derk Jan Eppink

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kolmannesta maasta on tehty 3 kohdan 
b alakohdan nojalla päätös, jossa 

b) kolmannen maan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja tai vaihtoehtoinen 
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todetaan, että se myöntää yhteisön 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille samantasoisen pääsyn 
markkinoilleen kuin yhteisö myöntää 
kyseisestä kolmannesta maasta tuleville 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille;

sijoitusrahasto on rekisteröitynyt EU:n 
jäsenvaltion sääntelyviranomaiselle;

Or. en

Perustelu

EU:n ulkopuolisia vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia ja vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja, jotka 1) ovat fyysisesti läsnä EU:n jäsenvaltiossa ja jotka 2) ovat 
rekisteröityneet EU:n jäsenvaltion sääntelyviranomaiselle, olisi kohdeltava direktiivissä 
samalla tavalla kuin EU:hun sijoittautuneita vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia ja 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja.

Tarkistus 1566
Derk Jan Eppink

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
toimittaa sen jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille, jossa se hakee toimilupaa, 
5 ja 31 artiklassa tarkoitetut tiedot;

c) kolmannen maan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja tai vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto osoittaa noudattavansa 
kaikkia tämän direktiivin mukaisia 
markkinoille saattamiseen tarvittavan 
luvan myöntämistä koskevia vaatimuksia;

Or. en

Perustelu

EU:n ulkopuolisia vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia ja vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja, jotka 1) ovat fyysisesti läsnä EU:n jäsenvaltiossa ja jotka 2) ovat 
rekisteröityneet EU:n jäsenvaltion sääntelyviranomaiselle, olisi kohdeltava direktiivissä 
samalla tavalla kuin EU:hun sijoittautuneita vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia ja 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja.
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Tarkistus 1567
Derk Jan Eppink

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisilla 
viranomaisilla ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja n 
valvontaviranomaisella on 
yhteistyösopimus, jolla varmistetaan 
niiden tietojen tehokas vaihto, jotka ovat 
olennaisia seurattaessa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja n toiminnan 
mahdollisia vaikutuksia koko järjestelmän 
kannalta olennaisten rahoituslaitosten 
vakauteen ja markkinoiden 
häiriöttömyyteen niillä markkinoilla, 
joilla vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja toimii.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

EU:n ulkopuolisia vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia ja vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja, jotka 1) ovat fyysisesti läsnä EU:n jäsenvaltiossa ja jotka 2) ovat 
rekisteröityneet EU:n jäsenvaltion sääntelyviranomaiselle, olisi kohdeltava direktiivissä 
samalla tavalla kuin EU:hun sijoittautuneita vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia ja 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja.

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

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisilla 
viranomaisilla ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan 
valvontaviranomaisella on 
yhteistyösopimus, jolla varmistetaan 
niiden tietojen tehokas vaihto, jotka ovat 

d) vaihtoehtoiselta sijoitusrahaston 
hoitajalta edellytetään toimilupaa tai 
rekisteröitymistä kolmannessa maassa, 
jonne se on sijoittautunut, ja sen valvoja 
on allekirjoittanut Kansainvälisen 
arvopaperimarkkinavalvojien järjestön 
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olennaisia seurattaessa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan toiminnan 
mahdollisia vaikutuksia koko järjestelmän 
kannalta olennaisten rahoituslaitosten 
vakauteen ja markkinoiden 
häiriöttömyyteen niillä markkinoilla, 
joilla vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja toimii.

(IOSCO) monenvälisen 
yhteisymmärryspöytäkirjan, joka koskee 
kuulemista, yhteistyötä ja tiedonvaihtoa, 
tai kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisilla 
viranomaisilla ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan 
valvontaviranomaisella on muu 
asiaankuuluva yhteistyösopimus;

Or. en

Perustelu

Ainoa tapa luoda vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien ja vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen sisämarkkinat EU:ssa on sellaisen järjestelmän kehittäminen, joka 
perustuu kohtuulliseen samanarvoisuuteen kolmansien maiden kanssa ja EY:n 
perustamissopimuksen takaamaan pääoman vapaaseen liikkuvuuteen.

Tarkistus 1569
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisilla 
viranomaisilla ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan 
valvontaviranomaisella on 
yhteistyösopimus, jolla varmistetaan 
niiden tietojen tehokas vaihto, jotka ovat 
olennaisia seurattaessa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja n toiminnan 
mahdollisia vaikutuksia koko järjestelmän 
kannalta olennaisten rahoituslaitosten 
vakauteen ja markkinoiden 
häiriöttömyyteen niillä markkinoilla, 
joilla vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja toimii.

d) vaihtoehtoiselta sijoitusrahaston 
hoitajalta edellytetään toimilupaa tai 
rekisteröitymistä kolmannessa maassa, 
jonne se on sijoittautunut, ja sen valvoja 
on allekirjoittanut Kansainvälisen 
arvopaperimarkkinavalvojien järjestön 
(IOSCO) monenvälisen 
yhteisymmärryspöytäkirjan, joka koskee 
kuulemista, yhteistyötä ja tiedonvaihtoa, 
tai kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisilla 
viranomaisilla ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan 
valvontaviranomaisella on muu 
asiaankuuluva yhteistyösopimus; 

Or. en

Perustelu

Ainoa tapa luoda vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien ja vaihtoehtoisten 



PE439.135v01-00 110/190 AM\805044FI.doc

FI

sijoitusrahastojen sisämarkkinat EU:ssa on sellaisen järjestelmän kehittäminen, joka 
perustuu kohtuulliseen samanarvoisuuteen kolmansien maiden kanssa ja EY:n 
perustamissopimuksen takaamaan pääoman vapaaseen liikkuvuuteen.

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

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisilla 
viranomaisilla ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan 
valvontaviranomaisella on 
yhteistyösopimus, jolla varmistetaan niiden 
tietojen tehokas vaihto, jotka ovat 
olennaisia seurattaessa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja n toiminnan 
mahdollisia vaikutuksia koko järjestelmän 
kannalta olennaisten rahoituslaitosten 
vakauteen ja markkinoiden 
häiriöttömyyteen niillä markkinoilla, joilla 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
toimii.

d) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan valvontaviranomainen 
kolmannessa maassa on allekirjoittanut 
Kansainvälisen 
arvopaperimarkkinavalvojien järjestön 
(IOSCO) monenvälisen 
yhteisymmärryspöytäkirjan, joka koskee 
kuulemista, yhteistyötä ja tiedonvaihtoa, 
tai kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisilla 
viranomaisilla ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan 
valvontaviranomaisella on 
yhteistyösopimus, jolla varmistetaan niiden 
tietojen tehokas vaihto, jotka ovat 
olennaisia seurattaessa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja n toiminnan 
mahdollisia vaikutuksia koko järjestelmän 
kannalta olennaisten rahoituslaitosten 
vakauteen ja markkinoiden 
häiriöttömyyteen niillä markkinoilla, joilla 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
toimii;

Or. en
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Tarkistus 1571
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisilla 
viranomaisilla ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan 
valvontaviranomaisella on
yhteistyösopimus, jolla varmistetaan niiden 
tietojen tehokas vaihto, jotka ovat 
olennaisia seurattaessa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan toiminnan 
mahdollisia vaikutuksia koko järjestelmän 
kannalta olennaisten rahoituslaitosten 
vakauteen ja markkinoiden 
häiriöttömyyteen niillä markkinoilla, joilla 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
toimii.

d) kolmannen maan, jonne vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja on sijoittautunut, 
toimivaltaista viranomaista sitoo 
monenvälinen yhteistyösopimus niiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa, joissa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
aikoo markkinoida vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osuuksia tai osakkeita; 
tällä sopimuksella varmistetaan 
35 artiklan mukaisesti niiden tietojen 
tehokas vaihto, jotka ovat olennaisia 
seurattaessa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan toiminnan mahdollisia vaikutuksia 
koko järjestelmän kannalta olennaisten 
rahoituslaitosten vakauteen ja 
markkinoiden häiriöttömyyteen niillä 
markkinoilla, joilla vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja toimii, 5 artiklan ja 
IV ja V luvun sekä komission 
39 a artiklan nojalla määrittelemien 
vaatimusten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Kolmansissa maissa kotipaikkaansa pitävien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen toimilupa 
EU:ssa edellyttää tehokasta yhteistyösopimusta (tietojen vaihto), jonka komissio on 
allekirjoittanut kaikkien jäsenvaltioiden puolesta ("laajennusperiaate”) ja jota sovelletaan 
tehokkaasti.
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Tarkistus 1572
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kolmas maa on allekirjoittanut sen 
jäsenvaltion kanssa, josta hoitaja hakee 
toimilupaa, sopimuksen, joka vastaa 
täysin OECD:n malliverosopimuksen 
26 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia ja 
varmistaa tehokkaan tietojenvaihdon 
veroasioissa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ainoa tapa luoda vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien ja vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen sisämarkkinat EU:ssa on sellaisen järjestelmän kehittäminen, joka 
perustuu kohtuulliseen samanarvoisuuteen kolmansien maiden kanssa ja EY:n 
perustamissopimuksen takaamaan pääoman vapaaseen liikkuvuuteen.

Tarkistus 1573
Derk Jan Eppink

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kolmas maa on allekirjoittanut sen 
jäsenvaltion kanssa, josta hoitaja hakee 
toimilupaa, sopimuksen, joka vastaa 
täysin OECD:n malliverosopimuksen 
26 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia ja 
varmistaa tehokkaan tietojenvaihdon 
veroasioissa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

EU:n ulkopuolisia vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia ja vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja, jotka 1) ovat fyysisesti läsnä EU:n jäsenvaltiossa ja jotka 2) ovat 
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rekisteröityneet EU:n jäsenvaltion sääntelyviranomaiselle, olisi kohdeltava direktiivissä 
samalla tavalla kuin EU:hun sijoittautuneita vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia ja 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja.

Tarkistus 1574
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kolmas maa on allekirjoittanut sen 
jäsenvaltion kanssa, josta hoitaja hakee 
toimilupaa, sopimuksen, joka vastaa täysin
OECD:n malliverosopimuksen 
26 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia ja 
varmistaa tehokkaan tietojenvaihdon 
veroasioissa.

e) kolmas maa on allekirjoittanut 
jäsenvaltion, josta vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja hakee toimilupaa,
puolesta toimivan komission kanssa 
sopimuksen, joka perustuu OECD:n 
malliverosopimuksen 26 artiklassa 
vahvistettuihin vaatimuksiin ja varmistaa 
tehokkaan tietojenvaihdon veroasioissa 
komission 39 a artiklan nojalla 
määrittelemien vaatimusten mukaisesti.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kolmas maa on allekirjoittanut sen 
jäsenvaltion kanssa, josta hoitaja hakee 
toimilupaa, sopimuksen, joka vastaa täysin 
OECD:n malliverosopimuksen 
26 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia ja 
varmistaa tehokkaan tietojenvaihdon 
veroasioissa.

e) kolmas maa on allekirjoittanut sen 
jäsenvaltion kanssa, josta hoitaja hakee 
toimilupaa, sopimuksen, joka vastaa 
OECD:n malliverosopimuksen 
26 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia ja 
varmistaa tehokkaan tietojenvaihdon 
veroasioissa.

Or. en
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Tarkistus 1576
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset, joille kolmanteen valtioon 
sijoittautunut vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja on esittänyt 
hakemuksen markkinoidakseen osuuksia 
tai osakkeita ammattimaisille sijoittajille 
unionissa tämän direktiivin edellytysten 
mukaisesti, myöntävät toimiluvan vain, 
jos ne ovat vakuuttuneita, että 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
pystyy täyttämään tämän direktiivin 
mukaiset markkinointiedellytykset. 
Jäsenvaltiota, joka myöntää toimiluvan 
kolmanteen valtioon sijoittautuneelle 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle, 
pidetään vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan kotijäsenvaltiona tätä direktiiviä 
sovellettaessa.
Toimilupa on voimassa kaikille 
jäsenvaltioille osuuksien tai osakkeiden 
markkinoimiseksi vaihtoehtoisessa 
sijoitusrahastossa ja kolmannen maan 
vaihtoehtoisella sijoitusrahaston 
hoitajalla, jolle jäsenvaltio on myöntänyt 
toimiluvan tämän artiklan nojalla, on 
samat oikeudet ja velvoitteet IV, V ja 
VI luvun nojalla. 

Or. en

Perustelu

Ainoa tapa luoda vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien ja vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen sisämarkkinat EU:ssa on sellaisen järjestelmän kehittäminen, joka 
perustuu kohtuulliseen samanarvoisuuteen kolmansien maiden kanssa ja EY:n 
perustamissopimuksen takaamaan pääoman vapaaseen liikkuvuuteen.
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Tarkistus 1577
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla 
vahvistetaan

Poistetaan.

a) yleiset vastaavuutta koskevat perusteet, 
joilla arvioidaan kolmannen maan 
vakauden valvonnan sääntelyä ja 
jatkuvaa valvontaa koskevan 
lainsäädännön vastaavuutta ja 
tosiasiallista täytäntöönpanoa III, IV ja 
V luvussa säädettyjen vaatimusten
pohjalta;
b) yleiset perusteet, joilla arvioidaan, 
myöntääkö kolmas maa yhteisön 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille samantasoisen pääsyn 
markkinoilleen kuin yhteisö myöntää 
kyseisestä kolmannesta maasta tuleville 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille.
Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Ainoa tapa luoda vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien ja vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen sisämarkkinat EU:ssa on sellaisen järjestelmän kehittäminen, joka 
perustuu kohtuulliseen samanarvoisuuteen kolmansien maiden kanssa ja EY:n 
perustamissopimuksen takaamaan pääoman vapaaseen liikkuvuuteen.
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Tarkistus 1578
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla 
vahvistetaan

2. Komissio antaa 49 a, 49 b ja 
49 c artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla vahvistetaan:

Or. en

Perustelu

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

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

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yleiset vastaavuutta koskevat perusteet, 
joilla arvioidaan kolmannen maan 
vakauden valvonnan sääntelyä ja jatkuvaa 
valvontaa koskevan lainsäädännön 
vastaavuutta ja tosiasiallista 
täytäntöönpanoa III, IV ja V luvussa 
säädettyjen vaatimusten pohjalta;

a) yleiset kohtuullista vastaavuutta 
koskevat perusteet, joilla arvioidaan 
kolmannen maan vakauden valvonnan 
sääntelyä ja jatkuvaa valvontaa koskevan 
lainsäädännön vastaavuutta ja tosiasiallista 
täytäntöönpanoa, ottaen huomioon 
Kansainvälisen 
arvopaperimarkkinavalvojien järjestön 
(IOSCO) tai muun kansainvälisen 
järjestön, jossa toimivaltainen 
viranomainen, jäsenvaltio, komissio tai 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen on 
osapuolena, antamat kansainväliset 
vaatimukset, jotka liittyvät suoraan 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
asiaankuuluvaan tyyppiin tai hoitajan 
hoitamaan sijoitusrahastoon; sääntelyn ja 
valvonnan tyyppi ja taso voivat vaihdella, 
erityisesti vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan ja vaihtoehtoisen 
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sijoitusrahaston eri tyyppien, koon tai 
monimutkaisuuden mukaisesti;

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yleiset perusteet, joilla arvioidaan, 
myöntääkö kolmas maa yhteisön 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille samantasoisen pääsyn 
markkinoilleen kuin yhteisö myöntää 
kyseisestä kolmannesta maasta tuleville 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1581
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yleiset perusteet, joilla arvioidaan, 
myöntääkö kolmas maa yhteisön 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille samantasoisen pääsyn 
markkinoilleen kuin yhteisö myöntää 
kyseisestä kolmannesta maasta tuleville 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Kolmansiin maihin sijoittautuneiden vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien sulkeminen 
ulkopuolelle aiheuttaa markkinoiden jakautumista, joka haittaa Euroopan rahoitusalan 
yhtenäismarkkinoita.

Tarkistus 1582
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kolmansiin maihin sijoittautuneiden vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien sulkeminen 
ulkopuolelle aiheuttaa markkinoiden jakautumista, joka haittaa Euroopan rahoitusalan 
yhtenäismarkkinoita.

Tarkistus 1583
Sharon Bowles

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio varmistaa, että nämä säädökset 
tulevat voimaan …*.
* EUVL: pyydetään lisäämään 
päivämäärä: kahden vuoden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulosta.

Or. en



AM\805044FI.doc 119/190 PE439.135v01-00

FI

Perustelu

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

Tarkistus 1584
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 2 kohdassa 
tarkoitettujen perusteita ja 49 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen täytäntöönpanotoimenpiteitä 
sen toteamiseksi, että 

Poistetaan.

a) vakauden valvonnan sääntelyä ja 
jatkuvaa valvontaa koskeva kolmannen 
maan lainsäädäntö vastaa tätä direktiiviä 
ja sen täytäntöönpanoa tosiasiallisesti 
valvotaan;
b) kolmas maa myöntää yhteisön 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille vähintään samantasoisen 
pääsyn markkinoilleen kuin yhteisö 
myöntää kyseisestä kolmannesta maasta 
tuleville vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille.

Or. en

Perustelu

Ainoa tapa luoda vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien ja vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen sisämarkkinat EU:ssa on sellaisen järjestelmän kehittäminen, joka 
perustuu kohtuulliseen samanarvoisuuteen kolmansien maiden kanssa ja EY:n 
perustamissopimuksen takaamaan pääoman vapaaseen liikkuvuuteen.
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Tarkistus 1585
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 2 kohdassa 
tarkoitettujen perusteita ja 49 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen täytäntöönpanotoimenpiteitä 
sen toteamiseksi, että 

Poistetaan.

a) vakauden valvonnan sääntelyä ja 
jatkuvaa valvontaa koskeva kolmannen 
maan lainsäädäntö vastaa tätä direktiiviä 
ja sen täytäntöönpanoa tosiasiallisesti 
valvotaan;
b) kolmas maa myöntää yhteisön 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille vähintään samantasoisen 
pääsyn markkinoilleen kuin yhteisö 
myöntää kyseisestä kolmannesta maasta 
tuleville vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille. 

Or. en

Perustelu

Kolmansiin maihin sijoittautuneiden vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien sulkeminen 
ulkopuolelle aiheuttaa markkinoiden jakautumista, joka haittaa Euroopan rahoitusalan 
yhtenäismarkkinoita.

Tarkistus 1586
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 2 kohdassa 
tarkoitettujen perusteita ja 49 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen täytäntöönpanotoimenpiteitä 

3. Komissio antaa 2 kohdassa tarkoitettuja
perusteita noudattaen ja 49 a, 49 b ja 
49 c artiklan mukaisesti delegoituja 
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sen toteamiseksi, että säädöksiä sen toteamiseksi, että

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 1587
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vakauden valvonnan sääntelyä ja 
jatkuvaa valvontaa koskeva kolmannen 
maan lainsäädäntö vastaa tätä direktiiviä ja 
sen täytäntöönpanoa tosiasiallisesti 
valvotaan;

a) vakauden valvonnan sääntelyä ja 
jatkuvaa valvontaa koskeva kolmannen 
maan lainsäädäntö vastaa kohtuudella tätä 
direktiiviä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan tai vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston koon, tyypin tai 
monimutkaisuuden osalta ja sen 
täytäntöönpanoa tosiasiallisesti valvotaan;

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kolmas maa myöntää yhteisön 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille vähintään samantasoisen 
pääsyn markkinoilleen kuin yhteisö 
myöntää kyseisestä kolmannesta maasta 
tuleville vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1589
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio varmistaa, että nämä säädökset 
tulevat voimaan …*
* EUVL: pyydetään lisäämään 
päivämäärä: kahden vuoden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

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

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

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiota, joka myöntää 
toimiluvan kolmanteen valtioon 
sijoittautuneelle vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle, pidetään 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
kotijäsenvaltiona tätä direktiiviä 
sovellettaessa. 
Toimilupa on voimassa kaikille 
jäsenvaltioille osuuksien tai osakkeiden 
markkinoimiseksi vaihtoehtoisessa 
sijoitusrahastossa ja kolmannen maan 
vaihtoehtoisella sijoitusrahaston 
hoitajalla, jolle jäsenvaltio on myöntänyt 
toimiluvan tämän artiklan nojalla, on 
samat oikeudet ja III luvun 16 ja 
17 artiklan sekä IV, V ja VI luvun 
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mukaiset markkinointia koskevat 
velvoitteet kuin vaihtoehtoisella 
sijoitusrahaston hoitajalla, jolle on 
myönnetty toimilupa tämän direktiivin 
II luvun nojalla.

Or. en

Tarkistus 1591
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Poiketen 39 artiklan 1 ja 2 kohdan 
nojalla kolmansiin maihin 
sijoittautuneelle vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle myönnetystä 
toimiluvasta jäsenvaltiot voivat sallia 
kolmannen maan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan hoitaman 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
markkinoinnin kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ainoa tapa luoda vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien ja vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen sisämarkkinat EU:ssa on sellaisen järjestelmän kehittäminen, joka 
perustuu kohtuulliseen samanarvoisuuteen kolmansien maiden kanssa ja EY:n 
perustamissopimuksen takaamaan pääoman vapaaseen liikkuvuuteen.



PE439.135v01-00 124/190 AM\805044FI.doc

FI

Tarkistus 1592
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
39 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

39 a artikla
Yleissopimusten soveltaminen ja 

uudelleen tarkastelu
Komission hyväksyy ja tarkastelee 
uudelleen säännöllisesti tämän luvun 
mukaisesti kolmansien maiden kanssa 
allekirjoitettuihin sopimuksiin 
sovellettavia vaatimuksia.
Komissio tarkastelee uudelleen 
säännöllisesti jäsenvaltioiden kanssa 
tämän luvun mukaisesti kolmansien 
maiden kanssa allekirjoitettuja 
sopimuksia tutkiakseen, noudattavatko 
maat tosiasiallisesti näitä sopimuksia.
Komissio antaa tarkastelujen tuloksista 
raportin jäsenvaltioille, jotka ottavat 
tulokset huomioon arvioidessaan, onko 
tämän direktiivin nojalla myönnetyt tai 
myönnetyiksi aiottavat toimiluvat 
myönnettävä taikka peruutettava 
määräajaksi tai kokonaan.
Komissio vahvistaa 49 a, 49 b ja 
49 c artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään menettely, 
jota noudatetaan, kun hyväksytään ja 
tarkastellaan uudelleen standardeja, 
sopimusten noudattamista koskevia 
kertomuksia sekä tehokkaan yhteistyön 
varmistamisen ehtoja, sekä 
toimiluparaportoinnin seuraukset.

Or. en

Perustelu

Komissio tarkistaa säännöllisesti yhteistyösopimusten tehokkuuden.
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Tarkistus 1593
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltio nimeää useita toimivaltaisia 
viranomaisia, sen on ilmoitettava tästä ja 
mahdollisesta tehtävien jakautumisesta 
komissiolle.

Jos jäsenvaltio nimeää useita toimivaltaisia 
viranomaisia, sen on ilmoitettava tästä ja 
mahdollisesta tehtävien jakautumisesta 
komissiolle ja Euroopan
arvopaperimarkkinaviranomaiselle.
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen on 
vahvistettava tarkoituksenmukaiset 
menetelmät sen valvomiseksi, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
täyttävät kaikki tämän direktiivin 
mukaiset velvoitteensa.

Or. en

Perustelu

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) pitäisi valvoa viime kädessä 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia yhtäläisten toimintaedellytysten, tämän direktiivin 
yhdenmukaisen soveltamisen sekä rahoitusmarkkinoiden vakauden ja eheyden 
varmistamiseksi. Siksi se on mainittava tässä toimivaltaisia viranomaisia koskevassa 
artiklassa.

Tarkistus 1594
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltio nimeää useita toimivaltaisia 
viranomaisia, sen on ilmoitettava tästä ja 
mahdollisesta tehtävien jakautumisesta 
komissiolle.

Jos jäsenvaltio nimeää useita toimivaltaisia 
viranomaisia, sen on ilmoitettava tästä ja 
mahdollisesta tehtävien jakautumisesta 
komissiolle ja Euroopan
arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

Or. en
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Perustelu

Eurooppalaisen sääntelyviranomaisen pitää olla tietoinen toimivaltaisten viranomaisten 
organisaatiossa kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus 1595
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on oltava 
julkisia viranomaisia, näiden nimeämiä 
elimiä tai kansallisen lainsäädännön 
mukaisia elimiä.

Or. en

Perustelu

Tarkistus 1596
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten valtuudet Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen ja

toimivaltaisten viranomaisten valtuudet

Or. en

Perustelu

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen pitäisi valvoa viime kädessä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajia yhtäläisten toimintaedellytysten ja tämän direktiivin tehokkaan 
soveltamisen varmistamiseksi sijoittajien suojelemisen ja rahoitusmarkkinoiden vakauden 
vuoksi. Siksi sen valtuudet on mainittava tässä artiklassa.
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Tarkistus 1597
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisille viranomaisille on 
annettava kaikki valvonta- ja 
tutkintavaltuudet, jotka ovat tarpeen 
kyseisten viranomaisten tehtävien 
hoitamiseksi. Valtuuksia on käytettävä 
jollakin seuraavista tavoista:

1. Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja
toimivaltaisille viranomaisille on annettava 
kaikki valvonta- ja tutkintavaltuudet, jotka 
ovat tarpeen kyseisten viranomaisten 
tehtävien hoitamiseksi. Valtuuksia on 
käytettävä jollakin seuraavista tavoista:

Or. en

Perustelu

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen pitäisi valvoa viime kädessä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajia yhtäläisten toimintaedellytysten ja tämän direktiivin tehokkaan 
soveltamisen varmistamiseksi sijoittajien suojelemisen ja rahoitusmarkkinoiden vakauden 
vuoksi. Siksi sen valtuudet on mainittava tässä artiklassa.

Tarkistus 1598
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisille viranomaisille on 
annettava kaikki valvonta- ja 
tutkintavaltuudet, jotka ovat tarpeen 
kyseisten viranomaisten tehtävien 
hoitamiseksi. Valtuuksia on käytettävä 
jollakin seuraavista tavoista:

1. Jäsenvaltioiden nimeämille
toimivaltaisille viranomaisille ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle on 
annettava kaikki valvonta- ja 
tutkintavaltuudet, jotka ovat tarpeen 
kyseisten viranomaisten tehtävien 
hoitamiseksi. Valtuuksia on käytettävä 
jollakin seuraavista tavoista:

Or. en

Perustelu

ESMAlla on oltava samat valtuudet kuin kansallisilla viranomaisilla.
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Tarkistus 1599
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava 
ainakin seuraavat tutkintavaltuudet:

2. Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisella ja
toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava 
ainakin seuraavat tutkintavaltuudet:

Or. en

Perustelu

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen pitäisi valvoa viime kädessä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajia yhtäläisten toimintaedellytysten ja tämän direktiivin tehokkaan 
soveltamisen varmistamiseksi sijoittajien suojelemisen ja rahoitusmarkkinoiden vakauden 
vuoksi. Siksi sen valtuudet on mainittava tässä artiklassa.

Tarkistus 1600
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava 
ainakin seuraavat tutkintavaltuudet:

2. Toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava 
ainakin seuraavat milloin tahansa 
käytettävissä olevat tutkintavaltuudet:

Or. en
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Tarkistus 1601
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
41 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

41 a artikla
Euroopan 

arvopaperimarkkinaviranomaisen 
valtuudet

Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen 
määrittelee ja tarkistaa säännöllisesti 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten suuntaviivat, jotka 
koskevat niiden toimiluvan 
myöntämisvaltuuksien käyttöä ja 
raportointivelvollisuuksia, joista on 
säädetty tässä direktiivissä.

Or. en

Perustelu

ESMAn olisi määriteltävä suuntaviivat yhtäläisten toimintaedellytysten ja tämän direktiivin 
yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi. 

Tarkistus 1602
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kotijäsenvaltion on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset voivat:

1. Kotijäsenvaltion on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset voivat 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
laatimien suuntaviivojen mukaisesti:

Or. en
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Perustelu

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi laadittava suuntaviivat, jotta voidaan 
varmistaa yhtäläiset toimintaedellytykset ja tämän direktiivin tehokas täytäntöönpano.

Tarkistus 1603
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kotijäsenvaltion on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset voivat:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset voivat:

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioilla on oltava tehokkaat valvontavaltuudet muutetussa kehyksessä. 

Tarkistus 1604
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kotijäsenvaltion on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset voivat:

1. Kotijäsenvaltion on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset voivat ainakin:

Or. en
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Tarkistus 1605
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaisilla viranomaisilla on 
tarvittavat valtuudet toteuttaa kaikki 
tarpeelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi tapauksissa, joissa yhden 
tai useamman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston toiminta yksittäisen 
rahoitusvälineen markkinoilla voisi 
vaarantaa kyseisten markkinoiden 
asianmukaisen toiminnan.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaisilla viranomaisilla on 
tarvittavat valtuudet toteuttaa kaikki 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
edellyttämät toimenpiteet sen 
varmistamiseksi tapauksissa, joissa yhden 
tai useamman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston toiminta yksittäisen 
rahoitusvälineen markkinoilla voisi 
vaarantaa kyseisten markkinoiden 
asianmukaisen toiminnan.

Or. en

Perustelu

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen pitäisi valvoa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajia, jotta voidaan varmistaa yhtäläiset toimintaedellytykset ja tämän direktiivin tehokas 
täytäntöönpano.

Tarkistus 1606
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämän direktiivin nojalla annettujen 
säännösten noudattamisesta vastuussa 
oleville henkilöille voidaan jäsenvaltioiden 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
määrätä aiheellisia hallinnollisia 
toimenpiteitä tai hallinnollisia 
seuraamuksia, jos kyseisiä säännöksiä 
rikotaan; tällä ei kuitenkaan rajoiteta 
toimiluvan peruuttamiseksi toteutettavia 

1. Jäsenvaltioiden on laadittava säännöt 
toimenpiteistä ja seuraamuksista, joita 
sovelletaan tämän direktiivin mukaisesti 
annettujen kansallisten säännösten 
rikkomiseen, ja toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet näiden sääntöjen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämän direktiivin nojalla annettujen 
säännösten noudattamisesta vastuussa 
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menettelyjä eikä jäsenvaltioiden oikeutta 
määrätä rikosoikeudellisia seuraamuksia. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseiset toimenpiteet ovat tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.

oleville henkilöille voidaan jäsenvaltioiden 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
määrätä aiheellisia hallinnollisia 
toimenpiteitä tai hallinnollisia 
seuraamuksia, jos kyseisiä säännöksiä 
rikotaan; tällä ei kuitenkaan rajoiteta 
toimiluvan peruuttamiseksi toteutettavia 
menettelyjä eikä jäsenvaltioiden oikeutta 
määrätä rikosoikeudellisia seuraamuksia.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseiset toimenpiteet ovat tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.

Or. en

Tarkistus 1607
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämän direktiivin nojalla annettujen 
säännösten noudattamisesta vastuussa 
oleville henkilöille voidaan jäsenvaltioiden 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
määrätä aiheellisia hallinnollisia 
toimenpiteitä tai hallinnollisia 
seuraamuksia, jos kyseisiä säännöksiä 
rikotaan; tällä ei kuitenkaan rajoiteta 
toimiluvan peruuttamiseksi toteutettavia 
menettelyjä eikä jäsenvaltioiden oikeutta 
määrätä rikosoikeudellisia seuraamuksia. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseiset toimenpiteet ovat tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämän direktiivin nojalla annettujen 
säännösten noudattamisesta vastuussa 
oleville henkilöille voidaan Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
suuntaviivojen ja jäsenvaltioiden 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
määrätä aiheellisia hallinnollisia 
toimenpiteitä tai hallinnollisia 
seuraamuksia, jos kyseisiä säännöksiä 
rikotaan; tällä ei kuitenkaan rajoiteta 
toimiluvan peruuttamiseksi toteutettavia
menettelyjä eikä jäsenvaltioiden oikeutta 
määrätä rikosoikeudellisia seuraamuksia.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kyseiset toimenpiteet ovat tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.

Or. en

Perustelu

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi laadittava suuntaviivat, jotta voidaan 
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varmistaa yhtäläiset toimintaedellytykset ja tämän direktiivin tehokas täytäntöönpano.

Tarkistus 1608
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on toimittava yhteistyössä 
keskenään, kun se on tarpeen näiden 
viranomaisten tämän direktiivin mukaisten 
tehtävien hoitamiseksi tai tämän direktiivin 
taikka kansallisen lainsäädännön mukaisten 
valtuuksien käyttämiseksi.

1. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on toimittava yhteistyössä 
keskenään sekä Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen ja 
Euroopan järjestelmäriskikomitean 
kanssa, kun se on tarpeen näiden 
viranomaisten tämän direktiivin mukaisten 
tehtävien hoitamiseksi tai tämän direktiivin 
taikka kansallisen lainsäädännön mukaisten 
valtuuksien käyttämiseksi.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä uusien eurooppalaisten valvontaelinten kanssa.

Tarkistus 1609
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on toimittava yhteistyössä 
keskenään, kun se on tarpeen näiden 
viranomaisten tämän direktiivin mukaisten 
tehtävien hoitamiseksi tai tämän direktiivin 
taikka kansallisen lainsäädännön mukaisten 
valtuuksien käyttämiseksi.

1. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on toimittava yhteistyössä 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa 
ja keskenään, kun se on tarpeen näiden 
viranomaisten tämän direktiivin mukaisten 
tehtävien hoitamiseksi tai tämän direktiivin 
taikka kansallisen lainsäädännön mukaisten 
valtuuksien käyttämiseksi.
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Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja ESMAn välinen yhteistyö ja tiedonvaihto on 
tärkeää, jotta varmistettaisiin yhtäläiset toimintaedellytykset, tämän direktiivin tehokas 
täytäntöönpano ja taloudellinen vakaus. 

Tarkistus 1610
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on välittömästi toimitettava 
toisilleen tiedot, jotka ovat tarpeen näiden 
viranomaisten tämän direktiivin mukaisten 
tehtävien hoitamiseksi.

4. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on välittömästi toimitettava 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja
toisilleen tiedot, jotka ovat tarpeen näiden 
viranomaisten tämän direktiivin mukaisten 
tehtävien hoitamiseksi.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja ESMAn välinen yhteistyö ja tiedonvaihto on 
tärkeää, jotta varmistettaisiin yhtäläiset toimintaedellytykset, tämän direktiivin tehokas 
täytäntöönpano ja taloudellinen vakaus. 

Tarkistus 1611
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio hyväksyy 49 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen täytäntöönpanotoimenpiteitä, 
jotka koskevat toimivaltaisten 
viranomaisten väliseen tietojenvaihtoon 

5. Komissio antaa 49 a, 49 b ja 
49 c artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat toimivaltaisten 
viranomaisten väliseen tietojenvaihtoon 
liittyviä menettelyjä.
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liittyviä menettelyjä.

Komissio varmistaa, että nämä säädökset 
tulevat voimaan …*.
* EUVL: pyydetään lisäämään 
päivämäärä: kahden vuoden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulosta

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 1612
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
46 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien
toiminnasta järjestelmään mahdollisesti 
aiheutuvia vaikutuksia koskeva 
tietojenvaihto

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
toimintaa koskeva tietojenvaihto

Or. en

Tarkistus 1613
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien toimiluvista ja 
valvonnasta vastaavien toimivaltaisten 
viranomaisten on toimitettava muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille tietoja, joilla on merkitystä 

1. Tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien toimiluvista ja 
valvonnasta vastaavien toimivaltaisten 
viranomaisten on toimitettava muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille tietoja, joilla on merkitystä 
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seurattaessa ja ehkäistäessä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien toiminnan 
mahdollisia vaikutuksia järjestelmän 
kannalta olennaisten rahoituslaitosten 
vakauteen ja markkinoiden 
häiriöttömyyteen niillä markkinoilla, joilla 
kyseiset hoitajat toimivat. Tiedot on 
toimitettava myös 23 päivänä 
tammikuuta 2009 tehdyllä komission 
päätöksellä 2009/77/EY1 perustetulle 
Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien 
komitealle (CESR) ja muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille.

seurattaessa ja ehkäistäessä 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
toiminnan mahdollisia vaikutuksia 
järjestelmän kannalta olennaisten 
rahoituslaitosten vakauteen ja 
markkinoiden häiriöttömyyteen niillä 
markkinoilla, joilla kyseiset hoitajat 
toimivat.

Tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien toimiluvista 
ja valvonnasta vastaavien toimivaltaisten 
viranomaisten on myös varmistettava, 
että Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
tiedotetaan tehokkaasti erityisesti siten, 
että:
– noudatetaan tämän direktiivin ja 
erityisesti sen 25 artiklan mukaisia 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
tiedottamista koskevia 
raportointivelvollisuuksia;
– vastataan viipymättä Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
esittämiin pyyntöihin, jotka voivat koskea 
toimivaltaisten viranomaisten valvomia 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajia 
tai näiden hoitamia vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja tai jotka voivat olla 
yleisluonteisia; 
– toimitetaan viipymättä Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
päätelmät arvioinneista, jotka koskevat 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
toimintaan vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoaan hoitaessaan 
mahdollisesti liittyviä riskejä, mukaan 
lukien toimet, joihin vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion 

                                               
1 EUVL L 25, 29.1.2009, s. 18.
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toimivaltaiset viranomaiset aikovat ryhtyä 
kyseisten riskien johdosta; ja
– toimitetaan Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
kaikki sellaiset tuotetut tai hallussa olevat 
tiedot, joiden katsotaan olevan olennaisia 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle sen 
tehtävien hoitamiseksi. 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen on 
toimitettava muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten antamat tiedot, jotka ovat 
olennaisia muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten valvontaa 
varten.

Or. en

Perustelu

Järjestelmäriskien tehokkaan valvonnan ja seurannan varmistamiseksi tarvitaan mekanismi, 
joka selkiyttäisi jäsenvaltioiden ja EU:n viranomaisten välistä tiedonvaihtoa ja tehostaisi sen 
järjestämistä; Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen saisi valtuudet saada 
asiaankuuluvat tiedot, puuttua niin jatkuvasti kuin tapauskohtaisesti kansallisten 
viranomaisten ja rahastojen hoitajien toimiin, vahvistaa oikeudellisesti sitovia teknisiä 
standardeja, jotta voidaan kartoittaa rahoitusmarkkinoiden yhtenäisyyttä ja vakautta 
uhkaavat riskit ja puuttua niihin, liiallisesta vivutuksesta johtuvat järjestelmäriskit mukaan 
luettuina.

Tarkistus 1614
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien toimiluvista ja 
valvonnasta vastaavien toimivaltaisten 
viranomaisten on toimitettava muiden 

1. Tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen toimiluvista ja 
valvonnasta vastaavien toimivaltaisten 
viranomaisten on toimitettava Euroopan 
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jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille tietoja, joilla on merkitystä 
seurattaessa ja ehkäistäessä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien toiminnan 
mahdollisia vaikutuksia järjestelmän 
kannalta olennaisten rahoituslaitosten 
vakauteen ja markkinoiden 
häiriöttömyyteen niillä markkinoilla, joilla 
kyseiset hoitajat toimivat. Tiedot on 
toimitettava myös 23 päivänä 
tammikuuta 2009 tehdyllä komission 
päätöksellä 2009/77/EY1 perustetulle 
Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien 
komitealle (CESR) ja muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille.

arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja 
Euroopan järjestelmäriskikomitealle
tietoja, joilla on merkitystä seurattaessa ja 
ehkäistäessä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen toiminnan mahdollisia 
vaikutuksia järjestelmän kannalta 
olennaisten rahoituslaitosten vakauteen ja 
markkinoiden häiriöttömyyteen niillä 
markkinoilla, joilla vaihtoehtoiset 
sijoitusrahastot toimivat. Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen on 
toimitettava tiedot muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille.

Or. en

Perustelu

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi oltava vastuussa järjestelmäriskejä 
koskevien olennaisten tietojen keskittämisestä.

Tarkistus 1615
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien toimiluvista ja 
valvonnasta vastaavien toimivaltaisten 
viranomaisten on toimitettava muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille tietoja, joilla on merkitystä 
seurattaessa ja ehkäistäessä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien toiminnan 
mahdollisia vaikutuksia järjestelmän 
kannalta olennaisten rahoituslaitosten 
vakauteen ja markkinoiden 

Tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien toimiluvista ja 
valvonnasta vastaavien toimivaltaisten 
viranomaisten on toimitettava muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille tietoja, joilla on merkitystä 
seurattaessa ja ehkäistäessä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien toiminnan 
mahdollisia vaikutuksia järjestelmän 
kannalta olennaisten rahoituslaitosten 
vakauteen ja markkinoiden 

                                               
1 EUVL L 25, 29.1.2009, s. 18.
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häiriöttömyyteen niillä markkinoilla, joilla 
kyseiset hoitajat toimivat. Tiedot on 
toimitettava myös 23 päivänä 
tammikuuta 2009 tehdyllä komission 
päätöksellä 2009/77/EY1 perustetulle 
Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien 
komitealle (CESR) ja muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille.

häiriöttömyyteen niillä markkinoilla, joilla 
kyseiset hoitajat toimivat. Tiedot on 
toimitettava myös Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja 
Euroopan järjestelmäriskikomitealle ja 
muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille.

EUVL L 25, 29.01.09, s. 18.

Or. en

Perustelu

Tällä annetaan täysi tuki unionin uudelle valvontarakenteelle.

Tarkistus 1616
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
46 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisen viranomaisen on 
neljännesvuosittain toimitettava kootut 
tiedot vastuulleen kuuluvien 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
toiminnasta Euroopan yhteisöjen 
perustamissopimuksen 114 artiklan 
2 kohdalla perustetulle talous- ja 
rahoituskomitealle.

2. [Rahoitusjärjestelmän makrotason 
vakauden valvonnasta yhteisössä ja 
Euroopan järjestelmäriskikomitean 
perustamisesta] annetun asetuksen (EU) 
N:o … 15 artiklassa säädetyin 
edellytyksin vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien
kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on toimitettava kootut 
tiedot vastuulleen kuuluvien 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
toiminnasta Euroopan 
järjestelmäriskikomitealle.

Or. en

Perustelu

Järjestelmäriskien tehokkaan valvonnan ja seurannan varmistamiseksi tarvitaan mekanismi, 

                                                                                                                                                  
1 EUVL L 25, 29.1.2009, s. 18.
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joka selkiyttäisi jäsenvaltioiden ja EU:n viranomaisten välistä tiedonvaihtoa ja tehostaisi sen 
järjestämistä; Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen saisi valtuudet saada 
asiaankuuluvat tiedot, puuttua niin jatkuvasti kuin tapauskohtaisesti kansallisten 
viranomaisten ja rahastojen hoitajien toimiin, vahvistaa oikeudellisesti sitovia teknisiä 
standardeja, jotta voidaan kartoittaa rahoitusmarkkinoiden yhtenäisyyttä ja vakautta 
uhkaavat riskit ja puuttua niihin, liiallisesta vivutuksesta johtuvat järjestelmäriskit mukaan 
luettuina.

Tarkistus 1617
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
46 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kaikki toimivaltaisten viranomaisten 
vastaanottamat ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston toimintaan liittyvät tiedot 
on toimitettava pyynnöstä komissiolle, 
joka antaa aiheesta määräajoin 
tilastoraportteja.

Or. en

Tarkistus 1618
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
46 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla 
tarkennetaan 1 kohdan nojalla 
vaihdettavien tietojen laajuutta, sisältöä ja 
toimittamistaajuutta.

3. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla 
tarkennetaan 1 kohdan nojalla 
vaihdettavien tietojen laajuutta, sisältöä ja 
toimittamistaajuutta ja komitealle 
1 kohdan nojalla ilmoitettavia tietoja.

Or. en
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Tarkistus 1619
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
46 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla 
tarkennetaan 1 kohdan nojalla 
vaihdettavien tietojen laajuutta, sisältöä ja 
toimittamistaajuutta.

3. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla 
tarkennetaan 1 ja 2 kohdan nojalla 
vaihdettavien tietojen laajuutta, sisältöä ja 
toimittamistaajuutta

Or. en

Perustelu

Järjestelmäriskien tehokkaan valvonnan ja seurannan varmistamiseksi tarvitaan mekanismi, 
joka selkiyttäisi jäsenvaltioiden ja EU:n viranomaisten välistä tiedonvaihtoa ja tehostaisi sen 
järjestämistä; Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen saisi valtuudet saada 
asiaankuuluvat tiedot, puuttua niin jatkuvasti kuin tapauskohtaisesti kansallisten 
viranomaisten ja rahastojen hoitajien toimiin, vahvistaa oikeudellisesti sitovia teknisiä 
standardeja, jotta voidaan kartoittaa rahoitusmarkkinoiden yhtenäisyyttä ja vakautta 
uhkaavat riskit ja puuttua niihin, liiallisesta vivutuksesta johtuvat järjestelmäriskit mukaan 
luettuina.

Tarkistus 1620
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
46 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla 
tarkennetaan 1 kohdan nojalla 
vaihdettavien tietojen laajuutta, sisältöä ja 
toimittamistaajuutta.

3. Komissio antaa 49 a, 49 b ja 
49 c artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla tarkennetaan 1 kohdan 
nojalla vaihdettavien tietojen laajuutta, 
sisältöä ja toimittamistaajuutta.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
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Komissio varmistaa, että nämä säädökset 
tulevat voimaan …*.
* EUVL: pyydetään lisäämään 
päivämäärä: kahden vuoden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulosta.

<

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 1621
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset 
voivat pyytää toisen jäsenvaltion 
toimivaltaisia viranomaisia toimimaan 
yhteistyössä tutkinnan, valvontatoimien tai 
paikalla tehtävän tarkastuksen yhteydessä 
jälkimmäisen jäsenvaltion alueella näiden 
viranomaisten tämän direktiivin mukaisten 
valtuuksien rajoissa.

1. Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset 
voivat pyytää toisen jäsenvaltion 
toimivaltaisia viranomaisia toimimaan 
yhteistyössä tutkinnan, valvontatoimien tai 
paikalla tehtävän tarkastuksen yhteydessä 
jälkimmäisen jäsenvaltion alueella näiden 
viranomaisten tämän direktiivin mukaisten 
valtuuksien rajoissa siten, että Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
tiedotetaan asiasta viipymättä.

Toimivaltaisen viranomaisen saadessa 
paikalla tehtävää tarkastusta tai tutkintaa 
koskevan pyynnön, sen on toimittava 
jollakin seuraavista tavoista:

Toimivaltaisten viranomaisten saadessa 
paikalla tehtävää tarkastusta tai tutkintaa 
koskevan pyynnön, niiden on toimittava 
jollakin seuraavista tavoista:

a) suoritettava tarkastus tai tutkinta itse; a) suoritettava tarkastus tai tutkinta itse;
b) annettava tarkastusta vaatineen 
viranomaisen suorittaa tarkastus tai 
tutkinta;

b) annettava tarkastusta vaatineen 
viranomaisen suorittaa tarkastus tai 
tutkinta;

c) annettava tilintarkastajien tai 
asiantuntijoiden suorittaa tarkastus tai 
tutkinta.

c) annettava tilintarkastajien tai 
asiantuntijoiden suorittaa tarkastus tai 
tutkinta.

Tässä kohdassa tarkoitettua tarkastusta 
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tai tutkintaa tehdessään toimivaltaisten 
viranomaisten on otettava huomioon 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
aiheesta antamat kannanotot.

Or. en

Perustelu

Järjestelmäriskien tehokkaan valvonnan ja seurannan varmistamiseksi tarvitaan mekanismi, 
joka selkiyttäisi jäsenvaltioiden ja EU:n viranomaisten välistä tiedonvaihtoa ja tehostaisi sen 
järjestämistä; Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen saisi valtuudet saada 
asiaankuuluvat tiedot, puuttua niin jatkuvasti kuin tapauskohtaisesti kansallisten 
viranomaisten ja rahastojen hoitajien toimiin, vahvistaa oikeudellisesti sitovia teknisiä 
standardeja, jotta voidaan kartoittaa rahoitusmarkkinoiden yhtenäisyyttä ja vakautta 
uhkaavat riskit ja puuttua niihin, liiallisesta vivutuksesta johtuvat järjestelmäriskit mukaan 
luettuina.

Tarkistus 1622
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
47 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on tiedotettava viipymättä 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
tilanteista, jolloin 
a) pyyntö 1 kohdan nojalla tehtävästä 
tutkimuksesta tai paikalla tehtävästä 
tarkastuksesta on hylätty tai siihen ei ole 
reagoitu kohtuullisessa ajassa; tai
b) pyyntö, joka koskee sen virkamiehille 
myönnettävää lupaa olla toisen 
jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
mukana, on hylätty tai siihen ei ole 
reagoitu kohtuullisessa ajassa.

Or. en

Perustelu

Järjestelmäriskien tehokkaan valvonnan ja seurannan varmistamiseksi tarvitaan mekanismi, 
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joka selkiyttäisi jäsenvaltioiden ja EU:n viranomaisten välistä tiedonvaihtoa ja tehostaisi sen 
järjestämistä; Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen saisi valtuudet saada 
asiaankuuluvat tiedot, puuttua niin jatkuvasti kuin tapauskohtaisesti kansallisten 
viranomaisten ja rahastojen hoitajien toimiin, vahvistaa oikeudellisesti sitovia teknisiä 
standardeja, jotta voidaan kartoittaa rahoitusmarkkinoiden yhtenäisyyttä ja vakautta 
uhkaavat riskit ja puuttua niihin, liiallisesta vivutuksesta johtuvat järjestelmäriskit mukaan 
luettuina.

Tarkistus 1623
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
47 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka 
koskevat paikalla tehtävissä tarkastuksissa 
tai tutkinnoissa noudatettavia menettelyjä.

4. Komissio antaa 49 a, 49 b ja 
49 c artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat paikalla 
tehtävissä tarkastuksissa tai tutkinnoissa 
noudatettavia menettelyjä ja tämän 
artiklan tarkoittamia sääntöjä, jotka 
koskevat Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
tiedottamista.

Or. en

Perustelu

Järjestelmäriskien tehokkaan valvonnan ja seurannan varmistamiseksi tarvitaan mekanismi, 
joka selkiyttäisi jäsenvaltioiden ja EU:n viranomaisten välistä tiedonvaihtoa ja tehostaisi sen 
järjestämistä; Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen saisi valtuudet saada 
asiaankuuluvat tiedot, puuttua niin jatkuvasti kuin tapauskohtaisesti kansallisten 
viranomaisten ja rahastojen hoitajien toimiin, vahvistaa oikeudellisesti sitovia teknisiä 
standardeja, jotta voidaan kartoittaa rahoitusmarkkinoiden yhtenäisyyttä ja vakautta 
uhkaavat riskit ja puuttua niihin, liiallisesta vivutuksesta johtuvat järjestelmäriskit mukaan 
luettuina.
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Tarkistus 1624
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
47 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka 
koskevat paikalla tehtävissä tarkastuksissa 
tai tutkinnoissa noudatettavia menettelyjä.

4. Komissio voi antaa 49 a, 49 b ja 
49 c artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat paikalla 
tehtävissä tarkastuksissa tai tutkinnoissa 
noudatettavia menettelyjä.

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 1625
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan 
arvopaperimarkkinavalvojien komitea 
(CESR) ottaa käyttöön 
sovittelumekanismin.

1. Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen ottaa 
käyttöön sovittelumekanismin.

Or. en

Perustelu

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen korvaa pian Euroopan 
arvopaperimarkkinavalvojien komitean (CESR). Tällä tarkistuksella pyritään ennakoimaan 
tätä muutosta Euroopan valvontarakenteessa.
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Tarkistus 1626
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan 
arvopaperimarkkinavalvojien komitea 
(CESR) ottaa käyttöön 
sovittelumekanismin.

1. Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen ottaa 
käyttöön sovittelumekanismin.

Or. en

Perustelu

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on huomioitava direktiivissä.

Tarkistus 1627
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
48 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos toimivaltaisten viranomaisten välillä 
vallitsee erimielisyys jonkin tämän 
direktiivin mukaisen toimivaltaisen 
viranomaisen arvioinnista, toiminnasta tai 
laiminlyönnistä, toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava asia CESR:n 
käsiteltäväksi, jotta asian saadaan nopea ja 
toimiva ratkaisu. Toimivaltaisten 
viranomaisten on otettava CESR:n 
lausunto asianmukaisesti huomioon. 

2. Jos toimivaltaisten viranomaisten välillä 
vallitsee erimielisyys jonkin tämän 
direktiivin mukaisen toimivaltaisen 
viranomaisen arvioinnista, toiminnasta tai 
laiminlyönnistä, toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava asia CESR:n 
käsiteltäväksi, jotta asian saadaan nopea ja 
toimiva ratkaisu. CESR:n päätös sitoo 
toimivaltaisia viranomaisia.

Or. en
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Tarkistus 1628
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
48 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos toimivaltaisten viranomaisten välillä 
vallitsee erimielisyys jonkin tämän 
direktiivin mukaisen toimivaltaisen 
viranomaisen arvioinnista, toiminnasta tai 
laiminlyönnistä, toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava asia CESR:n
käsiteltäväksi, jotta asian saadaan nopea ja 
toimiva ratkaisu. Toimivaltaisten 
viranomaisten on otettava CESR:n 
lausunto asianmukaisesti huomioon. 

2. Jos toimivaltaisten viranomaisten välillä 
vallitsee erimielisyys jonkin tämän 
direktiivin mukaisen toimivaltaisen 
viranomaisen arvioinnista, toiminnasta tai 
laiminlyönnistä, toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava asia Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen
käsiteltäväksi, jotta asian saadaan nopea ja 
toimiva ratkaisu. Jos erimielisyys jatkuu, 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
määrätä asianomaiset toimivaltaiset 
viranomaiset noudattamaan ratkaisuaan. 

Or. en

Perustelu

ESMAn on oltava vastuussa eri jäsenvaltioiden välisen erimielisyyden ratkaisemisesta 
sääntelyn katvealueiden hyväksikäytön välttämiseksi.

Tarkistus 1629
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
48 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos toimivaltaisten viranomaisten välillä 
vallitsee erimielisyys jonkin tämän 
direktiivin mukaisen toimivaltaisen 
viranomaisen arvioinnista, toiminnasta tai 
laiminlyönnistä, toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava asia CESR:n
käsiteltäväksi, jotta asian saadaan nopea ja 
toimiva ratkaisu. Toimivaltaisten 
viranomaisten on otettava CESR:n

2. Jos toimivaltaisten viranomaisten välillä 
vallitsee erimielisyys jonkin tämän 
direktiivin mukaisen toimivaltaisen 
viranomaisen arvioinnista, toiminnasta tai 
laiminlyönnistä, toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava asia Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen
käsiteltäväksi, jotta asian saadaan nopea ja 
toimiva ratkaisu. Toimivaltaisten 
viranomaisten on otettava Euroopan 
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lausunto asianmukaisesti huomioon. arvopaperimarkkinaviranomaisen
lausunto asianmukaisesti huomioon.

Or. en

Perustelu

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen korvaa pian Euroopan 
arvopaperimarkkinavalvojien komitean (CESR). Tällä tarkistuksella pyritään ennakoimaan 
tätä muutosta Euroopan valvontarakenteessa.

Tarkistus 1630Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
49 artikla

Komission teksti Tarkistus

49 artikla Poistetaan.
Komitea

1. Komissiota avustaa Euroopan 
arvopaperikomitean perustamisesta 
6 päivänä kesäkuuta 2001 tehdyllä 
komission päätöksellä 2001/528/EY 
perustettu Euroopan arvopaperikomitea.
2. Tähän kohtaan viitattaessa sovelletaan 
menettelystä komissiolle siirrettyä 
täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 
28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn 
neuvoston päätöksen 1999/468/EY 5 ja 
7 artiklaa ottaen huomioon mainitun 
päätöksen 8 artiklan säännökset.
Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 
6 kohdassa tarkoitettu määräaika 
vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.
3. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklan 1—4 kohtaa sekä 7 artiklaa 
ottaen huomioon mainitun päätöksen 
8 artiklan säännökset.

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 1631
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
49 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

49 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttö

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
2 artiklan 4 kohdassa, 9 artiklan 
2 kohdassa, 10 artiklan 3 kohdassa, 
11 artiklan 5 kohdassa, 12 artiklan 
3 kohdassa, 13 artiklassa, 16 artiklan 
4 kohdassa, 18 artiklan 4 kohdassa, 
19 artiklan 4 kohdassa, 20 artiklan 
3 kohdassa, 21 artiklan 4 kohdassa, 
24 artiklan 2 kohdassa, 25 artiklan 
3 kohdassa, 28 artiklan 2 kohdassa, 
29 artiklan 4 kohdassa, 31 artiklan 
3 kohdassa, 33 artiklan 7 kohdassa, 
37 artiklan 2 kohdassa, 37 artiklan 
3 kohdassa, 38 artiklan 3 kohdassa, 
38 artiklan 4 kohdassa, 39 artiklan 
2 kohdassa, 39 artiklan 3 kohdassa, 
45 artiklan 5 kohdassa, 46 artiklan 
3 kohdassa, 47 artiklan 4 kohdassa ja 
53 artiklassa tarkoitettuja säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä viiden vuoden ajan tämän 
direktiivin voimaantulosta lukien. 
Komissio esittää siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään 
12 kuukautta ennen viiden vuoden 
kauden päättymistä ja liittää siihen 
tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen 
säädösvallan siirron jatkamisesta.
2. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, se antaa 
säädöksen tiedoksi samanaikaisesti 
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Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
3. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa 
delegoituja säädöksiä sovelletaan 49 b ja 
49 c artiklassa säädettyjä ehtoja.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 1632
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
49 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

49 b artikla
Säädösvallan siirron peruuttaminen

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa 2 artiklan 4 kohdassa, 
9 artiklan 2 kohdassa, 10 artiklan 
3 kohdassa, 11 artiklan 5 kohdassa, 
12 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklassa, 
16 artiklan 4 kohdassa, 18 artiklan 
4 kohdassa, 19 artiklan 4 kohdassa, 
20 artiklan 3 kohdassa, 21 artiklan 
4 kohdassa, 24 artiklan 2 kohdassa, 
25 artiklan 3 kohdassa, 28 artiklan 
2 kohdassa, 29 artiklan 4 kohdassa, 
31 artiklan 3 kohdassa, 33 artiklan 
7 kohdassa, 37 artiklan 2 kohdassa, 
37 artiklan 3 kohdassa, 38 artiklan 
3 kohdassa, 38 artiklan 4 kohdassa, 
39 artiklan 2 kohdassa, 39 artiklan 
3 kohdassa, 45 artiklan 5 kohdassa, 
46 artiklan 3 kohdassa, 47 artiklan 
4 kohdassa ja 53 artiklassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron.
2. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen 
menettelyn päättääkseen, peruuttaako se 
säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan 
asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle 
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ja mainitsee samalla, mitä siirrettyä 
säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen 
koskee.
3. Peruuttamispäätöksessä selvitetään, 
mihin peruuttaminen perustuu, ja se 
lopettaa päätöksessä mainitun 
säädösvallan siirron. Päätös tulee 
voimaan joko välittömästi tai jonakin 
myöhempänä, päätöksessä mainittuna 
päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin 
annettujen delegoitujen säädösten 
voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Määräajan on oltava riittävä Euroopan parlamentin menettelyjä ja loma-aikoja varten. 
Euroopan parlamentilla pitäisi olle absoluuttinen oikeus äänestää säädösvallan siirron 
peruuttamisesta. Tästä on määrätty Lissabonin sopimuksessa. Kirjallisia syitä ei vaadita. Se 
ei ole menettely, jossa on suunniteltu asian viemistä yhteisöjen tuomioistuimeen. 

Tarkistus 1633
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
49 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

49 c artikla
Delegoitujen säädösten vastustaminen

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
vastustaa delegoitua säädöstä neljän 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
pidennetään kahdella kuukaudella. 
Komissio ei anna delegoituja säädöksiä 
parlamentin loma-aikoina eikä niitä 
edeltävinä kahtena viikkona.
2. Jos Euroopan parlamentti eikä 
neuvosto ole määräajan umpeutuessa 
vastustaneet delegoitua säädöstä se 
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julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä ja se tulee voimaan siinä 
mainittuna päivänä.
3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä, säädös ei 
tule voimaan. Säädöstä vastustava 
toimielin esittää syyt, miksi se vastustaa 
delegoitua säädöstä.

Or. en

Perustelu

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

Määräajan on oltava riittävä Euroopan parlamentin menettelyjä ja kesätaukoa varten.

Tarkistus 1634
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
50 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkastelee tämän direktiivin 
soveltamista ja soveltamisalaa uudelleen 
kahden vuoden kuluttua 54 artiklassa 
tarkoitetusta ajankohdasta julkisen 
kuulemisen ja toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa käytyjen 
keskustelujen valossa. 
Uudelleentarkastelussa otetaan myös 
asianmukaisesti huomioon 
kansainvälisellä tasolla tapahtunut 
kehitys sekä kolmansien maiden ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa käydyt 
keskustelut.

1. Komissio tarkastelee tämän direktiivin 
soveltamista ja soveltamisalaa uudelleen 
…* julkisen kuulemisen ja toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa käytyjen 
keskustelujen valossa ja arvioi sen 
vaikutusta

a) sijoituspääoman saatavuuteen unioniin 
sijoittautuneille yrityksille, erityisesti 
innovatiivisille yrityksille; 
b) unionin investointien määrään 
kolmansien maiden, erityisesti 
kehitysmaiden, oikeudenkäyttöalueilla;
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c) unioniin sijoittautuneiden tai unionissa 
toimivien eläkerahastojen 
sijoitustuottoihin kiinnittäen erityistä 
huomiota unionin demografisiin 
kehityssuuntiin.

Se antaa kertomuksen asianmukaisine 
ehdotuksineen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. 

2. Komissio arvioi Euroopan parlamenttia 
ja neuvostoa kuultuaan, onko direktiiviä 
muutettava markkinoiden kehityksen ja 
1 kohdan mukaisesti kerättyjen tietojen 
sekä kuluttajansuojan ja kilpailukyvyn 
valossa. Jos muuttamiseen on tarvetta, 
komissio antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotuksen …*. 
* EUVL: pyydetään lisäämään 
päivämäärä: kolmen vuoden kuluttua 
54 artiklassa tarkoitetusta ajankohdasta.

Or. en

Tarkistus 1635
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
50 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkastelee tämän direktiivin 
soveltamista ja soveltamisalaa uudelleen 
kahden vuoden kuluttua 54 artiklassa 
tarkoitetusta ajankohdasta julkisen 
kuulemisen ja toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa käytyjen 
keskustelujen valossa. 
Uudelleentarkastelussa otetaan myös 
asianmukaisesti huomioon kansainvälisellä 
tasolla tapahtunut kehitys sekä kolmansien 
maiden ja kansainvälisten järjestöjen 
kanssa käydyt keskustelut.

Komissio tarkastelee tämän direktiivin 
soveltamista ja soveltamisalaa uudelleen 
…* julkisen kuulemisen, kansalliset 
verojärjestelmät huomioon ottaen, ja 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
käytyjen keskustelujen valossa. 
Uudelleentarkastelussa otetaan myös 
asianmukaisesti huomioon kansainvälisellä 
tasolla tapahtunut kehitys sekä kolmansien 
maiden ja kansainvälisten järjestöjen 
kanssa käydyt keskustelut.

* EUVL: pyydetään lisäämään 
päivämäärä: kahden vuoden kuluttua 
54 artiklassa tarkoitetusta ajankohdasta.

Or. en
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Tarkistus 1636
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
50 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio esittää …* tämän direktiivin 
tarkistamisehdotuksen, jossa esitellään 
perusteet vastaavuuden vahvistamiseksi 
kolmansien maiden kanssa. Komissio 
arvioi, millä edellytyksillä unioniin 
sijoittautuneiden vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien sallitaan 
markkinoivan kolmanteen maahan 
sijoittautuneen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osuuksia tai osakkeita 
koko unionissa, kunhan noudatetaan 
ilmoitusmenettelyjä. Komissio arvioi 
lisäksi, millä edellytyksillä kolmanteen 
maahan sijoittautunut vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja voi markkinoida 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osuuksia 
tai osakkeita ammattimaisille sijoittajille 
unionissa.
Komissio pyrkii luomaan vastaavuuden 
kolmansien maiden kanssa.
Vastaavuusvaatimuksiin on sisällyttävä 
sääntelyn ja valvonnan vastaavuus, 
vastavuoroinen markkinoille pääsy sekä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
kotijäsenvaltion ja kolmannen maan 
toimivaltaisen viranomaisen välinen 
sopimus tietojen vaihdosta.
*EUVL: pyydetään lisäämään 
päivämäärä: viiden vuoden kuluttua 
54 artiklassa tarkoitetusta ajankohdasta.

Or. en

Perustelu

Mahdollista vastaavuutta olisi arvioitava uudelleen viiden vuoden jakson jälkeen. Näin 
voidaan ottaa huomioon maailmanlaajuinen kehitys ja antaa aikaa direktiivin toiminnan 
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arviointiin.

Tarkistus 1637
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
50 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ennen tämän direktiivin soveltamisen ja 
soveltamisalan uudelleen tarkastelua 
komissio esittää ehdotuksia direktiivien 
2006/48/EY ja 2006/49/EY muuttamiseksi, 
jotta varmistetaan vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen kanssa liiketoimintaa 
harjoittavien rahoituslaitosten 
pääomavaatimusten 
tarkoituksenmukainen taso ottaen 
huomioon aiheutunut riski, 
rahoitusmarkkinoiden yleinen vakaus ja 
mahdolliset eturistiriidat.

Or. en

Tarkistus 1638
Derk Jan Eppink

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
51 artikla

Komission teksti Tarkistus

Yhteisössä ennen [määräaika tämän 
direktiivin saattamiselle osaksi kansallista 
lainsäädäntöä] toimivien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien on 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
tämän direktiivin noudattamiseksi ja 
jätettävä toimilupahakemus viimeistään 
vuoden kuluttua sen määräajan 
päättymisestä, joka koskee tämän 
direktiivin saattamista osaksi kansallista 
lainsäädäntöä.

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajilla, joille on jo myönnetty 
kotijäsenvaltioissaan toimilupa 
hoitopalvelujen tarjoamiseen ennen … *, 
ja kaikilla niiden hoitamilla 
vaihtoehtoisilla sijoitusrahastoilla 
katsotaan olevan tämän direktiivin 
mukainen toimilupa. Toimilupa on 
voimassa tämän direktiivin soveltamista 
varten, jos seuraavat edellytykset 
täyttyvät:
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a) jäsenvaltion, jossa vaihtoehtoiselle 
sijoitusrahaston hoitajalle on myönnetty
toimilupa, lainsäädännössä säädetään, 
että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan on täytettävä liiketoiminnan 
harjoittamista, eturistiriitoja ja 
riskienhallintaa koskevat vaatimukset ja
b) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
on todistanut kotijäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle ennen … 
*, että se pystyy täyttämään kaikki tässä 
direktiivissä vahvistetut vaatimukset. 
* EUVL: pyydetään lisäämään 
päivämäärä: 54 artiklassa tarkoitettu 
ajankohta.

Or. en

Perustelu

Kotijäsenmaassaan jo toimiluvan saaneita vaihtoehtoisia sijoitusrahastojen hoitajia olisi 
pidettävä luvallisina tämän direktiivin nojalla edellyttäen, että tietyt edellytykset täyttyvät.

Tarkistus 1639
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
51 artikla

Komission teksti Tarkistus

Yhteisössä ennen [määräaika tämän 
direktiivin saattamiselle osaksi kansallista 
lainsäädäntöä] toimivien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien on toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet tämän 
direktiivin noudattamiseksi ja jätettävä 
toimilupahakemus viimeistään vuoden 
kuluttua sen määräajan päättymisestä, 
joka koskee tämän direktiivin saattamista 
osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Yhteisöön ennen … * sijoittautuneiden 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
on toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet tämän direktiivin 
noudattamiseksi ja jätettävä 
kotijäsenvaltiossaan toimilupahakemus …
** mennessä. Vaihtoehtoisen 
sijoitusrahastojen hoitajaa ei vaadita 
noudattamaan tätä direktiiviä tai 
jättämään toimilupahakemusta 
tarjotakseen hoitopalveluja 
vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle, joka on 
sijoittautunut ennen … *
* EUVL: pyydetään lisäämään 
päivämäärä: 54 artiklassa tarkoitettu 
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ajankohta.
** EUVL: pyydetään lisäämään 
päivämäärä: kolmen vuoden kuluttua 
54 artiklassa tarkoitetusta ajankohdasta.

Or. en

Perustelu

On tärkeää sisällyttää direktiiviin ns. saavutettujen etuuksien säilyttämislauseke ja antaa 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille ja erityisesti niiden sijoittajille riittävästi aikaa 
mukautua uusiin toimiin, erityisesti siksi, että nämä ovat tekemisissä suljettujen 
sijoitusrahastojen kanssa.

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

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
51 artikla

Komission teksti Tarkistus

Yhteisössä ennen [määräaika tämän 
direktiivin saattamiselle osaksi kansallista 
lainsäädäntöä] toimivien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien on toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet tämän 
direktiivin noudattamiseksi ja jätettävä 
toimilupahakemus viimeistään vuoden 
kuluttua sen määräajan päättymisestä, 
joka koskee tämän direktiivin saattamista 
osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Yhteisöön ennen … * sijoittautuneiden 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
on toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet tämän direktiivin 
noudattamiseksi ja jätettävä 
toimilupahakemus … ** mennessä. 
Vaihtoehtoisen sijoitusrahastojen hoitajaa 
ei vaadita noudattamaan tätä direktiiviä 
tai jättämään toimilupahakemusta 
tarjotakseen hoitopalveluja 
vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle, joka on 
sijoittautunut ennen … *.
* EUVL: pyydetään lisäämään 
päivämäärä: 54 artiklassa tarkoitettu 
ajankohta.
** EUVL: pyydetään lisäämään 
päivämäärä: kolmen vuoden kuluttua 
54 artiklassa tarkoitetusta ajankohdasta.

Or. en



PE439.135v01-00 158/190 AM\805044FI.doc

FI

Perustelu

On tärkeää sisällyttää direktiiviin ns. saavutettujen etuuksien säilyttämislauseke ja antaa 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille ja erityisesti niiden sijoittajille riittävästi aikaa 
mukautua uusiin toimiin, erityisesti siksi, että nämä ovat tekemisissä suljettujen 
sijoitusrahastojen kanssa.

Tarkistus 1641
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
51 artikla

Komission teksti Tarkistus

Yhteisössä ennen [määräaika tämän 
direktiivin saattamiselle osaksi kansallista 
lainsäädäntöä] toimivien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien on toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet tämän 
direktiivin noudattamiseksi ja jätettävä 
toimilupahakemus viimeistään vuoden 
kuluttua sen määräajan päättymisestä, 
joka koskee tämän direktiivin saattamista 
osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Yhteisöön ennen … * sijoittautuneiden 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
on toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet tämän direktiivin 
noudattamiseksi ja jätettävä 
toimilupahakemus … ** mennessä. Kun 
uusia osuuksia tai osakkeita ei lasketa 
liikkeelle tai markkinoida tietyssä 
vaihtoehtoisessa sijoitusrahastossa … * 
jälkeen, tätä vaatimusta ei sovelleta 
kyseisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitoon.
* EUVL: pyydetään lisäämään 
päivämäärä: 54 artiklassa tarkoitettu 
ajankohta.
** EUVL: pyydetään lisäämään 
päivämäärä: vuoden kuluttua 
54 artiklassa tarkoitetusta ajankohdasta.

Or. en
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Tarkistus 1642
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
51 artikla

Komission teksti Tarkistus

Yhteisössä ennen [määräaika tämän 
direktiivin saattamiselle osaksi kansallista 
lainsäädäntöä] toimivien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien on toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet tämän 
direktiivin noudattamiseksi ja jätettävä 
toimilupahakemus viimeistään vuoden 
kuluttua sen määräajan päättymisestä, 
joka koskee tämän direktiivin saattamista 
osaksi kansallista lainsäädäntöä.

1. Yhteisöön ennen … * sijoittautuneiden 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
on toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet tämän direktiivin 
noudattamiseksi ja jätettävä 
toimilupahakemus … ** mennessä.

* EUVL: pyydetään lisäämään 
päivämäärä: 54 artiklassa tarkoitettu 
ajankohta.
** EUVL: pyydetään lisäämään 
päivämäärä: kolmen vuoden kuluttua 
54 artiklassa tarkoitetusta ajankohdasta.

Or. en

Perustelu

On tärkeää sisällyttää direktiiviin ns. saavutettujen etuuksien säilyttämislauseke ja antaa 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille ja erityisesti niiden sijoittajille riittävästi aikaa 
mukautua uusiin toimiin, erityisesti siksi, että nämä ovat tekemisissä suljettujen 
sijoitusrahastojen kanssa.

Tarkistus 1643
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
51 artikla

Komission teksti Tarkistus

Yhteisössä ennen [määräaika tämän 
direktiivin saattamiselle osaksi kansallista 
lainsäädäntöä] toimivien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien on toteutettava 

Yhteisöön ennen … * sijoittautuneiden 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
on toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet tämän direktiivin 
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kaikki tarvittavat toimenpiteet tämän 
direktiivin noudattamiseksi ja jätettävä 
toimilupahakemus viimeistään vuoden 
kuluttua sen määräajan päättymisestä, 
joka koskee tämän direktiivin saattamista 
osaksi kansallista lainsäädäntöä.

noudattamiseksi ja jätettävä 
toimilupahakemus … ** mennessä.

* EUVL: pyydetään lisäämään 
päivämäärä: 54 artiklassa tarkoitettu 
ajankohta.
** EUVL: pyydetään lisäämään 
päivämäärä: kahden vuoden kuluttua 
54 artiklassa tarkoitetusta ajankohdasta.

Or. en

Perustelu

Yhden vuoden ajanjakso tuntuu hyvin lyhyeltä, ja käytännön syistä sitä olisi pidennettävä 
kahteen vuoteen.

Tarkistus 1644
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
51 artikla

Komission teksti Tarkistus

Yhteisössä ennen [määräaika tämän 
direktiivin saattamiselle osaksi kansallista 
lainsäädäntöä] toimivien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien on toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet tämän 
direktiivin noudattamiseksi ja jätettävä 
toimilupahakemus viimeistään vuoden 
kuluttua sen määräajan päättymisestä, 
joka koskee tämän direktiivin saattamista 
osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Yhteisöön ennen … * sijoittautuneiden
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
on toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet tämän direktiivin 
noudattamiseksi ja jätettävä 
toimilupahakemus … ** mennessä.

* EUVL: pyydetään lisäämään 
päivämäärä: 54 artiklassa tarkoitettu 
ajankohta.
** EUVL: pyydetään lisäämään 
päivämäärä: vuoden kuluttua 
54 artiklassa tarkoitetusta ajankohdasta.
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Or. en

Perustelu

Sijoittajilla on oltava riittävästi aikaa tämän uuden direktiivin vaatimusten noudattamiseen, 
jottei varallisuutta tarvitse myydä haitallisissa olosuhteissa.

Tarkistus 1645
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
51 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
voi hakea tämän direktiivin mukaista 
toimilupaa markkinoidakseen unionissa 
tämän direktiivin mukaisesti 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, joka on 
perustettu ennen … *, 
sillä edellytyksellä, että toimivaltaisille 
viranomaisille toimitetaan 31 ja 
33 artiklassa tarkoitetut tiedot ja 
sijoittajille 20 artiklassa tarkoitetut tiedot.
* EUVL: pyydetään lisäämään 
päivämäärä: 54 artiklassa tarkoitettu 
ajankohta.

Or. en

Perustelu

On tärkeää sisällyttää direktiiviin ns. saavutettujen etuuksien säilyttämislauseke ja antaa 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille ja erityisesti niiden sijoittajille riittävästi aikaa 
mukautua uusiin toimiin, erityisesti siksi, että nämä ovat tekemisissä suljettujen 
sijoitusrahastojen kanssa.
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Tarkistus 1646
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
51 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoinen sijoitusrahaston hoitaja 
voi jatkaa hoitoa ilman toimilupaa eikä 
sitä vaadita, tähän luvan saatuaan, 
noudattamaan tätä direktiiviä kyseen 
ollessa sellaisista vaihtoehtoisista 
sijoitusrahastoista, jotka ovat 
sijoittautuneet ennen … * edellyttäen, että 
tällaisessa vaihtoehtoisessa 
sijoitusrahastossa ei lasketa liikkeeseen 
uusia osakkeita tai luoda muita uusia 
osuuksia, joita markkinoidaan unionissa 
… * jälkeen. 
* EUVL: pyydetään lisäämään 
päivämäärä: 54 artiklassa tarkoitettu 
ajankohta.

Or. en

Perustelu

On tärkeää sisällyttää direktiiviin ns. saavutettujen etuuksien säilyttämislauseke ja antaa 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille ja erityisesti niiden sijoittajille riittävästi aikaa 
mukautua uusiin toimiin, erityisesti siksi, että nämä ovat tekemisissä suljettujen 
sijoitusrahastojen kanssa.

Tarkistus 1647
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
51 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sikäli kun vaihtoehtoinen 
sijoitusrahaston hoitaja hoitaa 
vaihtoehtoista suljettua tai avointa 
sijoitusrahastoa, jolla on aktiivinen 
myyntikielto … * ja joka ei tee 



AM\805044FI.doc 163/190 PE439.135v01-00

FI

pääomasitoumuksia … ** jälkeen, se voi 
jatkaa tällaisen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitoa ilman tämän 
direktiivin mukaista toimilupaa … *** 
saakka.
* EUVL: pyydetään lisäämään 
päivämäärä: tämän direktiivin 
voimaantulopäivä.
** EUVL: pyydetään lisäämään 
päivämäärä: neljä vuotta tämän 
direktiivin voimaantulosta.
*** EUVL: pyydetään lisäämään 
päivämäärä: 20 vuotta tämän direktiivin 
voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

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.

Tarkistus 1648
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
51 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin 31–33 artiklaa ei 
sovelleta vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
sellaisten osakkeiden tai osuuksien 
markkinointiin, joita tarjotaan 
parhaillaan yleisölle direktiivin 
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2003/71/EY mukaisesti laaditulla ja 
julkaistulla esitteellä.

Or. en

Perustelu

On tärkeää sisällyttää direktiiviin ns. saavutettujen etuuksien säilyttämislauseke ja antaa 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille ja erityisesti niiden sijoittajille riittävästi aikaa 
mukautua uusiin toimiin, erityisesti siksi, että nämä ovat tekemisissä suljettujen 
sijoitusrahastojen kanssa.

Tarkistus 1649
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
51 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Unioniin sijoittautuneet ammattimaiset 
sijoittajat, jotka ovat sijoittaneet … * 
kolmanteen maahan sijoittautuneeseen 
vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon, voivat 
jatkaa sijoittamistaan tällaiseen 
vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon, koska 
sijoituksen katsotaan tapahtuneen 
ammattimaisen sijoittajan aloitteesta. 
* EUVL: lisätään tämän direktiivin 
voimaantulopäivä.

Or. en

Perustelu

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 
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and can therefore be continued.

Tarkistus 1650
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
51 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiiviin 35 artiklassa asetetut 
sijoituksia koskevat rajoitukset pannaan 
välittömästi täytäntöön uusien sijoituksien 
osalta.

Or. en

Perustelu

Sijoittajilla on oltava riittävästi aikaa tämän uuden direktiivin vaatimusten noudattamiseen, 
jottei varallisuutta tarvitse myydä haitallisissa olosuhteissa.

Tarkistus 1651
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
51 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Avoimiin, ilman toimilupaa oleviin 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin ennen 
… * tehtyjen sijoitusten osalta sijoittajilla 
on kolme vuotta aikaa noudattaa tätä 
direktiiviä. 
* EUVL: pyydetään lisäämään 
päivämäärä: 54 artiklassa tarkoitettu 
ajankohta.

Or. en

Perustelu

Sijoittajilla on oltava riittävästi aikaa tämän uuden direktiivin vaatimusten noudattamiseen, 
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jottei varallisuutta tarvitse myydä haitallisissa olosuhteissa.

Tarkistus 1652
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
51 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Niiden sijoituksien osalta, jotka on tehty 
suljettuun, ilman toimilupaa olevaan 
vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon, tämän 
direktiivin sijoitusperiaatteita koskevia 
vaatimuksia ei sovelleta sijoittajiin, jos
ilman toimilupaa oleva vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto ei lunasta osakkeita tai 
osuuksia.
* EUVL: pyydetään lisäämään 
päivämäärä: 54 artiklassa tarkoitettu 
ajankohta.

Or. en

Perustelu

Sijoittajilla on oltava riittävästi aikaa tämän uuden direktiivin vaatimusten noudattamiseen, 
jottei varallisuutta tarvitse myydä haitallisissa olosuhteissa.

Tarkistus 1653
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
51 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

51 a artikla
Mikrorahoitusta harjoittavat 

vaihtoehtoiset sijoitusrahastot
Luodakseen sopivan sääntelykehyksen 
mikrorahoituksen sijoitusrahastojen 
omaisuusluokkaa varten 
suhteellisuusperiaatetta noudattaen 
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komissio ehdottaa mikrorahoituksen 
sijoitusrahastoille erityistä 
sääntelykehystä esimerkiksi 
sisällyttämällä ne direktiiviin 2009/65/EY 
tekemäänsä muutokseen.

Or. en

Perustelu

Suhteellisuusperiaatteen pitäisi taata asianmukainen sääntely, joka mukautetaan 
tietyntyyppisten rahastojen erityispiirteisiin, esimerkkeinä mikrorahoitusrahastot, 
vapauttamatta niitä tämän direktiivin soveltamisalasta. Niitä tulisi käsitellä seuraavassa 
viidennessä yhteissijoitusyritysdirektiivissä.

Tarkistus 1654
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
52 artikla
 Direktiivi 2004/39/EY
19 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

52 artikla Poistetaan.
Direktiivin 2004/39/EY muutos

Lisätään direktiivin 2004/39/EY 
19 artiklan 6 kohtaan luetelmakohta 
seuraavasti:
”– palvelu ei liity [direktiivin xx/xx/EY] 
3 artiklan a alakohdassa tarkoitettuun 
vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon.”.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoiseen sijoitusrahaston luokittelun yksinkertaiseksi tai monimutkaiseksi 
rahoitusvälineeksi tulisi edelleenkin olla riippuvainen rahoitusvälineiden markkinoista 
annetun direktiivin täytäntöönpanodirektiivin 38 artiklan vaatimusten täyttämisestä.
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Tarkistus 1655
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
53 artikla
Direktiivi 2004/39/EY
50 a artikla

Komission teksti Tarkistus

53 artikla Poistetaan.
Direktiivin 2009/…/EY muutos

Muutetaan direktiivi 2009/XX/EY 
seuraavasti:
Lisätään 50 a artikla seuraavasti:
”Jotta voidaan varmistaa 
yhdenmukaisuus eri aloilla ja poistaa 
ristiriidat sellaisten yhteisöjen, jotka 
uudelleenpaketoivat lainoja kaupattaviksi 
arvopapereiksi ja muiksi 
rahoitusvälineiksi (alkuunpanijat), ja 
sellaisten yhteissijoitusyritysten, jotka 
sijoittavat näihin arvopapereihin tai 
muihin rahoitusvälineisiin, etujen välillä, 
komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
vahvistetaan vaatimukset seuraavilla 
aloilla:
a) vaatimukset, jotka alkuunpanijan on 
täytettävä, jotta yhteissijoitusyritys voi 
sijoittaa kyseisentyyppisiin arvopapereihin 
tai muihin rahoitusvälineisiin, jotka on 
laskettu liikkeeseen 1 päivän tammikuuta 
2011 jälkeen, mukaan luettuina 
vaatimukset, joilla varmistetaan, että 
alkuunpanijan itsellään pitämä 
nettomääräinen taloudellisen osuus on 
vähintään viisi prosenttia;
b) laadulliset vaatimukset, jotka tällaisiin 
arvopapereihin tai muihin 
rahoitusvälineisiin sijoittavan 
yhteissijoitusyrityksen on täytettävä.
Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tätä direktiiviä täydentämällä 
sitä, hyväksytään 107 artiklan 2 kohdassa 
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tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tämän tekstin muuttaminen edellyttäisi useiden muiden yhteissijoitusyritysdirektiivin 
artikloiden muuttamista ”delegoitujen säädösten” sisällyttämiseksi siihen. Tämä ei ole sopiva 
paikka niin tärkeiden tarkistusten ehdottamiseen. Sen sijaan komission pitäisi esittää 
yhteissijoitusyritysdirektiivin asiaankuuluvien tekstien muuttamista.

Tarkistus 1656
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
53 artikla
Direktiivi 2009/65/EY
50 a artikla

Komission teksti Tarkistus

53 artikla Poistetaan.
Direktiivin 2009/…/EY muutos

Muutetaan direktiivi 2009/XX/EY 
seuraavasti:
Lisätään 50 a artikla seuraavasti:
”Jotta voidaan varmistaa 
yhdenmukaisuus eri aloilla ja poistaa 
ristiriidat sellaisten yhteisöjen, jotka 
uudelleenpaketoivat lainoja kaupattaviksi 
arvopapereiksi ja muiksi 
rahoitusvälineiksi (alkuunpanijat), ja 
sellaisten yhteissijoitusyritysten, jotka 
sijoittavat näihin arvopapereihin tai 
muihin rahoitusvälineisiin, etujen välillä, 
komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
vahvistetaan vaatimukset seuraavilla 
aloilla:
a) vaatimukset, jotka alkuunpanijan on 
täytettävä, jotta yhteissijoitusyritys voi 
sijoittaa kyseisentyyppisiin arvopapereihin 
tai muihin rahoitusvälineisiin, jotka on 
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laskettu liikkeeseen 1 päivän tammikuuta 
2011 jälkeen, mukaan luettuina 
vaatimukset, joilla varmistetaan, että 
alkuunpanijan itsellään pitämä 
nettomääräinen taloudellisen osuus on 
vähintään viisi prosenttia;
b) laadulliset vaatimukset, jotka tällaisiin 
arvopapereihin tai muihin 
rahoitusvälineisiin sijoittavan 
yhteissijoitusyrityksen on täytettävä.
Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tätä direktiiviä täydentämällä 
sitä, hyväksytään 107 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 1657
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
53 artikla Direktiivi 2009/65/EY
Article 50a

Komission teksti Tarkistus

Muutetaan direktiivi 2009/XX/EY
seuraavasti:

Muutetaan direktiivi 2009/65/EY
seuraavasti:

Lisätään 50 a artikla seuraavasti: Lisätään 50 a artikla seuraavasti:
”Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus 
eri aloilla ja poistaa ristiriidat sellaisten 
yhteisöjen, jotka uudelleenpaketoivat 
lainoja kaupattaviksi arvopapereiksi ja 
muiksi rahoitusvälineiksi (alkuunpanijat),
ja sellaisten yhteissijoitusyritysten, jotka 
sijoittavat näihin arvopapereihin tai muihin 
rahoitusvälineisiin, etujen välillä, komissio 
hyväksyy täytäntöönpanotoimenpiteitä, 
joissa vahvistetaan vaatimukset seuraavilla 
aloilla:

”Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus 
eri aloilla ja poistaa ristiriidat direktiivin 
2006/48/EY 4 artiklan 41 alakohdassa 
tarkoitettujen alkuunpanijoiden ja 
sellaisten yhteissijoitusyritysten, jotka 
sijoittavat näihin arvopapereihin tai muihin 
rahoitusvälineisiin, etujen välillä, komissio 
antaa delegoituja säädöksiä, joissa 
vahvistetaan vaatimukset seuraavilla 
aloilla:

a) vaatimukset, jotka alkuunpanijan on 
täytettävä, jotta yhteissijoitusyritys voi 
sijoittaa kyseisentyyppisiin arvopapereihin 

a) vaatimukset, jotka alkuunpanijan on 
täytettävä, jotta vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja voi sijoittaa yhden 
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tai muihin rahoitusvälineisiin, jotka on 
laskettu liikkeeseen 1 päivän tammikuuta 
2011 jälkeen, mukaan luettuina 
vaatimukset, joilla varmistetaan, että 
alkuunpanijan itsellään pitämä 
nettomääräinen taloudellisen osuus on 
vähintään viisi prosenttia;

tai useamman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston lukuun kyseisentyyppisiin 
arvopapereihin tai muihin 
rahoitusvälineisiin, jotka on laskettu 
liikkeeseen 1 päivän tammikuuta 2011 
jälkeen, mukaan luettuina vaatimukset 
siitä, että 
i) alkuunpanijan itsellään pitämä 
nettomääräinen taloudellinen osuus on 
vähintään viisi prosenttia tällaisessa 
arvopaperien liikkeeseenlaskussa ja
ii) alkuunpanija ilmoittaa 
tarjousesitteessä tai muissa tällaisten 
arvopapereiden liikkeeseenlaskuun 
liittyvissä asiakirjoissa, että sillä on 
tällainen osuus ja se säilyttää sen 
("alkuunpanijan ilmoitus"); ja

b) laadulliset vaatimukset, jotka tällaisiin 
arvopapereihin tai muihin 
rahoitusvälineisiin sijoittavan 
yhteissijoitusyrityksen on täytettävä.

b) laadulliset vaatimukset, jotka tällaisiin 
arvopapereihin tai muihin 
rahoitusvälineisiin sijoittavan 
yhteissijoitusyrityksen on täytettävä.

Yhteissijoitusyritys voi luottaa 
alkuunpanijan ilmoitukseen tällaisten 
arvopapereiden olemassaolon aikana 
päättäessään, sijoittaako se tällaisiin 
arvopapereihin.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tätä direktiiviä täydentämällä 
sitä, hyväksytään 107 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua valvonnan käsittävää
sääntelymenettelyä noudattaen.

Nämä säädökset, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tätä direktiiviä täydentämällä sitä, 
annetaan 49 a, 49 b ja 49 c artiklassa
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistetaan muotoilu yhteissijoitusyritysdirektiivin ja vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja 
koskevan direktiivin kanssa. Sijoittajia ei pitäisi velvoittaa varmistamaan, että alkuunpanija 
pitää itsellään nettomääräisen taloudellisen osuuden sen salkusta, vaan velvoite pitäisi 
asettaa suoraan alkuunpanijoille. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston on voitava luottaa 
alkuunpanijan ilmoituksiin tällaisten arvopapereiden olemassaolon aikana.
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Tarkistus 1658
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
53 artikla
Direktiivi 2009/65/EY
50 a artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

”Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus 
eri aloilla ja poistaa ristiriidat sellaisten 
yhteisöjen, jotka uudelleenpaketoivat 
lainoja kaupattaviksi arvopapereiksi ja 
muiksi rahoitusvälineiksi (alkuunpanijat), 
ja sellaisten yhteissijoitusyritysten, jotka 
sijoittavat näihin arvopapereihin tai muihin 
rahoitusvälineisiin, etujen välillä, komissio 
hyväksyy täytäntöönpanotoimenpiteitä, 
joissa vahvistetaan vaatimukset seuraavilla 
aloilla:

”Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
kohtuullisiksi katsottavat toimenpiteet,
jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus 
eri aloilla ja poistaa ristiriidat sellaisten 
yhteisöjen, jotka uudelleenpaketoivat 
lainoja siirtokelpoisiksi arvopapereiksi tai 
muiksi rahoitusvälineiksi (alkuunpanijat), 
ja sellaisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien, jotka sijoittavat 
näihin arvopapereihin tai muihin 
rahoitusvälineisiin yhden tai useamman 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lukuun, 
etujen välillä. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
vahvistetaan vaatimukset seuraavilla 
aloilla:

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistetaan muotoilu yhteissijoitusyritysdirektiivin ja vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja 
koskevan direktiivin kanssa. Sijoittajia ei pitäisi velvoittaa varmistamaan, että alkuunpanija 
pitää itsellään nettomääräisen taloudellisen osuuden sen salkusta, vaan velvoite pitäisi 
asettaa suoraan alkuunpanijoille. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston on voitava luottaa 
alkuunpanijan ilmoituksiin tällaisten arvopapereiden olemassaolon aikana.

Tarkistus 1659
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
53 a artikla (uusi)
Direktiivi 2003/6/EY
1 artikla – 1 kohta – 7 a ja 7 b alakohta (uusi) ja 5 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

53 a artikla
Direktiivin 2003/6/EY muuttaminen

Muutetaan 28 päivänä tammikuuta 2003 
annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2003/6/EY 
sisäpiirikaupoista ja markkinoiden 
manipuloinnista (markkinoiden 
väärinkäyttö) seuraavasti:
1. Lisätään 1 artiklan ensimmäiseen 
alakohtaan kohdat seuraavasti:
"7 a. 'lyhyeksi myynnillä' tarkoitetaan 
sellaisen arvopaperin myyntiä, jota myyjä 
ei omista, ja mitä tahansa myyntiä, jonka 
päätteeksi toimitetaan myyjän lainaama 
tai myyjän lukuun lainattu arvopaperi;
7 b. 'katteettomalla lyhyeksi myynnillä' 
tarkoitetaan oikeudetonta tai 
manipuloivaa liiketoimea, jossa 
vastapuoli myy arvopapereita, jotka eivät 
ole sen hallussa, koska se ei ole 
hankkinut niihin täyttä omistusoikeutta 
tai lainannut niitä voidakseen toimittaa ne 
tavanomaisen toimitusjakson 
mukaisesti.”;
2. Lisätään artikla seuraavasti:

"5 a artikla
Lyhyeksi myynnin sääntelemiseksi ja 
oman pääoman ehtoisten arvopapereiden, 
oman pääoman ehtoisiksi arvopapereiksi 
muunnettavat arvopaperit mukaan 
luettuina, katteettoman lyhyeksi myynnin 
kieltämiseksi komissio antaa delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan 
vaatimukset seuraavilla aloilla:
a) markkinatoimijoiden velvoite 
raportoida lyhyeksi myynnistä 
kotijäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille likviditeetin kannalta 
tärkeimmistä markkinoista ja 
liikkeeseenlaskijan perustamisvaltiosta, 
kun tietyt osakkuuden raja-arvot ylittyvät, 
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ja velvoite julkaista nämä raportit, kun 
tietyt osakkuuden raja-arvot ylittyvät;
b) rahoitusalan välittäjien velvoite 
merkitä toimeksiannot siten, että lyhyeksi 
myynti erotetaan muusta myynnistä;
c) markkinatoimijoiden laatimat 
asiakirjat, joilla osoitetaan, että ennen 
lyhyeksi myyntiin ryhtymistä tai siihen 
sitoutumista osakkeet on aikaisemmin 
lainattu tai sen tekemisestä on sovittu;
d) vaatimus, että markkinatoimijat 
toimittavat myymänsä osakkeet 
viimeistään kolme päivää myyntipäivän 
jälkeen ja ostavat myydyt osakkeet 
takaisin, jos ne eivät toimita osakkeita 
tässä määräajassa;
e) toimivaltaisten viranomaisten 
asianmukaiset valtuudet määrätä 
sanktioita, kun a–d kohdan vaatimuksia 
ei noudateta;
f) toimivaltaisten viranomaisten 
asianmukaiset valtuudet 
poikkeuksellisesti kieltää ottamasta tai 
lisäämästä nettomääräistä lyhyttä 
positiota arvopaperissa, jonka hinta on 
pudonnut tai laskenut merkittävästi;
g) vaatimus, että toimivaltaiset 
viranomaiset pitävät kuulemisia ennen 
kuin ne kieltävät poikkeuksellisesti 
ottamasta tai lisäämästä nettomääräistä 
lyhyttä positiota arvopaperissa erityisellä 
markkinasegmentillä tai kaikilla 
markkinoilla, kun markkinat heikkenevät 
merkittävästi.”

Or. en

Perustelu

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.
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Tarkistus 1660
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
53 a artikla (uusi)
Direktiivi 2006/48/EY
Liite XI – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

53 a artikla
Direktiivin 2006/48/EY muuttaminen 

Lisätään direktiivissä 2006/48/EY olevaan 
liitteeseen XI kohta seuraavasti:
"3 a. Edellä 124 artiklan 3 kohdan 
mukaisen määrityksen tekoa varten 
toimivaltaisten viranomaisten on 
tapauksen mukaan seurattava erityisesti 
luottolaitoksen vastuita, jotka aiheuttavat 
vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille 
vipuvaikutuksen direktiivin 2010/.../EY 
[vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajista] mukaisesti.”

Or. en

Perustelu

Pankit ja niiden valvojat ovat vastuussa riskinvalvonnasta ja siksi niiden pitäisi olla 
vastuussa vipuvaikutuksen valvonnasta. Tämä on yksilöitävä pääomavaatimusdirektiivin 
tehtävällä tarkistuksella.

Tarkistus 1661
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
53 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

53 a artikla
Suhde unionin muihin säännöksiin ja 

kansallisiin säännöksiin
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Tämä direktiivi ei vaikuta kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistettuihin 
tiedottamis- ja kuulemismenettelyihin ja 
soveltuvin osin edustusta koskeviin 
menettelyihin erityisesti direktiivien 
2009/38/EY, 2001/86/EY, 2002/14/EY ja 
2004/25/EY mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1662
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
53 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

53 a artikla
Suhde muihin unionin säännöksiin ja 

kansallisiin säännöksiin
Tämä direktiivi ei vaikuta kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistettuihin 
tiedottamis- ja kuulemismenettelyihin ja 
soveltuvin osin edustusta koskeviin 
menettelyihin erityisesti direktiivien 
2009/38/EY, 2001/86/EY, 2002/14/EY ja 
2004/25/EY mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1663
Astrid Lulling

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

Komission teksti Tarkistus

Näiden kolmen vuoden aikana jäsenvaltio 
voi sallia ammattimaisten sijoittajien 
unionissa sijoittavan omasta aloitteestaan 
unioniin tai kolmanteen maahan 
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sijoittautuneeseen ja kolmanteen maahan 
sijoittautuneen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan hoitamaan 
vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon 
noudattamatta 39 artiklassa vahvistettuja 
edellytyksiä. 

Or. en

Perustelu

Tämä lisäys on tehty sen selventämiseksi, että kolmen vuoden siirtymäkauden aikana 
jäsenvaltiot voivat sallia, että ammattimaiset sijoittajat sijoittavat vaihtoehtoiseen 
sijoitusrahastoon, joka pitää kotipaikkaansa yhteisössä tai sen ulkopuolella ja jota hoitaa 
kolmanteen maahan sijoittautunut vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja, vaikka tällainen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja ei täytä 39 artiklan vastaavuusvaatimuksia. 

Tarkistus 1664
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE I a
Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja 
voi hoitaa seuraavia tehtäviä:
1. Sijoitusten hoitopalvelut
(a) salkunhoito;
(b) riskienhallinta;
(c) arvonmääritys ja hinnoittelu.
2. Hallinnointipalvelut
(a) perustamisasiakirjoissa ja 
tarjousesitteessä vahvistettuihin 
arvonmääritysperiaatteisiin perustuvan 
nettoarvon laskeminen;
(b) 
osuudenhaltijoiden/osakkeenomistajien 
rekisterin ylläpitäminen;
(c) tietojen kirjaaminen;
(d) osuuksien/osakkeiden 
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liikkeeseenlasku ja lunastaminen;
(e) lakisääteiset ja rahastonhoitoon 
liittyvät kirjanpitopalvelut 
(veroilmoitukset mukaan luettuina);
(f) asiakastiedustelut;
(g) säännösten noudattamisen seuranta;
(h) tulojen jakaminen;
(i) sopimusten selvitystoiminta 
(osuustodistusten toimitus mukaan 
luettuna);
(j) toimiminen tahona, jonka osoite 
annetaan oikeudelle ja asianomaisille 
asiakirjojen toimittamista varten.
3. Markkinointipalvelut.

Or. en

Perustelu

Liite perustuu neljännen yhteissijoitusyritysdirektiivin asiaa koskevaan liitteeseen. Katso 
myös puheenjohtajavaltion 15. joulukuuta 2009 esittämän tarkistetun kompromissiehdotuksen 
18 artikla ja Gauzèsin mietintö (tarkistus 138).

Tarkistus 1665
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE I a
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
voi hoitaa seuraavia tehtäviä:
1. Sijoitusten hoito
(a) salkunhoito;
(b) riskienhallinta.
2. Hallinnointi
(a) lakisääteiset ja rahastonhoitoon 
liittyvät kirjanpitopalvelut;
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(b) asiakastiedustelut;
(c) arvonmääritys ja hinnoittelu 
(veroilmoitukset mukaan luettuina);
(d) säännösten noudattamisen seuranta;
(e) 
osuudenhaltijoiden/osakkeenomistajien 
rekisterin ylläpitäminen;
(f) tulojen jakaminen;
(g) osuuksien/osakkeiden 
liikkeeseenlasku ja lunastaminen;
(h) sopimusten selvitystoiminta 
(osuustodistusten toimitus mukaan 
luettuna);
(i) tietojen kirjaaminen.
3. Markkinointi.

Or. en

Perustelu

Määritellään hoitotehtävät ja liitännäistoimet, joita vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat voivat tarjota. Hoitotehtävien rajoittaminen yhteisen salkunhoidon keskeisiin 
ydinpalveluihin (3 d artiklassa ja liitteessä) samaan tapaan kuin 
yhteissijoitusyritysdirektiivissä sekä 4 a artiklassa (uusi) tarkoitetut liitännäispalvelut 
(harkinnanvarainen salkunhoito ja jotkut liitännäispalvelut) on erittäin tärkeää, jotta voidaan 
välttää eturistiriidat sijoitusten hoitoon liittyvien omaisuudenhoitotoimintojen ja muiden 
toimintojen välillä (pankki- ja rahoituspalvelut jne.).

Tarkistus 1666
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE I a
Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja 
voi hoitaa seuraavia tehtäviä:
1. Sijoitusten hoito
(a) salkunhoito;
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(b) riskienhallinta.
2. Hallinnointi
(a) lakisääteiset ja rahastonhoitoon 
liittyvät kirjanpitopalvelut;
(b) asiakastiedustelut;
(c) arvonmääritys ja hinnoittelu 
(veroilmoitukset mukaan luettuina);
(d) säännösten noudattamisen seuranta;

(e) 
osuudenhaltijoiden/osakkeenomistajien 
rekisterin ylläpitäminen;
(f) tulojen jakaminen;
(g) osuuksien/osakkeiden 
liikkeeseenlasku ja lunastaminen;
(h) sopimusten selvitystoiminta 
(osuustodistusten toimitus mukaan 
luettuna);
(i) tietojen kirjaaminen.
3. Markkinointi.

Or. en

Tarkistus 1667
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE I a
Hoitotehtäviä, joita vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitaja voi hoitaa tätä 
direktiiviä sovellettaessa
1. Sijoitusten hoito
2. Hallinnointi:
(a) lakisääteiset ja rahastonhoitoon 
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liittyvät kirjanpitopalvelut;
(b) asiakastiedustelut;
(c) arvonmääritys ja hinnoittelu 
(veroilmoitukset mukaan luettuna);
(d) säännösten noudattamisen seuranta;
(e) osuudenhaltijoiden rekisterin ylläpito;
(f) tulojen jakaminen;
(g) osuuksien liikkeeseenlasku ja 
lunastaminen;
(h) sopimusten selvitystoiminta 
(osuustodistusten toimitus mukaan 
luettuna);
(i) tietojen kirjaaminen.
3. Markkinointi.

Or. en

Perustelu

Hoitotehtävien yhdenmukaistaminen yhteissijoitusyritysdirektiivin kanssa.

Tarkistus 1668
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE I a
Palkka- ja palkkiopolitiikka

1. Kun vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitaja ottaa käyttöön palkka- ja 
palkkiopolitiikan sellaisia 
henkilöstöryhmiä varten, ylin johto 
mukaan luettuna, joiden ammatillisella 
toiminnalla on olennainen vaikutus sen 
omaan riskiprofiiliin tai sen hoitamien 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
riskiprofiileihin, ja soveltaa sitä, 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajan on noudatettava seuraavia 
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periaatteita:
(a) palkka- ja palkkiopolitiikka on 
sopusoinnussa moitteettoman ja 
tehokkaan riskienhallinnan kanssa ja 
edistää sitä eikä kannusta sellaiseen 
riskinottoon, joka ei ole sopusoinnussa 
hoidettavien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen riskiprofiilien, 
rahastosääntöjen tai 
perustamisasiakirjojen kanssa;
(b) palkka- ja palkkiopolitiikka on 
sopusoinnussa vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien ja niiden 
hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen tai vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen sijoittajien 
liiketoimintastrategian, tavoitteiden, 
arvojen ja etujen kanssa ja käsittää 
toimenpiteitä eturistiriitojen välttämiseksi; 
(c) johtoelin hyväksyy vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien valvojan 
ominaisuudessa palkka- ja 
palkkiopolitiikan yleiset periaatteet ja 
tarkistaa niitä säännöllisin väliajoin ja on 
vastuussa tämän politiikan 
täytäntöönpanosta; 
(d) palkka- ja palkkiopolitiikan 
täytäntöönpanon osalta suoritetaan 
vähintään kerran vuodessa keskitetty ja 
riippumattomaton sisäinen arviointi, jossa 
arvioidaan johtoelimen valvojan 
ominaisuudessa hyväksymien palkka- ja 
palkkiopolitiikan ja -menettelyjen 
noudattamista;
(e) riskinhallintaan osallistuva henkilöstö 
saa korvauksen tehtäviinsä liittyvien 
tavoitteiden saavuttamisen perusteella 
riippumatta sen valvoman 
liiketoimintasektorin tuloksesta;
(f) jos palkka tai palkkio on tuloksesta 
riippuvainen, palkan tai palkkion 
kokonaissumma perustuu arvioon yksilön 
tuloksesta ja kyseisen 
liiketoimintasektorin tai vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston tuloksesta sekä 
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vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien kokonaistuloksesta, ja 
yksilökohtaista tulosta arvioitaessa 
otetaan huomioon kohtuullisesti sekä 
rahoitukselliset että ei-rahoitukselliset 
perusteet;
(g) tuloksen arviointi toteutetaan osana 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen elinkaaren mukaista 
monivuotista kehystä, jotta arviointi 
perustuisi pidemmän aikavälin tulokseen 
ja jotta palkan tai palkkion tuloksesta 
riippuvaisen osan maksu jakautuisi 
riittävän pitkälle ajanjaksolle, jotta 
voidaan ottaa huomioon hoidettujen 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
lunastuspolitiikka ja sijoitusriskit;
(h) taattu muuttuva palkkio on poikkeus 
ja sitä sovelletaan vain uuden henkilöstön 
palkkauksen yhteydessä ja soveltaminen 
rajoittuu ensimmäiseen vuoteen; 
(i) palkan ja palkkion kiinteät ja 
muuttuvat osat tasapainotetaan 
asianmukaisesti; kiinteä osa on riittävän 
suuri osa kokonaispalkasta ja -palkkiosta 
siten, että muuttuvien osien osalta 
voidaan soveltaa täysin joustavaa 
politiikkaa, myös niin että muuttuvaa 
osaa ei makseta lainkaan;
(j) työsopimuksen ennenaikaiseen 
päättymiseen liittyvät maksut perustuvat 
pidemmän aikavälin tulokseen, ja ne 
suunnitellaan siten, että epäonnistumista 
ei palkita;
(k) palkan tai palkkion muuttuvien osien 
tai muuttuvien osien ryhmien 
laskemisessa käytettävän tuloksen 
mittaamiseen sovelletaan mukautusta, 
jossa otetaan huomioon kaikki asiaan 
liittyvät nykyiset ja tulevat riskityypit;
(l) jos ilmenee riski, joka siinä 
tapauksessa, että se olisi ollut tiedossa, 
kun muuttuva palkka tai palkkio 
maksettiin, olisi otettu huomioon palkan 
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tai palkkion määrittelyssä, vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitaja voi periä 
takaisin (takaisinmaksupyynnön avulla) 
vähintään 20 prosentin osuuden 
mukauttamista varten, mutta vain siinä 
määrin kuin m kohdassa tarkoitettu 
mekanismi ei riitä tämän mukautuksen 
toteuttamiseen; tätä 
takaisinmaksumekanismia sovelletaan 
sellaisen määräajan ajan, joka on 
asianmukainen ottaen huomioon palkan 
tai palkkion maksuajankohdan riskit 
mutta joka on vähintään neljä vuotta;
(m) merkittävä osa, joka on vähintään 
50 prosenttia, palkan tai palkkion 
muuttuvan osan maksamisesta 
jaksotetaan pidemmälle ajanjaksolle 
kyseisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
elinkaari ja lunastuspolitiikka huomioon 
ottaen, ja se mukautetaan vastaamaan 
kyseisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
riskien luonnetta, mutta ajanjaksoon 
vähintään neljä vuotta; 
jaksottamisjärjestelyjen mukaisesti 
maksettavaa palkkaa tai palkkiota ei 
luovuteta nopeammin kuin pro rata -
perusteella; jos palkan tai palkkion 
muuttuva osa on erityisen suuri, määrästä 
jaksotetaan vähintään 60 prosenttia;
(n) muuttuva palkkio-osa, johon sisältyy 
osuus, jonka maksaminen on jaksotettu, 
maksetaan tai oikeus siihen syntyy 
ainoastaan, jos se on kestävää ottaen 
huomioon luottolaitoksen taloudellisen 
kokonaistilanteen ja perusteltua 
liiketoimintayksikön, vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston ja kyseisen henkilön 
suorituksen huomioon ottaen; muuttuvan 
palkkio-osan kokonaismäärä pienenee 
huomattavasti, jos vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan tai 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
taloudellinen tulos heikkenee tai on 
tappiollinen;
(o) henkilöstöltä on vaadittava sitoumus 
siitä, ettei se käytä henkilökohtaisia 
suojausstrategioita tai palkkaan ja 
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palkkioon ja vahinkovastuuseen liittyvää 
vakuutusta palkka- ja 
palkkiojärjestelyihin sisältyvien 
riskinsovittamisvaikutusten 
vähentämiseksi.
2. Edellä 1 kohdassa esitettyjä periaatteita 
sovelletaan vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien maksamiin 
palkkoihin ja palkkioihin ja 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston itse 
suoraan maksamiin palkkoihin ja 
palkkioihin (voitonjako-osuus).
Edellä 1 kohtaa sovelletaan tuottoihin, 
joita henkilöstö saa sijoituksista, joita he 
ovat tehneet vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajan hoitamaan 
vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon, sekä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
likvidaation yhteydessä maksettuun 
palkkaan tai palkkioon. Edellä 1 kohdan 
l alakohtaa ei sovelleta muuttuviin 
palkkoihin tai palkkioihin, jotka liittyvät 
suoranaistesti vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan saamiin 
palkkioihin, joita ei voi periä takaisin.
3. Kokonsa tai hoitamiensa 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen koon, 
sisäisen organisaationsa sekä toimintansa 
luonteen, laajuuden ja monitahoisuuden 
perusteella merkittävien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien on 
perustettava palkka- ja palkkiokomitea. 
Palkka- ja palkkiokomitea on 
muodostettava siten, että kykenee 
pätevästi ja riippumattomasti arvioimaan 
palkka- ja palkkiopolitiikkoja ja 
-käytäntöjä sekä riskienhallintaa varten 
luotuja kannustimia.
Palkka- ja palkkiokomitea on vastuussa 
palkkoja ja palkkioita koskevien päätösten 
valmistelusta, mukaan luettuna ne 
päätökset, jotka vaikuttavat kyseisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajan tai vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston riskeihin ja 
riskienhallintaan ja jotka johtoelimen on 
tehtävä valvojan ominaisuudessa. Palkka-
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ja palkkiokomitean puheenjohtajana 
toimii johtoelimen jäsen, jolla ei ole 
toimeenpanotehtäviä kyseisessä 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajassa.

Or. en

Perustelu

Palkka- ja palkkiosääntöihin olisi sisällyttävä yleiset periaatteet ja yksinkertaiset, 
täytäntöönpanokelpoiset säännöt, esimerkiksi se, että muuttuvan palkan tai palkkion osuus 
voidaan jaksottaa (takaisinmaksun kautta), tai sen muuttuvan palkan tai palkkion osuus, joka 
pitäisi jaksottaa. Ehdotettu sääntö on, että ainakin 50 prosenttia olisi jaksotettava vähintään 
neljäksi vuodeksi; lisäksi 20 prosenttia voidaan jaksottaa myös neljäksi vuodeksi. Näitä 
sääntöjä on sovellettava kaikenlaisiin palkkoihin ja palkkioihin.

Tarkistus 1669
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite I a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE I a
PALKKA- JA PALKKIOPOLITIIKKA

1. Luodessaan palkka- ja 
palkkiopolitiikkaa sellaisia 
henkilöstöryhmiä varten, ylin johto 
mukaan luettuna, joiden ammatillisella 
toiminnalla on olennainen vaikutus 
niiden hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen riskiprofiileihin, 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien on noudatettava seuraavia 
periaatteita sillä tavoin ja siinä määrin 
kuin se on asianmukaista niiden koko ja 
niiden hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen koko, niiden sisäinen 
organisaatio sekä niiden toiminnan 
luonne, laajuus ja monitahoisuus 
huomioon ottaen: 
(a) palkka- ja palkkiopolitiikka on 
sopusoinnussa moitteettoman ja 
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tehokkaan riskienhallinnan kanssa ja 
edistää sitä eikä kannusta sellaiseen 
riskinottoon, joka ei ole sopusoinnussa 
hoidettavien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen riskiprofiilien, 
rahastosääntöjen tai 
perustamisasiakirjojen kanssa;
(b) palkka- ja palkkiopolitiikka on 
sopusoinnussa vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien ja niiden 
hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen tai vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen sijoittajien 
liiketoimintastrategian, tavoitteiden, 
arvojen ja etujen kanssa ja käsittää 
toimenpiteitä eturistiriitojen välttämiseksi; 
(c) johtoelin hyväksyy vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien valvojan 
ominaisuudessa palkka- ja 
palkkiopolitiikan yleiset periaatteet ja 
tarkistaa niitä säännöllisin väliajoin ja on 
vastuussa tämän politiikan 
täytäntöönpanosta; 
(d) palkka- ja palkkiopolitiikan 
täytäntöönpanon osalta suoritetaan 
vähintään kerran vuodessa keskitetty ja 
riippumattomaton sisäinen arviointi, jossa 
arvioidaan johtoelimen valvojan 
ominaisuudessa hyväksymien palkka- ja 
palkkiopolitiikan ja -menettelyjen 
noudattamista;
(e) riskinhallintaan osallistuva henkilöstö 
saa korvauksen tehtäviinsä liittyvien 
tavoitteiden saavuttamisen perusteella 
riippumatta sen valvoman 
liiketoimintasektorin tuloksesta;
(f) jos palkka tai palkkio on tuloksesta 
riippuvainen, palkan tai palkkion 
kokonaissumma perustuu arvioon yksilön 
tuloksesta ja kyseisen 
liiketoimintasektorin tai vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston tuloksesta sekä 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien kokonaistuloksesta, ja 
yksilökohtaista tulosta arvioitaessa 
otetaan huomioon sekä rahoitukselliset 
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että ei-rahoitukselliset perusteet;
(g) tuloksen arviointi toteutetaan osana 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen elinkaaren mukaista 
monivuotista kehystä, jotta arviointi 
perustuisi pidemmän aikavälin tulokseen 
ja jotta palkan tai palkkion tuloksesta 
riippuvaisen osan maksu jakautuisi 
riittävän pitkälle ajanjaksolle, jotta 
voidaan ottaa huomioon hoidettujen 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
lunastuspolitiikka ja sijoitusriskit;
(h) taattu muuttuva palkka tai palkkio ei 
ole sallittu;
(i) kokonaispalkan ja -palkkion 
muuttuvien osien suhteellinen osuus on 
rajoitettu; kiinteä osa on riittävän suuri 
osa kokonaispalkasta ja -palkkiosta siten, 
että muuttuvien osien osalta voidaan 
soveltaa täysin joustavaa politiikkaa, myös 
niin että muuttuvaa osaa ei makseta;
(j) työsopimuksen ennenaikaiseen 
päättymiseen liittyvät maksut perustuvat 
pidemmän aikavälin tulokseen, ja ne 
suunnitellaan siten, että epäonnistumista 
ei palkita;
(k) palkan tai palkkion muuttuvien osien 
tai muuttuvien osien ryhmien 
laskemisessa käytettävän tuloksen 
mittaamiseen sovelletaan mukautusta, 
jossa otetaan huomioon kaikki asiaan 
liittyvät nykyiset ja tulevat riskityypit;
(l) palkan tai palkkion muuttuvan osan 
maksaminen jaksotetaan ajanjaksolle 
kyseisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
elinkaari ja lunastuspolitiikka huomioon 
ottaen, ja se mukautetaan vastaamaan 
kyseisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
riskien luonnetta; suljetuissa rahastoissa 
muuttuvaa palkka- tai palkkio-osuutta 
voidaan maksaa vain vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston selvitystilassa; avoimissa 
rahastoissa muuttuvaa palkka- tai 
palkkio-osuutta voidaan maksaa vasta 
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viiden vuoden kuluttua; 
jaksotusjärjestelyjen mukaisesti 
maksettava palkka tai palkkio ei voi 
kertyä nopeammin kuin mikä on 
suhteellista;
(m) palkan tai palkkion muuttuva osa, 
jaksotettu osa mukaan luettuna, 
maksetaan tai luovutetaan ainoastaan, jos 
se on kestävää vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajan 
liiketoimintakokonaisrahoitustilanteen 
kannalta ja perusteltua kyseisen yksikön, 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston ja yksilön 
tulos huomioon ottaen; muuttuvan palkan 
tai palkkion kokonaismäärä supistuu 
yleensä huomattavasti, jos kyseisen 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajan tai vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston tulos on heikko tai 
negatiivinen;
(n) henkilöstöltä on vaadittava sitoumus 
siitä, ettei se käytä henkilökohtaisia 
suojausstrategioita tai palkkaan ja 
palkkioon ja vahinkovastuuseen liittyvää 
vakuutusta palkka- ja 
palkkiojärjestelyihinsä sisältyvien 
riskinsovittamisvaikutusten 
vähentämiseksi.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja 
periaatteita sovelletaan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan maksamiin 
palkkoihin ja palkkioihin ja 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston itse 
maksamiin palkkoihin ja palkkioihin 
(voitonjako-osuus). 
Tämän artiklan 1 kohtaa ei sovelleta 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajan hoitamaan vaihtoehtoiseen 
sijoitusrahastoon henkilöstön tekemien 
sijoitusten palautuksiin eikä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
likvidaation yhteydessä maksettuun 
palkkaan tai palkkioon. Edellä 1 kohdan 
l alakohtaa ei sovelleta muuttuviin 
palkkoihin tai palkkioihin, jotka liittyvät 
suoranaisesti vaihtoehtoisen 
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sijoitusrahaston hoitajan saamiin 
palkkioihin, joita ei voi periä takaisin.
3. Kokonsa tai hoitamiensa 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen koon, 
sisäisen organisaationsa sekä toimintansa 
luonteen, laajuuden ja monitahoisuuden 
perusteella merkittävien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien on 
perustettava palkka- ja palkkiokomitea. 
Palkka- ja palkkiokomitea on 
muodostettava siten, että kykenee 
pätevästi ja riippumattomasti arvioimaan 
palkka- ja palkkiopolitiikkoja ja 
-käytäntöjä sekä riskienhallintaa varten 
luotuja kannustimia.
Palkka- ja palkkiokomitea on vastuussa 
palkkoja ja palkkioita koskevien päätösten 
valmistelusta, mukaan luettuna ne 
päätökset, jotka vaikuttavat kyseisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajan tai vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston riskeihin ja 
riskienhallintaan ja jotka johtoelimen on 
tehtävä valvojan ominaisuudessa. Palkka-
ja palkkiokomitean puheenjohtajana 
toimii johtoelimen jäsen, jolla ei ole 
toimeenpanotehtäviä kyseisessä 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajassa.

Or. en

Perustelu

Palkka- ja palkkiopolitiikkaa koskevilla yksityiskohdilla pyritään estämään sääntelyn 
katvealueiden hyväksikäyttöä.


