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Pakeitimas 1433
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prekyba AIF akcijomis ar investiciniais 
vienetais buveinės valstybėje narėje

Prekyba AIF, turinčio buveinę Europos 
Sąjungoje, akcijomis ar investiciniais 
vienetais

Or. en

Pakeitimas 1434
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prekyba AIF akcijomis ar investiciniais 
vienetais buveinės valstybėje narėje

Prekyba leidimą turinčio AIF akcijomis ar 
investiciniais vienetais valstybėje narėje

Or. en

Pagrindimas

Prekybos leidimą turėtų išduoti valstybė narė, kurioje bus platinamas AIF.

Pakeitimas 1435
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Leidimą turintis AIFV turi teisę platinti 
AIF akcijas ar investicinius vienetus
profesionaliems investuotojams buveinės

1. Leidimą turinčio AIF akcijos ar 
investiciniai vienetai gali būti platinami
profesionaliems investuotojams valstybėje 
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valstybėje narėje, kai tik atitinka šiame 
straipsnyje nustatytas sąlygas. 

narėje, kai tik atitinka šiame straipsnyje 
nustatytas sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Leidimas suteikiamas AIF (suderinama su ankstesniu pakeitimu).

Pakeitimas 1436
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Leidimą turintis AIFV turi teisę platinti 
AIF akcijas ar investicinius vienetus 
profesionaliems investuotojams buveinės 
valstybėje narėje, kai tik atitinka šiame 
straipsnyje nustatytas sąlygas. 

1. Leidimą turintis AIFV turi teisę platinti 
AIF, turinčio buveinę Europos Sąjungoje,
akcijas ar investicinius vienetus 
profesionaliems investuotojams buveinės 
valstybėje narėje ir (arba) kitoje valstybėje 
narėje, kai tik atitinka šiame straipsnyje 
nustatytas sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas 1437
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Leidimą turintis AIFV turi teisę platinti 
AIF akcijas ar investicinius vienetus 
profesionaliems investuotojams buveinės 
valstybėje narėje, kai tik atitinka šiame 
straipsnyje nustatytas sąlygas. 

1. Leidimą turintis AIFV turi teisę platinti 
AIF, įsteigto Europos Sąjungoje, akcijas 
ar investicinius vienetus profesionaliems 
investuotojams AIFV buveinės valstybėje 
narėje, kai tik atitinka šiame straipsnyje 
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nustatytas sąlygas. 

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti leidžiama nustatyti ir nacionalinius privačius platinimo režimus, kad būtų galima 
pagal taikomą nacionalinę teisę valstybėje narėje platinti trečiosios šalies fondus.

Pakeitimas 1438
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dėl kiekvieno AIF, kurio akcijomis ar 
investiciniais vienetais ketina prekiauti, 
AIFV pateikia pranešimą savo buveinės 
valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms.

2. Dėl kiekvieno AIF, kurio akcijomis ar 
investiciniais vienetais ketina prekiauti, 
AIFV pateikia pranešimą Europos 
vertybinių popierių ir rinkų priežiūros 
institucijai ir savo buveinės valstybės 
narės kompetentingoms institucijoms.

Or. en

Pagrindimas

Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros institucija turėtų gauti visas ataskaitas ir 
pranešimus, nes ji yra galutinė AIFV prižiūrėtoja.

Pakeitimas 1439
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dėl kiekvieno AIF, kurio akcijomis ar 
investiciniais vienetais ketina prekiauti, 
AIFV pateikia pranešimą savo buveinės
valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms.

2. Dėl kiekvieno AIF, kurio akcijomis ar 
investiciniais vienetais ketina prekiauti, 
AIFV pateikia pranešimą valstybės narės, 
kurioje yra AIF buveinė,
kompetentingoms institucijoms.
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Or. en

Pakeitimas 1440
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dėl kiekvieno AIF, kurio akcijomis ar 
investiciniais vienetais ketina prekiauti, 
AIFV pateikia pranešimą savo buveinės
valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms.

2. Dėl kiekvieno AIF, kurio akcijomis ar 
investiciniais vienetais ketina prekiauti
valstybėje narėje, AIFV pateikia pranešimą 
tos valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms.

Or. en

Pagrindimas

Prekybos leidimą turėtų suteikti ta valstybė narė, kurioje bus platinimas AIF.

Pakeitimas 1441
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) AIF, kurio akcijomis ar investiciniais 
vienetais ketinama prekiauti, tapatybės
duomenys ir informacija, kur yra to AIF 
buveinė;

a) pranešimas su veiklos programa, 
kuriame nurodomas AIF, kurio akcijomis 
ar investiciniais vienetais ketinama 
prekiauti, tapatybės duomenys ir 
informacija, kur yra to AIF buveinė;

Or. en
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Pakeitimas 1442
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) AIF, kurio akcijomis ar investiciniais 
vienetais ketinama prekiauti, tapatybės 
duomenys ir informacija, kur yra to AIF 
buveinė;

a) AIF, kurio akcijomis ar investiciniais 
vienetais ketinama prekiauti, tapatybės 
duomenys ir informacija, kur tas AIF yra 
įsteigtas;

Or. en

Pakeitimas 1443
Jean-Pierre Audy

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) patvirtinimą, kad susijusiam AIFV 
suteiktas leidimas;

Or. en

Pakeitimas 1444
Jean-Pierre Audy

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) valstybių narių, kuriose AIFV ketina 
platinti savo valdomo AIF investicinius 
vienetus arba akcijas profesionaliems 
investuotojams, sąrašą;

Or. en
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Pakeitimas 1445
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) informacija apie nustatytą tvarką, 
užkertančią kelią šio AIF investicinių 
vienetų ar akcijų platinimui mažmeniniams 
investuotojams, įskaitant tokius atvejus, kai 
AIFV teikia investavimo paslaugas savo 
AIF atžvilgiu per nepriklausomus 
subjektus.

d) kai tinka, informacija apie nustatytą 
tvarką, užkertančią kelią šio AIF 
investicinių vienetų ar akcijų platinimui 
mažmeniniams investuotojams, įskaitant 
tokius atvejus, kai AIFV teikia investavimo 
paslaugas savo AIF atžvilgiu per 
nepriklausomus subjektus.

Or. en

Pakeitimas 1446
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės, kurioje yra AIF 
buveinė, kompetentinga institucija 
nedelsdama pateikia 2 pastraipoje 
nurodytą pranešimą:
a) AIFV buveinės valstybės narės 
kompetentingai institucijai, kai AIF 
buveinė yra kitoje valstybėje narėje;
b) valstybių narių, kuriose AIFV ketina 
prekiauti AIF akcijomis ir investiciniais 
vienetais, kompetentingoms institucijoms.

Or. en
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Pakeitimas 1447
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų 
nuo išsamaus pranešimo pagal 2 dalį 
gavimo buveinės valstybės narės 
kompetentinga institucija praneša AIFV, ar 
jam leidžiama pradėti prekiauti AIF, 
nurodyto 2 dalyje minėtame pranešime, 
akcijomis ar investiciniais vienetais.

3. Ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų 
nuo dienos, kai AIFV buveinės valstybės 
narės kompetentinga institucija, jei AIF 
buveinė yra kitoje valstybėje narėje, ir 
valstybių narių, kuriose AIFV ketina 
prekiauti AIF akcijomis ir investiciniais 
vienetais, kompetentingos institucijos, 
gauna išsamų pranešimą, valstybės narės, 
kurioje yra AIF buveinė, kompetentinga 
institucija praneša AIFV, ar jam leidžiama 
pradėti prekiauti AIF, nurodyto 2 dalyje 
minėtame pranešime, akcijomis ar 
investiciniais vienetais. Valstybės narės, 
kurioje yra AIF buveinė, kompetentinga 
institucija taip pat praneša AIFV buveinės 
valstybės narės kompetentingai 
institucijai, jei AIF buveinė yra kitoje 
valstybėje narėje, ir valstybių narių, 
kuriose AIFV ketina prekiauti AIF 
akcijomis ir investiciniais vienetais, 
kompetentingoms institucijoms, kad AIFV 
gali pradėti prekiauti AIF akcijomis ar 
investiciniais vienetais.

Vadovaudamasi trečioje pastraipoje 
nurodytomis įgyvendinimo priemonėmis, 
kompetentinga institucija pagal šį 
straipsnį gali nustatyti AIF akcijų ar 
investicinių vienetų prekybos apribojimus 
arba sąlygas.
Komisija priima įgyvendinimo priemones, 
kuriose nurodomi apribojimų tipai arba 
sąlygos, kuriuos galima taikyti AIF akcijų 
ar investicinių vienetų prekybai pagal šios 
dalies antrą pastraipą. Tokios priemonės, 
skirtos neesminėms šios direktyvos 
nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, 
priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
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tikrinimu.

Or. en

Pakeitimas 1448
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų 
nuo išsamaus pranešimo pagal 2 dalį 
gavimo buveinės valstybės narės 
kompetentinga institucija praneša AIFV, ar 
jam leidžiama pradėti prekiauti AIF, 
nurodyto 2 dalyje minėtame pranešime, 
akcijomis ar investiciniais vienetais.

3. Ne vėliau kaip per dvidešimt darbo 
dienų nuo išsamaus pranešimo pagal 2 dalį 
gavimo buveinės valstybės narės
kompetentinga institucija praneša AIFV, ar 
jam leidžiama pradėti prekiauti AIF, 
nurodyto 2 dalyje minėtame pranešime, 
akcijomis ar investiciniais vienetais.

Or. en

Pakeitimas 1449
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų
nuo išsamaus pranešimo pagal 2 dalį 
gavimo buveinės valstybės narės 
kompetentinga institucija praneša AIFV, ar 
jam leidžiama pradėti prekiauti AIF, 
nurodyto 2 dalyje minėtame pranešime, 
akcijomis ar investiciniais vienetais.

3. Ne vėliau kaip per du mėnesius nuo 
išsamaus pranešimo pagal 2 dalį gavimo 
buveinės valstybės narės kompetentinga 
institucija praneša AIFV, ar jam leidžiama 
pradėti prekiauti AIF, nurodyto 2 dalyje 
minėtame pranešime, akcijomis ar 
investiciniais vienetais.

Or. en

Pagrindimas

Kompetentingoms institucijoms reikia duoti daugiau laiko leidimui suteikti.
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Pakeitimas 1450
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vadovaudamasi trečioje pastraipoje 
nurodytomis įgyvendinimo priemonėmis, 
kompetentinga institucija pagal šį 
straipsnį gali nustatyti AIF akcijų ar 
investicinių vienetų prekybos apribojimus 
arba sąlygas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1451
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija priima įgyvendinimo priemones, 
kuriose nurodomi apribojimų tipai arba 
sąlygos, kuriuos galima taikyti AIF akcijų 
ar investicinių vienetų prekybai pagal šios 
dalies antrą pastraipą. Tokios priemonės, 
skirtos neesminėms šios direktyvos 
nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, 
priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 1452
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija priima įgyvendinimo priemones, 
kuriose nurodomi apribojimų tipai arba 
sąlygos, kuriuos galima taikyti AIF akcijų 
ar investicinių vienetų prekybai pagal šios 
dalies antrą pastraipą. Tokios priemonės, 
skirtos neesminėms šios direktyvos 
nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, 
priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Komisija, patvirtindama 
deleguojamuosius teisės aktus pagal 49a, 
49b ir 49c straipsnius, gali parengti 
priemones, kuriose nurodomi apribojimų 
tipai arba sąlygos, kuriuos galima taikyti 
AIF akcijų ar investicinių vienetų prekybai 
pagal šios dalies antrą pastraipą.

Or. en

Pagrindimas

Tai yra tinkama formuluotė pagal naujas komitologijos procedūras, jei šis straipsnis bus 
paliktas.

Pakeitimas 1453
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nepažeisdamos 32 straipsnio 1 dalies, 
valstybės narės užtikrina, kad AIFV 
valdomų AIF akcijos ar investiciniai 
vienetai būtų platinami tik 
profesionaliems investuotojams.

4. Valstybės narės, kurioje yra AIF 
buveinė, kompetentinga institucija gali 
neleisti prekiauti AIF akcijomis ir 
investiciniais vienetais tik tuomet, jei 
pranešime pateikta informacija rodo, jog 
AIFV vykdomas AIF valdymas neatitinka 
vienos ar daugiau šios direktyvos 
nuostatų.

Or. en
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Pakeitimas 1454
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Pagal šią direktyvą AIFV gali būti 
leista savo teritorijoje platinti AIF, kurio 
buveinė už Europos Sąjungos ribų, 
akcijas. Kad galima būtų pasinaudoti šia 
galimybe, būtina, jog AIFV turėtų 
buveinę Europos Sąjungoje arba kad būtų 
sudaryta bendradarbiavimo sutartis ir 
būtų veiksmingai keičiamasi visa svarbia 
informacija, susijusia su sistemine rizika, 
tarp:
a) valstybės narės, kurioje platinamos 
AIF akcijos, ir atitinkamos trečiosios 
šalies kompetentingų institucijų;
b) AIFV ir jo priežiūros institucijos;
c) AIFV priežiūros institucijos ir Europos 
vertybinių popierių ir rinkos priežiūros 
institucijos.

Or. en

Pagrindimas

Direktyva siekiama reguliuoti investicinių fondų valdytojus, kurie dabar nereguliuojami. Be 
to, ja siekiama palengvinti platinimą ES. Todėl nuoseklus metodas yra svarbus.

Pakeitimas 1455
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Pagal nacionalinius įstatymus AIFV 
buveinės valstybė narė gali leisti AIFV 
platinti savo teritorijoje AIF, kurio 
buveinė už Europos Sąjungos ribų, 
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akcijas. 
Kai AIF yra numatyti išpirkimai 
investuotojų nuožiūra, kad galima būtų 
pasinaudoti šia galimybe, būtina, jog 
AIFV turėtų buveinę Europos Sąjungoje 
arba kad būtų sudaryta bendradarbiavimo 
sutartis ir būtų veiksmingai keičiamasi
visa svarbia informacija, susijusia su 
sistemine rizika, tarp:
a) valstybės narės, kurioje platinamos 
AIF akcijos, ir atitinkamos trečiosios 
šalies kompetentingų institucijų;;
b) AIFV ir jo priežiūros institucijos;
c) AIFV priežiūros institucijos ir Europos 
vertybinių popierių ir rinkos priežiūros 
institucijos.

Or. en

Pagrindimas

Nauja 4a dalis, kuria sudaromos sąlygos atskiroms valstybėms narėms išsaugoti savo 
nuosavo privataus platinimo išimtis. Tai būtina, siekiant išvengti didelės žalos ES pensijų 
fondams ir kitiems investuotojams, kuri būtų padaryta, jei jie negalėtų pasinaudoti ne ES 
valdomais fondais.

Pakeitimas 1456
Wolf Klinz, Carl Haglund

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Nepažeidžiant VI skyriaus nuostatų, 
valstybės narės gali leisti savo teritorijoje 
AIFV platinti AIF, kurie įsteigti trečiojoje 
šalyje arba kuriems netaikoma ši 
direktyva, akcijas ar investicinius vienetus 
profesionaliems investuotojams.

Or. en
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Pagrindimas

Turėtų būti leidžiama nustatyti ir nacionalinius privačius platinimo režimus, kad būtų galima 
pagal taikomą nacionalinę teisę valstybėje narėje platinti trečiosios šalies fondus.

Pakeitimas 1457
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Nepažeidžiant šios direktyvos, 
valstybės narės pagal nacionalinę teisę 
gali leisti arba toliau leisti savo teritorijoje 
platinti bet kokius alternatyvaus 
investavimo fondus, kuriems netaikoma ši 
direktyva, profesionaliems 
investuotojams.

Or. en

Pakeitimas 1458
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės gali leisti leidimą 
turinčiam AIFV, kuris valdo trečiojoje 
šalyje įsteigtą AIF, savo teritorijoje 
platinti tokio AIF akcijas ar investicinius 
vienetus profesionaliems investuotojams.

Or. en

Pagrindimas

Suteikiama galimybė tęsti dabartinę trečiųjų šalių veiklą ES jurisdikcijos srityse, kurios 
pasirenka tokią galimybę pagal subsidiarumo principus. Kompetentinga institucija ES 
visapusiškai ir skaidriai reguliuoja leidimą turintį AIFV.
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Pakeitimas 1459
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Tvarkai, numatytai 2 dalies f punkte, 
taikomi valstybės narės, kurioje bus 
platinamas AIF, įstatymai ir priežiūra.

Or. en

Pakeitimas 1460
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Valstybės narės užtikrina, kad 2 dalyje 
nurodytas pranešimas ir patvirtinimas 
būtų pateikiami tarptautinių finansų 
srityje įprasta kalba.
Valstybės narės taip pat užtikrina, kad jų 
kompetentingos institucijos priimtų 
elektroniniu būdu perduodamus ir 
saugomus 3 dalyje nurodytus 
dokumentus.

Or. en
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Pakeitimas 1461
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 4 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4c. Pasikeitus bet kokiai informacijai, 
pateiktai pagal 3 dalį, AIFV, likus ne 
mažiau kaip mėnesiui iki tokio pakeitimo, 
apie jį raštu praneša valstybės narės, 
kurioje yra AIF buveinė, 
kompetentingoms institucijoms.
Valstybės narės, kurioje yra AIF buveinė, 
kompetentingos institucijos nedelsdamos 
informuoja apie tuos pakeitimus AIFV 
buveinės valstybės narės kompetentingas 
institucijas, jei AIF buveinė yra kitoje 
valstybėje narėje, ir valstybių narių, 
kuriose prekiaujama AIF akcijomis ar 
investiciniais vienetais, kompetentingas 
institucijas.

Or. en

Pakeitimas 1462
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 4 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4d. Nepažeidžiant 32 straipsnio 1 dalies, 
valstybės narės užtikrina, kad AIFV 
valdomas AIF platinamas tik 
profesionaliems investuotojams.

Or. en
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Pakeitimas 1463
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 4 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4e. Komisija, laikydamasi 49 straipsnio 2 
dalyje nurodytos procedūros, priima 
įgyvendinimo priemones, kuriose 
nurodoma:
a) standartinio pranešimo modelio forma 
ir turinys;
b) standartinio pažymos modelio forma ir 
turinys.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 291 straipsniu, valstybių narių vykdomos 
kontrolės, kai Komisija vykdo įgyvendinimo įgaliojimus, mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai nustatomi iš anksto reglamente, priimtame pagal įprastą teisėkūros procedūrą. Kol 
bus priimtas naujas reglamentas, siekiant išvengti Sąjungos teisėkūros veiksmų sutrikimo 
pereinamuoju laikotarpiu, valstybių narių kontrolė turėtų vykdoma pagal Tarybos 1999 m. 
birželio 28 d. Sprendimo Nr. 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais 
įgyvendinimo įgaliojimais tvarką*, nuostatas, jei tos nuostatos vis dar suderinamos su 
pakeistomis sutartimis. Nepaisant to, kai tik įsigalios naujas reglamentas, nuorodos į šias 
nuostatas turėtų būti pakeistos nuorodomis į naujame reglamente nustatytas taisykles ir 
principus.

* OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

Pakeitimas 1464
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali leisti savo 
teritorijoje platinti AIF akcijas ar 
investicinius vienetus mažmeniniams 
investuotojams.

1. Nepažeidžiant kitų ES teisės aktų, 
valstybės narės gali leisti savo teritorijoje
AIFV platinti jų valdomų AIF akcijas ar 
investicinius vienetus, neatsižvelgiant į tai, 
ar tokių AIF akcijos ar investiciniai 
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vienetai platinami nacionaliniu ar 
tarptautiniu pagrindu, mažmeniniams 
investuotojams bendrai ar tam tikroms 
mažmeninių investuotojų kategorijoms.

Šiuo tikslu valstybės narės gali nustatyti 
AIFV arba AIF griežtesnius reikalavimus.

Tokiais atvejais, valstybės narės gali savo 
teritorijoje patvirtinti papildomus 
reikalavimus, susijusius su mažmeniniams 
investuotojams (arba ir mažmeniniams, ir 
profesionaliems investuotojams) 
platinamų AIF veikla, organizavimu ar 
prekiavimu jų akcijomis ar investiciniais 
vienetais arba susijusius su tokius AIF 
valdančių AIFV veikla. Tačiau valstybės 
narės negali užkirsti kelio tarptautiniam 
AIF akcijų ar investicinių vienetų 
platinimui mažmeniniams investuotojams, 
kitoje valstybėje narėje įsteigtam AIF 
nustatydamos griežtesnius ar papildomus
reikalavimus, palyginti su savo pačios 
teritorijoje įsteigtu AIF.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų pripažinti, kad tam tikriems AIF tipams, pvz., investicinėms bendrovėms, jau taikomi 
ES teisės aktai, įskaitant Prospekto direktyvą ir Skaidrumo direktyvą. Šiuose galiojančiuose 
teisės aktuose tiems AIF suteikiamos tam tikros teisės ir reikalavimai, įskaitant teisę leisti AIF 
platinti tarptautiniu lygiu. 
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Pakeitimas 1465
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali leisti savo 
teritorijoje platinti AIF akcijas ar 
investicinius vienetus mažmeniniams
investuotojams.

1. Nepažeidžiant kitų ES teisės aktų, 
valstybės narės gali leisti savo teritorijoje
AIFV platinti jų valdomų AIF akcijas ar 
investicinius vienetus, neatsižvelgiant į tai, 
ar tokių AIF akcijos ar investiciniai 
vienetai platinami nacionaliniu ar 
tarptautiniu pagrindu, mažmeniniams 
investuotojams bendrai ar tam tikroms 
mažmeninių investuotojų kategorijoms.

Šiuo tikslu valstybės narės gali nustatyti
AIFV arba AIF griežtesnius reikalavimus.

Tokiais atvejais, valstybės narės gali savo 
teritorijoje patvirtinti papildomus 
reikalavimus, susijusius su mažmeniniams 
investuotojams (arba ir mažmeniniams, ir 
profesionaliems investuotojams) 
platinamų AIF veikla, organizavimu ar 
prekiavimu jų akcijomis ar investiciniais 
vienetais arba susijusius su tokius AIF 
valdančių AIFV veikla. Tačiau valstybės 
narės negali užkirsti kelio tarptautiniam 
AIF akcijų ar investicinių vienetų 
platinimui mažmeniniams investuotojams, 
kitoje valstybėje narėje įsteigtam AIF 
nustatydamos griežtesnius ar papildomus 
reikalavimus, palyginti su savo pačios 
teritorijoje įsteigtu AIF.

Or. en

Justification

It is appropriate to acknowledge that certain types of AIF, such as investment trusts, are 
already subject to EU legislation including the Prospectus Directive and the Transparency 
Directive. The Prospectus Directive in particular, confers certain rights on those AIF which 
are subject to its requirements including the right to passport AIF for marketing purposes 
cross border. It is appropriate to allow Member States to permit the marketing of AIF to 
retail investors, subject to the provision of certain additional requirements which Member 
States deem to be necessary for the purposes of providing investor protection on their 
territory. However, the AIFMD should not seek to restrict or remove such existing 
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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.

Pakeitimas 1466
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali leisti savo 
teritorijoje platinti AIF akcijas ar 
investicinius vienetus mažmeniniams 
investuotojams.

1. Valstybės narės gali leisti savo 
teritorijoje platinti AIF, turinčių buveinę 
Europos Sąjungoje, akcijas ar 
investicinius vienetus mažmeniniams 
investuotojams.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti mažmeninius investuotojus, reikia apriboti jų investavimo galimybes ir 
leisti investuoti tik į Bendrijoje buveinę turinčius AIF. Trečiosios šalys negali garantuoti 
tokios pat apsaugos Europos investuotojams.

Pakeitimas 1467
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali leisti savo 
teritorijoje platinti AIF akcijas ar 
investicinius vienetus mažmeniniams 
investuotojams.

1. Valstybės narės gali leisti savo 
teritorijoje platinti AIF akcijas ar 
investicinius vienetus mažmeniniams 
investuotojams, su sąlyga, kad kiekvienos 
investicijos suma yra nemažesnė nei 
50 000 EUR.
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Or. en

Pagrindimas

Nustačius ribą AIF akcijų ir investicinių vienetų prekybai, mažmeniniams investuotojams 
(„mažiems investuotojams“) būtų suteikta apsauga nuo rizikos prisiėmimo. Finansų krizė 
parodė, kad netgi daugelis profesionalių (institucinių) investuotojų negalėjo įvertinti savo 
portfelių rizikos.

Pakeitimas 1468
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali leisti savo 
teritorijoje platinti AIF akcijas ar 
investicinius vienetus mažmeniniams 
investuotojams.

1. Valstybės narės gali leisti savo 
teritorijoje platinti AIF akcijas ar 
investicinius vienetus mažmeniniams 
investuotojams, su sąlyga, kad kiekvienos 
investicijos suma yra nemažesnė nei 
50 000 EUR.

Or. en

Pagrindimas

Finansinių sandorių skaidrumui yra svarbu, kad depozitarai patys vykdytų savo užduotis, 
skirtas sudaryti sąlygas sekti indėlius. Jei to nebus, 20 straipsnio 1 dalies d punktas taps 
nereikalingas.

Pakeitimas 1469
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo tikslu valstybės narės gali nustatyti
AIFV arba AIF griežtesnius reikalavimus.

Šiuo tikslu Europos vertybinių popierių ir 
rinkų priežiūros institucija parengia 
gaires ir, jei reikia, pasiūlo AIFV arba AIF 
griežtesnius reikalavimus.
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Or. en

Pagrindimas

Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros institucija turėtų parengti gaires, kuriomis 
būtų užtikrintos vienodos sąlygos ir veiksmingas šios direktyvos įgyvendinimas investuotojų 
apsaugos ir finansinio stabilumo labui.

Pakeitimas 1470
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės neleidžia savo 
teritorijoje platinti AIF akcijų 
mažmeniniams investuotojams, kai šis 
AIF investuoja daugiau nei 30 proc. 
akcijų į kitus AIF, kurie neturi teisės 
naudotis Europos leidimu, nebent toks 
AIF yra uždarojo tipo ir turi vertybinių 
popierių, kuriais leista prekiauti, arba yra 
pateikęs paraišką leisti prekiauti 
reguliuojamoje Europos Sąjungoje 
įsteigtoje ir veikiančioje rinkoje.

Or. en

Pagrindimas

Jei valstybės narės negalės savo teritorijoje leisti platinti tokių AIF akcijų ar investicinių 
vienetų mažmeniniams investuotojams, tai padarys neigiamą poveikį dabartiniams 
mažmeniniams investuotojams tokiuose AIF, nes jie negalės dalyvauti teisių emisijose, 
atviruose pasiūlymuose ir kitose tokio AIF kapitalo sutelkimo veiklose. Tai būtų 
nesuderinama su pirmenybės pirkti teisėmis ir kitais reikalavimais pagal dabartinius ES 
teisės aktus, pvz., Skaidrumo direktyvą, skirtus užtikrinti sąžiningas ir teisingas vienodas 
galimybes emitentų, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama ES reguliuojamoje rinkoje, 
akcininkams.
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Pakeitimas 1471
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, leidžiančios platinti 
AIF akcijas ar investicinius vienetus 
mažmeniniams investuotojams savo 
teritorijoje, privalo per vienerius metus 
nuo 54 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos 
informuoti Komisiją apie:

2. Nepažeidžiant 32 straipsnio 1 dalies, 
valstybės narės leidžia prekiauti akcijomis 
ir investiciniais vienetais, kurie dabar 
skelbiami viešai pagal prospektą, parengtą 
ir paskelbtą pagal Direktyvą 2003/71/EB.

a) AIF, kurių akcijas ar investicinius 
vienetus AIFV turi teisę platinti 
mažmeniniams investuotojams valstybės 
narės teritorijoje, tipus;
b) visus papildomus reikalavimus, kuriuos 
valstybė narė nustatė AIF akcijų ar 
investicinių vienetų platinimui 
mažmeniniams investuotojams savo 
teritorijoje.
Valstybės narės taip pat informuoja 
Komisiją apie bet kokius vėlesnius 
pakeitimus, susijusius su pirma pastraipa.

Or. en

Pagrindimas

Prospekto direktyva yra skirta sudaryti sąlygas tarptautinei prekybai akcijomis. Šiuo 
pakeitimu patvirtinama, kad AIFV direktyva neužkerta kelio pasiūlymui, pateiktam pagal 
Prospekto direktyvą.

Pakeitimas 1472
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, leidžiančios platinti 
AIF akcijas ar investicinius vienetus 

2. Valstybės narės, leidžiančios platinti 
AIF akcijas ar investicinius vienetus 
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mažmeniniams investuotojams savo 
teritorijoje, privalo per vienerius metus nuo 
54 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos 
informuoti Komisiją apie:

mažmeniniams investuotojams, su sąlyga, 
kad kiekvienos investicijos suma yra 
nemažesnė nei 50 000 EUR, savo 
teritorijoje, privalo per vienus metus nuo 
54 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos 
informuoti Komisiją ir Europos vertybinių 
popierių ir rinkų priežiūros instituciją 
apie:

Or. en

Pagrindimas

Nustačius ribą AIF akcijų ir investicinių vienetų prekybai, mažmeniniams investuotojams 
(„mažiems investuotojams“) būtų suteikta apsauga nuo rizikos prisiėmimo. Finansų krizė 
parodė, kad netgi daugelis profesionalių (institucinių) investuotojų negalėjo įvertinti savo 
portfelių rizikos.

Pakeitimas 1473
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, leidžiančios platinti 
AIF akcijas ar investicinius vienetus 
mažmeniniams investuotojams savo 
teritorijoje, privalo per vienerius metus nuo 
54 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos 
informuoti Komisiją apie:

2. Valstybės narės, leidžiančios platinti 
AIF akcijas ar investicinius vienetus 
mažmeniniams investuotojams, su sąlyga, 
kad kiekvienos investicijos suma yra 
nemažesnė nei 50 000 EUR, savo 
teritorijoje, privalo per vienus metus nuo 
54 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos 
informuoti Komisiją ir Europos vertybinių 
popierių ir rinkų priežiūros instituciją 
apie:

Or. en

Pagrindimas

Nustačius ribą AIF akcijų ir investicinių vienetų prekybai, mažmeniniams investuotojams 
(„mažiems investuotojams“) būtų suteikta apsauga nuo rizikos prisiėmimo. Finansų krizė 
parodė, kad netgi daugelis profesionalių (institucinių) investuotojų negalėjo įvertinti savo 
portfelių rizikos.
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Pakeitimas 1474
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, leidžiančios platinti 
AIF akcijas ar investicinius vienetus 
mažmeniniams investuotojams savo 
teritorijoje, privalo per vienerius metus nuo 
54 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos 
informuoti Komisiją apie:

2. Valstybės narės, leidžiančios platinti 
AIF akcijas ar investicinius vienetus 
mažmeniniams investuotojams savo 
teritorijoje, privalo per vienus metus nuo 
54 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos 
informuoti Europos vertybinių popierių ir 
rinkų priežiūros instituciją ir Komisiją 
apie:

Or. en

Pagrindimas

Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros institucija turėtų parengti gaires, kuriomis 
būtų užtikrintos vienodos sąlygos ir veiksmingas šios direktyvos įgyvendinimas investuotojų 
apsaugos ir finansinio stabilumo labui.

Pakeitimas 1475
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) visus papildomus reikalavimus, kuriuos 
valstybė narė nustatė AIF akcijų ar 
investicinių vienetų platinimui 
mažmeniniams investuotojams savo 
teritorijoje.

b) visus papildomus reikalavimus, kuriuos 
valstybė narė nustatė AIF akcijų ar 
investicinių vienetų platinimui 
mažmeniniams investuotojams savo 
teritorijoje pagal anksčiau minėtas 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
priežiūros institucijos gaires.

Or. en

Pagrindimas

Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros institucija turėtų parengti gaires, kuriomis 
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būtų užtikrintos vienodos sąlygos ir veiksmingas šios direktyvos įgyvendinimas investuotojų 
apsaugos ir finansinio stabilumo labui.

Pakeitimas 1476
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės taip pat informuoja 
Komisiją apie bet kokius vėlesnius 
pakeitimus, susijusius su pirma pastraipa.

Valstybės narės taip pat informuoja 
Komisiją ir Europos vertybinių popierių ir 
rinkų priežiūros instituciją apie bet kokius 
vėlesnius pakeitimus, susijusius su pirma 
pastraipa.

Or. en

Pagrindimas

Nustačius ribą AIF akcijų ir investicinių vienetų prekybai, mažmeniniams investuotojams 
(„mažiems investuotojams“) būtų suteikta apsauga nuo rizikos prisiėmimo. Finansų krizė 
parodė, kad netgi daugelis profesionalių (institucinių) investuotojų negalėjo įvertinti savo 
portfelių rizikos.

Pakeitimas 1477
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės taip pat informuoja 
Komisiją apie bet kokius vėlesnius 
pakeitimus, susijusius su pirma pastraipa.

Valstybės narės taip pat informuoja 
Komisiją ir Europos vertybinių popierių ir 
rinkų priežiūros instituciją apie bet kokius 
vėlesnius pakeitimus, susijusius su pirma 
pastraipa.

Or. en
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Pagrindimas

Nustačius ribą AIF akcijų ir investicinių vienetų prekybai, mažmeniniams investuotojams 
(„mažiems investuotojams“) būtų suteikta apsauga nuo rizikos prisiėmimo. Finansų krizė 
parodė, kad netgi daugelis profesionalių (institucinių) investuotojų negalėjo įvertinti savo 
portfelių rizikos.

Pakeitimas 1478
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės taip pat informuoja 
Komisiją apie bet kokius vėlesnius 
pakeitimus, susijusius su pirma pastraipa.

Valstybės narės taip pat informuoja 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
priežiūros instituciją ir Komisiją apie bet 
kokius vėlesnius pakeitimus, susijusius su 
pirma pastraipa.

Or. en

Pagrindimas

Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros institucija turėtų parengti gaires, kuriomis 
būtų užtikrintos vienodos sąlygos ir veiksmingas šios direktyvos įgyvendinimas investuotojų 
apsaugos ir finansinio stabilumo labui.

Pakeitimas 1479
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

33 straipsnis

Prekybos kitose valstybėse narėse sąlygos
1. Leidimą veiklai turintis AIFV, 
norėdamas platinti AIF, valdomo kitoje 
valstybėje narėje, investicinius vienetus ar 
akcijas profesionaliems investuotojams, 

Išbraukta.
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savo buveinės valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms pateikia 
tokius dokumentus: 

a) pranešimą su veiklos 
programa, nurodant AIF, kurio 
akcijomis ar investiciniais 
vienetais ketina prekiauti, 
tapatybės duomenis ir 
informaciją, kur yra to AIF 
buveinė;
b) AIF taisykles arba steigimo 
dokumentus;
c) AIF aprašą ir kitą 
informaciją, pateikiamą 
investuotojams;
d) valstybės narės, kurioje 
ketina platinti savo valdomo AIF 
investicinius vienetus arba 
akcijas profesionaliems 
investuotojams, nurodymą;
e) AIF akcijų ar investicinių 
vienetų prekybos tvarką ir, kai 
reikia, informaciją apie nustatytą 
tvarką, užkertančią kelią šio AIF 
investicinių vienetų ar akcijų 
platinimui mažmeniniams 
investuotojams. 

2. Ne vėliau kaip per dešimt darbo 
dienų nuo išsamių dokumentų gavimo 
buveinės valstybės narės kompetentingos 
institucijos perduoda išsamius 
dokumentus, nurodytus 1 dalyje, valstybės 
narės, kurioje bus prekiaujama AIF 
akcijomis ar investiciniais vienetais, 
kompetentingoms institucijoms. Kartu jos 
pateikia pažymą, kad atitinkamas AIFV 
turi veiklos leidimą.
3. Perdavusios dokumentus, buveinės 
valstybės narės kompetentingos 
institucijos apie dokumentų perdavimą 
nedelsdamos praneša AIFV. AIFV gali 
pradėti prekiauti AIF akcijomis ar 
investiciniais vienetais priimančioje 
valstybėje narėje nuo šio pranešimo 
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dienos.
4. Tvarkai, numatytai 1 dalies e 
punkte, taikomi priimančiosios valstybės 
narės įstatymai ir priežiūra.
5. Valstybės narės užtikrina, kad 1 
dalyje nurodytas pranešimas ir pažyma 
būtų pateikti tarptautinių finansų srityje 
įprasta kalba.
Valstybės narės užtikrina, kad jų 
kompetentingos institucijos priimtų 
elektroniniu būdu perduodamus ir 
saugomus 2 dalyje nurodytus 
dokumentus.
6. Pasikeitus bet kokiai informacijai, 
pateiktai pagal 2 dalį, AIFV, likus ne 
mažiau kaip mėnesiui iki tokio pakeitimo, 
apie jį raštu praneša savo buveinės 
valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms.
Buveinės valstybės narės kompetentingos 
institucijos nedelsdamos informuoja apie 
tuos pakeitimus priimančiosios valstybės 
narės kompetentingas institucijas.
7. Komisija, laikydamasi 49 
straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros, 
priima įgyvendinimo priemones, kuriose 
nurodoma:

a) standartinio pranešimo 
modelio forma ir turinys; 
b) standartinio pažymos 
modelio forma ir turinys.

8. AIFV gali platinti trečiojoje šalyje 
buveinę turinčio AIF akcijas ar 
investicinius vienetus profesionaliems 
investuotojams, turintiems buveinę ne 
AIFV buveinės valstybėje narėje, o kitoje 
valstybėje narėje, tik nuo datos, nurodytos 
54 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje.

Or. en
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Pakeitimas 1480
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 Leidimą veiklai turintis AIFV, 
norėdamas platinti AIF, valdomo kitoje 
valstybėje narėje, investicinius vienetus ar 
akcijas profesionaliems investuotojams, 
savo buveinės valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms pateikia 
tokius dokumentus: 

1. Leidimą veiklai turintis AIFV, 
norėdamas platinti AIF, valdomo kitoje 
valstybėje narėje ir įsteigto Europos 
Sąjungoje, investicinius vienetus ar akcijas 
profesionaliems investuotojams, savo 
buveinės valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms pateikia tokius dokumentus: 

Or. en

Pakeitimas 1481
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Leidimą veiklai turintis AIFV, 
norėdamas platinti AIF, valdomo kitoje 
valstybėje narėje, investicinius vienetus ar 
akcijas profesionaliems investuotojams, 
savo buveinės valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms pateikia 
tokius dokumentus: 

1. Europos vertybinių popierių ir rinkų 
priežiūros institucijos leidimą turintis AIF, 
kurio investicinius vienetus ar akcijas 
ketinama platinti profesionaliems 
investuotojams valstybėje narėje, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų priežiūros 
institucijai pateikia tokius dokumentus:

Or. en

Pagrindimas

Europos leidimą turėtų suteikti ir jį valdyti Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros 
institucija.
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Pakeitimas 1482
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) valstybės narės, kurioje ketina platinti 
savo valdomo AIF investicinius vienetus 
arba akcijas profesionaliems 
investuotojams, nurodymą;

d) valstybės narės, kurioje ketinama
platinti AIF investicinius vienetus arba 
akcijas profesionaliems investuotojams, 
nurodymą;

Or. en

Pagrindimas

Europos leidimą turėtų suteikti ir valdyti Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros 
institucija.

Pakeitimas 1483
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) AIF akcijų ar investicinių vienetų 
prekybos tvarką ir, kai reikia, informaciją 
apie nustatytą tvarką, užkertančią kelią 
šio AIF investicinių vienetų ar akcijų 
platinimui mažmeniniams investuotojams. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

32 straipsnyje numatyta galimybė valstybėms narėms leisti platinti AIF akcijas ar 
investicinius vienetus mažmeniniams investuotojams. Mažmeniniams investuotojams taip pat 
turėtų būti leista investuoti visose ES valstybėse narėse. Be to, prieš patvirtinant naujus 
reguliavimo pagrindus į AIF investavusiems mažmeniniams investuotojams turėtų būti 
suteikta galimybė tęsti verslą po AIFV direktyvos įsigaliojimo. 33 straipsnio 1 dalies e punktu 
užkertamas kelias AIF akcijų ar investicinių vienetų platinimui kitose valstybėse narėse 
mažmeniniams investuotojams ir jų tarptautinėms investicijoms bendrojoje Europos rinkoje.



AM\805044LT.doc 33/180 PE439.135v01-00

LT

Pakeitimas 1484
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priimančiosios valstybės narės 
kompetentingos institucijos nereikalauja 
jokių papildomų dokumentų ar 
informacijos, išskyrus išvardytus šiame 
straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 1485
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų 
nuo išsamių dokumentų gavimo buveinės
valstybės narės kompetentingos 
institucijos perduoda išsamius 
dokumentus, nurodytus 1 dalyje, valstybės 
narės, kurioje bus prekiaujama AIF 
akcijomis ar investiciniais vienetais, 
kompetentingoms institucijoms. Kartu jos 
pateikia pažymą, kad atitinkamas AIFV 
turi veiklos leidimą.

2. Ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų 
nuo išsamių dokumentų gavimo Europos 
vertybinių popierių ir rinkų priežiūros 
institucija perduoda išsamius dokumentus, 
nurodytus 1 dalyje, valstybės narės, kurioje 
bus prekiaujama AIF akcijomis ar 
investiciniais vienetais, kompetentingoms 
institucijoms. Kartu jos pateikia pažymą, 
kad atitinkamas AIFV turi veiklos leidimą.

Or. en

Pagrindimas

Europos leidimą turėtų suteikti ir jį valdyti Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros 
institucija.
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Pakeitimas 1486
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų 
nuo išsamių dokumentų gavimo buveinės 
valstybės narės kompetentingos institucijos 
perduoda išsamius dokumentus, nurodytus 
1 dalyje, valstybės narės, kurioje bus 
prekiaujama AIF akcijomis ar 
investiciniais vienetais, kompetentingoms 
institucijoms. Kartu jos pateikia pažymą, 
kad atitinkamas AIFV turi veiklos leidimą.

2. Ne vėliau kaip per dvidešimt darbo 
dienų nuo išsamių dokumentų gavimo 
buveinės valstybės narės kompetentingos 
institucijos perduoda išsamius dokumentus,
nurodytus 1 dalyje, valstybės narės, kurioje 
bus prekiaujama AIF akcijomis ar 
investiciniais vienetais, kompetentingoms 
institucijoms. Kartu jos pateikia pažymą, 
kad atitinkamas AIFV turi veiklos leidimą. 
Taikoma 5 straipsnio 3 dalyje nustatyta 
procedūra.

Or. en

Pakeitimas 1487
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Perdavusios dokumentus, buveinės 
valstybės narės kompetentingos institucijos 
apie dokumentų perdavimą nedelsdamos 
praneša AIFV. AIFV gali pradėti prekiauti 
AIF akcijomis ar investiciniais vienetais 
priimančioje valstybėje narėje nuo šio 
pranešimo dienos.

3. Perdavusios dokumentus, buveinės 
valstybės narės kompetentingos institucijos 
apie dokumentų perdavimą nedelsdamos 
praneša AIFV. Ne vėliau kaip per 
dvidešimt darbo dienų nuo šio perdavimo 
ir apsvarsčiusios visus iš priimančiosios 
valstybės narės kompetentingų institucijų 
gautus prieštaravimus, buveinės valstybės 
narės kompetentingos institucijos 
informuoja AIFV, ar jis gali pradėti 
platinimą, kaip siūloma pagal 1 straipsnį 
pateiktame pranešime.

Or. en
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Pakeitimas 1488
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pasikeitus bet kokiai informacijai, 
pateiktai pagal 2 dalį, AIFV, likus ne 
mažiau kaip mėnesiui iki tokio pakeitimo,
apie jį raštu praneša savo buveinės 
valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms.

6. Pasikeitus bet kokiai informacijai, 
pateiktai pagal 2 dalį, AIFV nedelsdama 
apie pasikeitimą raštu praneša savo 
buveinės valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms.

Or. en

Pakeitimas 1489
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija, laikydamasi 49 straipsnio 2 
dalyje nurodytos procedūros, priima 
įgyvendinimo priemones, kuriose 
nurodoma:

7. Komisija, priimdama deleguotuosius 
teisės aktus pagal 49a, 49b ir 49c 
straipsnius, nustato priemones, kuriose 
nurodoma:

a) standartinio pranešimo modelio forma ir 
turinys; 

a) standartinio pranešimo modelio forma ir 
turinys; 

b) standartinio pažymos modelio forma ir 
turinys.

b) standartinio pažymos modelio forma ir 
turinys.

Komisija užtikrina, kad tokie teisės aktai 
būtų įgyvendinami kuo greičiau po šios 
direktyvos įsigaliojimo.

Or. en

Pagrindimas

Tai yra tinkama formuluotė pagal naujas komitologijos procedūras, jei šis straipsnis bus 
paliktas.
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Pakeitimas 1490
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų
nuo išsamių dokumentų gavimo buveinės 
valstybės narės kompetentingos institucijos 
perduoda išsamius dokumentus, nurodytus 
2 dalyje ir, kai tinka, 3 dalyje, bei pažymą, 
kad suteikė atitinkamam AIFV veiklos 
leidimą, valstybės narės, kurioje bus 
teikiamos valdymo paslaugos, 
kompetentingoms institucijoms. Apie 
dokumentų perdavimą jos nedelsdamos 
praneša AIFV.

4. Ne vėliau kaip per du mėnesius nuo 
išsamių dokumentų gavimo buveinės 
valstybės narės kompetentingos institucijos 
perduoda išsamius dokumentus, nurodytus 
2 dalyje ir, kai tinka, 3 dalyje, bei pažymą, 
kad suteikė atitinkamam AIFV veiklos 
leidimą, valstybės narės, kurioje bus 
teikiamos valdymo paslaugos, 
kompetentingoms institucijoms. Apie 
dokumentų perdavimą jos nedelsdamos 
praneša AIFV. 

Or. en

Pagrindimas

Kompetentingoms institucijoms reikia skirti daugiau laiko leidimui suteikti.

Pakeitimas 1491
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų 
nuo išsamių dokumentų gavimo buveinės 
valstybės narės kompetentingos institucijos 
perduoda išsamius dokumentus, nurodytus 
2 dalyje ir, kai tinka, 3 dalyje, bei pažymą, 
kad suteikė atitinkamam AIFV veiklos 
leidimą, valstybės narės, kurioje bus 
teikiamos valdymo paslaugos, 
kompetentingoms institucijoms. Apie 
dokumentų perdavimą jos nedelsdamos 
praneša AIFV.

4. Ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų 
nuo išsamių dokumentų gavimo buveinės 
valstybės narės kompetentingos institucijos 
perduoda išsamius dokumentus, nurodytus 
2 dalyje ir, kai tinka, 3 dalyje, bei pažymą, 
kad suteikė atitinkamam AIFV veiklos 
leidimą, valstybės narės, kurioje bus 
teikiamos valdymo paslaugos, 
kompetentingoms institucijoms. Apie 
dokumentų perdavimą jos nedelsdamos 
praneša AIFV. Taikoma 5 straipsnio 3 
dalyje nustatyta procedūra.
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Or. en

Pakeitimas 1492
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų 
nuo išsamių dokumentų gavimo buveinės 
valstybės narės kompetentingos institucijos 
perduoda išsamius dokumentus, nurodytus 
2 dalyje ir, kai tinka, 3 dalyje, bei pažymą, 
kad suteikė atitinkamam AIFV veiklos 
leidimą, valstybės narės, kurioje bus 
teikiamos valdymo paslaugos, 
kompetentingoms institucijoms. Apie 
dokumentų perdavimą jos nedelsdamos 
praneša AIFV.

4. Ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų 
nuo išsamių dokumentų gavimo buveinės 
valstybės narės kompetentingos institucijos 
perduoda išsamius dokumentus, nurodytus 
2 dalyje ir, kai tinka, 3 dalyje, bei pažymą, 
kad suteikė atitinkamam AIFV veiklos 
leidimą, Europos vertybinių popierių ir 
rinkų priežiūros institucijai ir valstybės 
narės, kurioje bus teikiamos valdymo 
paslaugos, kompetentingoms institucijoms. 
Apie dokumentų perdavimą jos 
nedelsdamos praneša AIFV.

Or. en

Pagrindimas

Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros institucija turėtų būti galutinė prižiūrėtoja, 
todėl stebėsenos ir statistikos tikslais ji turėtų būti informuojama apie AIFV valdymo veiklas 
kitose valstybėse narėse.

Pakeitimas 1493
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gavęs pranešimą apie dokumentų 
perdavimą, AIFV gali pradėti teikti 

Ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų 
nuo šio perdavimo ir apsvarsčiusios visus 
iš priimančiosios valstybės narės 
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paslaugas priimančiojoje valstybėje narėje. kompetentingų institucijų gautus 
prieštaravimus, buveinės valstybės narės 
kompetentingos institucijos informuoja 
AIFV, ar jis gali pradėti teikti paslaugas 
priimančiojoje valstybėje narėje. 

Or. en

Pakeitimas 1494
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pasikeitus bet kokiai informacijai, 
pateiktai pagal 2 dalį ir, kai tinka, pagal 3 
dalį, AIFV, likus ne mažiau kaip mėnesiui 
iki tokio pakeitimo, apie jį raštu praneša 
savo buveinės valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms.

6. Pasikeitus bet kokiai informacijai, 
pateiktai pagal 2 dalį ir, kai tinka, pagal 3 
dalį, AIFV nedelsdama apie pasikeitimą
raštu praneša savo buveinės valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms.

Or. en

Pakeitimas 1495
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Buveinės valstybės narės kompetentinga 
institucija informuoja apie tuos pakeitimus 
priimančiosios valstybės narės 
kompetentingą instituciją.

Buveinės valstybės narės kompetentinga 
institucija informuoja apie tuos pakeitimus 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
priežiūros instituciją ir priimančiosios 
valstybės narės kompetentingą instituciją.

Or. en
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Pagrindimas

Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros institucija turėtų būti galutinė prižiūrėtoja, 
todėl stebėsenos ir statistikos tikslais ji turėtų būti informuojama apie AIFV valdymo veiklas
kitose valstybėse narėse.

Pakeitimas 1496
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. AIFV buveinės valstybės narės 
kompetentingos institucijos atsakingos už 
AIFV veiklos organizavimo tinkamumo 
priežiūrą, kad AIFV galėtų laikytis su visų 
jos valdomų AIF steigimu ir veikla 
susijusių įpareigojimų ir taisyklių.
Valstybės narės, kurioje bus teikiamos 
valdymo paslaugos, kompetentingos 
institucijos atsakingos už tai, kad AIFV 
laikytųsi tos valstybės narės, kuri susijusi 
su AIF steigimu ir veikla, taisyklių, 
įskaitant susitarimus dėl platinimo.
Siekdamos ištaisyti taisyklių, kurių 
laikymosi priežiūra privalo vykdyti, 
pažeidimus, valstybės narės, kurioje 
teikiamos priežiūros paslaugos, 
kompetentingos institucijos gali būti 
tikros dėl AIFV buveinės valstybės narės 
kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimo. Pagaliau jei būtina ir 
informavę AIFV buveinės valstybės narės 
kompetentingas institucijas, valstybės 
narės, kurioje bus teikiamos priežiūros 
paslaugos, kompetentingos institucijos 
gali imtis tiesioginių veiksmų prieš AIFV.

Or. en
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Pakeitimas 1497
Wolf Klinz, Carl Haglund

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35 straipsnis
Prekybos AIF, turinčio buveinę trečiojoje 
šalyje, akcijomis ar investiciniais vienetais 
Bendrijoje sąlygos

Išbraukta.

AIFV trečiojoje šalyje buveinę turinčio 
AIF akcijas ar investicinius vienetus gali 
platinti profesionaliems investuotojams, 
kurių buveinė valstybėje narėje, tik 
tuomet, jei trečioji šalis yra pasirašiusi 
susitarimą su šia valstybe nare, kuris 
visiškai atitinka standartus, nustatytus 
EBPO pavyzdinės mokesčių konvencijos 
26 straipsnyje, ir kuriuo užtikrinamas 
veiksmingas keitimasis informacija 
mokesčių klausimais.
Kai AIFV prekiauja AIF, turinčio 
buveinę trečiojoje šalyje, akcijomis ar 
investiciniais vienetais, buveinės valstybė 
narė turi teisę pratęsti 31 straipsnio 3 
dalyje numatytą laikotarpį, jei tai būtina, 
siekiant patikrinti, ar šios direktyvos 
sąlygos yra tenkinamos.
Prieš duodama leidimą AIFV prekiauti 
AIF, turinčio buveinę trečiojoje šalyje, 
akcijomis ar investiciniais vienetais, 
buveinės valstybė narė ypač atsižvelgia į 
AIF susitarimus, sudarytus pagal 38 
straipsnį, jei jis taikomas.

Or. en
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Pakeitimas 1498
Marta Andreasen

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35 straipsnis
Prekybos AIF, turinčio buveinę trečiojoje 
šalyje, akcijomis ar investiciniais vienetais 
Bendrijoje sąlygos

Išbraukta.

AIFV trečiojoje šalyje buveinę turinčio 
AIF akcijas ar investicinius vienetus gali 
platinti profesionaliems investuotojams, 
kurių buveinė valstybėje narėje, tik 
tuomet, jei trečioji šalis yra pasirašiusi 
susitarimą su šia valstybe nare, kuris 
visiškai atitinka standartus, nustatytus 
EBPO pavyzdinės mokesčių konvencijos 
26 straipsnyje, ir kuriuo užtikrinamas 
veiksmingas keitimasis informacija 
mokesčių klausimais.
Kai AIFV prekiauja AIF, turinčio 
buveinę trečiojoje šalyje, akcijomis ar 
investiciniais vienetais, buveinės valstybė 
narė turi teisę pratęsti 31 straipsnio 3 
dalyje numatytą laikotarpį, jei tai būtina, 
siekiant patikrinti, ar šios direktyvos 
sąlygos yra tenkinamos.
Prieš duodama leidimą AIFV prekiauti 
AIF, turinčio buveinę trečiojoje šalyje, 
akcijomis ar investiciniais vienetais, 
buveinės valstybė narė ypač atsižvelgia į 
AIF susitarimus, sudarytus pagal 38 
straipsnį, jei jis taikomas.

Or. en

Pagrindimas

Papildomo reguliavimo nustatymas ir išlaidų padidinimas trečiųjų šalių fondų platinimui yra 
protekcionistinė priemonė ir kyla pavojus, kad tos šalys imsis atsakomųjų veiksmų. Be to, tai 
smarkiai riboja profesionalių Europos investuotojų pasirinkimą. Dar vienas
nepageidaujamas tokių veiksmų padarinys gali būti kapitalo perkėlimas iš Europos į 
regionus, kuriuose investicijų grąža didesnė.
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Pakeitimas 1499
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prekybos AIF, turinčio buveinę trečiojoje 
šalyje, akcijomis ar investiciniais vienetais 
Bendrijoje sąlygos

Investavimo į AIF, kurių buveinė yra 
trečiosiose šalyse, sąlygos

Or. en

Pagrindimas

Norint investuotojams neleisti apeiti direktyvą, reikia nustatyti tinkamus investavimo 
galimybių apribojimus.

Pakeitimas 1500
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV trečiojoje šalyje buveinę turinčio 
AIF akcijas ar investicinius vienetus gali 
platinti profesionaliems investuotojams, 
kurių buveinė valstybėje narėje, tik 
tuomet, jei trečioji šalis yra pasirašiusi 
susitarimą su šia valstybe nare, kuris 
visiškai atitinka standartus, nustatytus 
EBPO pavyzdinės mokesčių konvencijos 
26 straipsnyje, ir kuriuo užtikrinamas 
veiksmingas keitimasis informacija 
mokesčių klausimais.

Nepažeidžiant 4 straipsnio, valstybės 
narės savo jurisdikcijoje gali leisti
trečiojoje šalyje buveinę turinčiam AIFV 
platinti trečiojoje šalyje buveinę turinčio 
AIF akcijas ar investicinius vienetus 
profesionaliems investuotojams, jeigu:

Kai AIFV prekiauja AIF, turinčio 
buveinę trečiojoje šalyje, akcijomis ar 
investiciniais vienetais, buveinės valstybė 
narė turi teisę pratęsti 31 straipsnio 3 
dalyje numatytą laikotarpį, jei tai būtina, 
siekiant patikrinti, ar šios direktyvos 

a) AIF valdo valstybėje narėje registruotą 
buveinę turintis AIFV, kuriam pagal 4 
straipsnį suteiktas veiklos leidimas; arba
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sąlygos yra tenkinamos.
Prieš duodama leidimą AIFV prekiauti 
AIF, turinčio buveinę trečiojoje šalyje, 
akcijomis ar investiciniais vienetais, 
buveinės valstybė narė ypač atsižvelgia į 
AIF susitarimus, sudarytus pagal 38 
straipsnį, jei jis taikomas.

b) trečioji šalis, kurioje registruotą 
buveinę turi AIF arba AIFV, yra 
įgyvendinusi teisės aktus, atitinkančius 
Tarptautinės vertybinių popierių komisijų 
organizacijos ar panašius rizikos 
draudimo fondų priežiūros standartus; 
arba
c) AIFV buveinės valstybės narės 
kompetentinga institucija ir trečiosios 
šalies, kurioje įsteigtas AIF arba AIFV, 
priežiūros institucijos ir (arba) institucija 
yra pasirašiusios tinkamą 
bendradarbiavimo susitarimą.

Or. en

Pagrindimas

Šiandien finansų rinkos yra tarpusavyje susijusios pasauliniu mastu ir tai sudaro galimybes 
augimui ir vystymui, todėl privalome užtikrinti gyvybingas finansų rinkas Europoje. Šiuo 
pakeitimu leidžiama toliau tęsti dabartinę patenkinamą investavimo trečiosiose šalyse 
praktiką ir naudotis įdomiomis verslo galimybėmis ES turto valdytojams ir profesionaliems 
investuotojams (įskaitant pensijų fondus). Taip pat pakeitimu užtikrinami reguliavimo 
pagrindai, laikantis svarbių kriterijų.

Pakeitimas 1501
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV trečiojoje šalyje buveinę turinčio 
AIF akcijas ar investicinius vienetus gali 
platinti profesionaliems investuotojams, 
kurių buveinė valstybėje narėje, tik 
tuomet, jei trečioji šalis yra pasirašiusi 
susitarimą su šia valstybe nare, kuris 
visiškai atitinka standartus, nustatytus 
EBPO pavyzdinės mokesčių konvencijos 
26 straipsnyje, ir kuriuo užtikrinamas 
veiksmingas keitimasis informacija 

1. Valstybės narės, vadovaudamosi šia 
direktyva, gali suteikti leidimą AIFV, 
įsteigtam trečiojoje šalyje, platinti AIF 
investicinius vienetus ar akcijas 
profesionaliems investuotojams Europos 
Sąjungoje pagal šios direktyvos sąlygas, 
jeigu:
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mokesčių klausimais.
Kai AIFV prekiauja AIF, turinčio 
buveinę trečiojoje šalyje, akcijomis ar 
investiciniais vienetais, buveinės valstybė 
narė turi teisę pratęsti 31 straipsnio 3 
dalyje numatytą laikotarpį, jei tai būtina, 
siekiant patikrinti, ar šios direktyvos 
sąlygos yra tenkinamos.

a) trečiajai šaliai galioja sprendimas, 
priimamas pagal 3 dalies a punktą, kuriuo 
konstatuojama, kad tos šalies teisės aktai, 
reglamentuojantys rizikos ribojimo 
reguliavimą ir nuolatinę priežiūrą, yra 
lygiaverčiai šios direktyvos nuostatoms ir 
yra veiksmingai vykdomi;

Prieš duodama leidimą AIFV prekiauti 
AIF, turinčio buveinę trečiojoje šalyje, 
akcijomis ar investiciniais vienetais, 
buveinės valstybė narė ypač atsižvelgia į 
AIF susitarimus, sudarytus pagal 38 
straipsnį, jei jis taikomas.

b) trečiajai šaliai galioja sprendimas, 
priimamas pagal 3 dalies b punktą, kuriuo 
konstatuojama, kad ši šalis suteikia 
Europos Sąjungos AIFV veiksmingą 
galimybę patekti į rinką, lyginant su 
galimybe, kurią Europos Sąjunga suteikia 
tos trečiosios šalies AIFV;
c) AIFV suteikia valstybės narės, kurioje 
kreipiasi dėl veiklos leidimo, 
kompetentingoms institucijoms 
informaciją, nurodytą 5 ir 31 
straipsniuose;
d) tos valstybės narės kompetentingos 
institucijos ir AIFV priežiūros institucija 
yra pasirašiusios bendradarbiavimo 
susitarimą, kuriuo užtikrinama, kad būtų
veiksmingai keičiamasi visa informacija, 
svarbia stebint AIFV veiklos galimą 
poveikį sistemai svarbių finansų įstaigų 
stabilumui ir tinkamam rinkų, kuriose 
veikia AIFV, funkcionavimui;
e) trečioji šalis pasirašė susitarimą su 
valstybe nare, kuriame ji prašo leidimo ir 
kuris visiškai atitinka standartus, 
nustatytus EPBO pavyzdinės mokesčių 
konvencijos 26 straipsnyje ir kuriuo 
užtikrinamas veiksmingas keitimasis 
informacija mokesčių klausimais.
2. Komisija, pasikonsultavusi su Europos 
vertybinių popierių ir rinkų priežiūros 
institucija, pagal 49a, 49b ir 49c 
straipsnius priima deleguotuosius teisės 
aktus, kuriais siekiama nustatyti:
a) bendruosius lygiavertiškumo kriterijus, 
skirtus trečiųjų šalių teisės aktų, 
reglamentuojančių rizikos ribojimo 
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reguliavimą ir nuolatinę priežiūrą, 
lygiavertiškumui ir veiksmingam 
vykdymui nustatyti, remiantis III, IV ir V 
skyrių reikalavimais.
b) bendruosius kriterijus, skirtus įvertinti, 
ar trečiosios šalys suteikia Europos 
Sąjungos AIFV veiksmingą galimybę 
patekti į rinką, lyginant su galimybe, 
kurią Europos Sąjunga suteikia tų 
trečiųjų šalių AIFV.
3. Vadovaudamasi 2 dalyje nurodytais 
kriterijais, Komisija pagal 49 straipsnio 2 
dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą 
priima įgyvendinimo priemones, kurias 
taikant konstatuojama, kad:
a) teisės aktai, reglamentuojantys AIFV 
rizikos ribojimo reguliavimą ir nuolatinę 
priežiūrą trečiojoje šalyje, yra lygiaverčiai 
šiai direktyvai ir yra veiksmingai vykdomi;
b) trečioji šalis suteikia Europos Sąjungos 
AIFV veiksmingą galimybę patekti į 
rinką, prilygstančią bent galimybei, kurią 
Europos Sąjunga suteikia tos trečios 
šalies AIFV.

Or. en

Justification

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
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Pakeitimas 1502
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV trečiojoje šalyje buveinę turinčio
AIF akcijas ar investicinius vienetus gali 
platinti profesionaliems investuotojams, 
kurių buveinė valstybėje narėje, tik tuomet,
jei trečioji šalis yra pasirašiusi susitarimą 
su šia valstybe nare, kuris visiškai atitinka 
standartus, nustatytus EBPO pavyzdinės 
mokesčių konvencijos 26 straipsnyje, ir 
kuriuo užtikrinamas veiksmingas 
keitimasis informacija mokesčių 
klausimais.

AIFV trečiojoje šalyje AIF akcijas ar 
investicinius vienetus gali platinti 
profesionaliems investuotojams, kurių 
buveinė valstybėje narėje, jei trečioji šalis 
yra pasirašiusi susitarimą su AIFV 
buveinės valstybe nare, kuris visiškai 
atitinka standartus, nustatytus EBPO 
pavyzdinės mokesčių konvencijos 26 
straipsnyje, ir kuriuo užtikrinamas 
veiksmingas keitimasis informacija 
mokesčių klausimais.

Kai AIFV prekiauja AIF, turinčio 
buveinę trečiojoje šalyje, akcijomis ar 
investiciniais vienetais, buveinės valstybė 
narė turi teisę pratęsti 31 straipsnio 3 
dalyje numatytą laikotarpį, jei tai būtina, 
siekiant patikrinti, ar šios direktyvos 
sąlygos yra tenkinamos.
Prieš duodama leidimą AIFV prekiauti 
AIF, turinčio buveinę trečiojoje šalyje, 
akcijomis ar investiciniais vienetais, 
buveinės valstybė narė ypač atsižvelgia į 
AIF susitarimus, sudarytus pagal 38 
straipsnį, jei jis taikomas.

Or. en

Pagrindimas

AIFV turėtų būti taikomos Direktyvos nuostatos, neatsižvelgiant į AIF buveinės vietą.
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Pakeitimas 1503
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV trečiojoje šalyje buveinę turinčio 
AIF akcijas ar investicinius vienetus gali 
platinti profesionaliems investuotojams, 
kurių buveinė valstybėje narėje, tik 
tuomet, jei trečioji šalis yra pasirašiusi 
susitarimą su šia valstybe nare, kuris 
visiškai atitinka standartus, nustatytus 
EBPO pavyzdinės mokesčių konvencijos
26 straipsnyje, ir kuriuo užtikrinamas 
veiksmingas keitimasis informacija 
mokesčių klausimais.

Pagal Direktyvą 2009/65/EB leidimus 
turinčios KIPVPS investicinės bendrovės, 
į Direktyvos 2006/48/EB taikymo sritį 
patenkančios kreditų institucijos, į 
Direktyvos 2003/41/EB taikymo sritį 
patenkančios institucijos ir į Direktyvos 
73/239/EEB, Direktyvos 2002/83/EB ir 
Direktyvos 2005/68/EB taikymo sritį 
patenkančios institucijos nei tiesiogiai nei 
netiesiogiai negali turėti AIF, kuris neturi 
Europos Sąjungos veiklos leidimo, akcijų 
ar investicinių vienetų.

Kai AIFV prekiauja AIF, turinčio 
buveinę trečiojoje šalyje, akcijomis ar 
investiciniais vienetais, buveinės valstybė 
narė turi teisę pratęsti 31 straipsnio 3 
dalyje numatytą laikotarpį, jei tai būtina, 
siekiant patikrinti, ar šios direktyvos 
sąlygos yra tenkinamos.
Prieš duodama leidimą AIFV prekiauti 
AIF, turinčio buveinę trečiojoje šalyje, 
akcijomis ar investiciniais vienetais, 
buveinės valstybė narė ypač atsižvelgia į 
AIF susitarimus, sudarytus pagal 38 
straipsnį, jei jis taikomas.

Or. en

Pagrindimas

Norint investuotojams neleisti apeiti direktyvą, reikia nustatyti tinkamus investavimo 
galimybių apribojimus.
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Pakeitimas 1504
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV trečiojoje šalyje buveinę turinčio 
AIF akcijas ar investicinius vienetus gali 
platinti profesionaliems investuotojams, 
kurių buveinė valstybėje narėje, tik 
tuomet, jei trečioji šalis yra pasirašiusi 
susitarimą su šia valstybe nare, kuris 
visiškai atitinka standartus, nustatytus 
EBPO pavyzdinės mokesčių konvencijos 
26 straipsnyje, ir kuriuo užtikrinamas 
veiksmingas keitimasis informacija 
mokesčių klausimais.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Trečiojoje šalyje buveinę turintis AIF neturėtų būti diskriminuojamas vien dėl šios priežasties. 
Tai būtų protekcionistinė priemonė.

Pakeitimas 1505
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV trečiojoje šalyje buveinę turinčio 
AIF akcijas ar investicinius vienetus gali 
platinti profesionaliems investuotojams, 
kurių buveinė valstybėje narėje, tik 
tuomet, jei trečioji šalis yra pasirašiusi 
susitarimą su šia valstybe nare, kuris 
visiškai atitinka standartus, nustatytus 
EBPO pavyzdinės mokesčių konvencijos 
26 straipsnyje, ir kuriuo užtikrinamas 
veiksmingas keitimasis informacija 
mokesčių klausimais.

Valstybė narė gali leisti AIFV platinti 
trečiojoje šalyje buveinę turinčio AIF 
akcijas ar investicinius vienetus savo 
teritorijoje, jei AIFV buveinės valstybės 
narės kompetentingos institucijos ir tos 
trečiosios šalies priežiūros institucija yra 
pasirašiusios tinkamus bendradarbiavimo 
susitarimus.
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Or. en

Pagrindimas

Keitimasis informacija neatitinka nustatyto Direktyvos tikslo – nustatyti bendrus AIFV veiklos 
leidimų ir priežiūros reikalavimus, siekiant užtikrinti nuoseklų požiūrį į susijusią riziką ir jos 
poveikį Bendrijos investuotojams ir rinkoms (2 konstatuojamoji dalis). Vietoje to, siūlomi 
tinkami bendradarbiavimo susitarimai.

Pakeitimas 1506
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV trečiojoje šalyje buveinę turinčio 
AIF akcijas ar investicinius vienetus gali 
platinti profesionaliems investuotojams, 
kurių buveinė valstybėje narėje, tik 
tuomet, jei trečioji šalis yra pasirašiusi 
susitarimą su šia valstybe nare, kuris 
visiškai atitinka standartus, nustatytus 
EBPO pavyzdinės mokesčių konvencijos 
26 straipsnyje, ir kuriuo užtikrinamas 
veiksmingas keitimasis informacija 
mokesčių klausimais.

Valstybė narė gali leisti AIFV platinti 
trečiojoje šalyje buveinę turinčio AIF 
akcijas ar investicinius vienetus savo 
teritorijoje, jei AIFV buveinės valstybės 
narės kompetentingos institucijos ir tos 
trečiosios šalies priežiūros institucija yra 
pasirašiusios tinkamus bendradarbiavimo 
susitarimus.

Or. en

Pagrindimas

Manoma, kad keitimasis informacija neatitinka nustatyto Direktyvos tikslo. Svarbu leisti veikti 
nacionaliniams privatiems platinimo režimams, kad būtų susilpnintos ES rinkoms žalingos 
protekcionistinės priemonės. Reikėtų numatyti tinkamus bendradarbiavimo susitarimus.
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Pakeitimas 1507
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV trečiojoje šalyje buveinę turinčio 
AIF akcijas ar investicinius vienetus gali 
platinti profesionaliems investuotojams, 
kurių buveinė valstybėje narėje, tik tuomet, 
jei trečioji šalis yra pasirašiusi susitarimą 
su šia valstybe nare, kuris visiškai atitinka 
standartus, nustatytus EBPO pavyzdinės 
mokesčių konvencijos 26 straipsnyje, ir 
kuriuo užtikrinamas veiksmingas 
keitimasis informacija mokesčių 
klausimais.

AIFV trečiojoje šalyje buveinę turinčio 
AIF akcijas ar investicinius vienetus gali 
platinti profesionaliems investuotojams, 
kurių buveinė valstybėje narėje, tik tuomet, 
jei trečioji šalis yra pasirašiusi daugiašalį 
susitarimą su visomis valstybėmis narėmis, 
kurį jų vardu yra pasirašiusi Komisija ir 
kuriame nustatyta: 

a) veiksmingas keitimasis informacija 
mokesčių klausimais remiantis EBPO 
pavyzdinės mokesčių konvencijos 26 
straipsniu, ir 

b) veiksmingas keitimasis informacija su 
kompetentingomis institucijomis dėl 5 
straipsnyje ir IV ir V skyriuose nustatytos 
informacijos.

Or. en

Pagrindimas

Trečiosiose šalyse buveinę turinčio AIF platinimui ES reikia veiksmingo bendradarbiavimo 
susitarimo (keitimosi bendra informacija ir bendradarbiavimo mokesčių klausimais), kurį 
pasirašytų Komisija visų valstybių narių vardu („išplėtimo principas“).

Pakeitimas 1508
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV trečiojoje šalyje buveinę turinčio 
AIF akcijas ar investicinius vienetus gali 
platinti profesionaliems investuotojams, 

Valstybė narė gali leisti AIFV platinti 
trečiojoje šalyje buveinę turinčio AIF 
akcijas ar investicinius vienetus savo 
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kurių buveinė valstybėje narėje, tik 
tuomet, jei trečioji šalis yra pasirašiusi 
susitarimą su šia valstybe nare, kuris 
visiškai atitinka standartus, nustatytus 
EBPO pavyzdinės mokesčių konvencijos 
26 straipsnyje, ir kuriuo užtikrinamas 
veiksmingas keitimasis informacija.

teritorijoje, jei AIFV buveinės valstybės 
narės kompetentingos institucijos ir tos 
trečiosios šalies priežiūros institucija yra 
pasirašiusios tinkamus bendradarbiavimo 
susitarimus. Tokios trečiosios šalys 
privalo turėti tinkamus teisės aktus dėl 
galimo mokesčių vengimo ir pinigų 
plovimo.

Or. en

Pakeitimas 1509
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV trečiojoje šalyje buveinę turinčio 
AIF akcijas ar investicinius vienetus gali 
platinti profesionaliems investuotojams, 
kurių buveinė valstybėje narėje, tik tuomet, 
jei trečioji šalis yra pasirašiusi susitarimą 
su šia valstybe nare, kuris visiškai atitinka 
standartus, nustatytus EBPO pavyzdinės 
mokesčių konvencijos 26 straipsnyje, ir 
kuriuo užtikrinamas veiksmingas 
keitimasis informacija.

AIFV trečiojoje šalyje buveinę turinčio 
AIF akcijas ar investicinius vienetus gali 
platinti profesionaliems investuotojams, 
kurių buveinė valstybėje narėje, tik tuomet, 
jei trečioji šalis yra įtraukta į EBPO 
jurisdikcijų, kuriose tinkamai 
įgyvendintas tarptautiniu lygiu sutartas 
mokesčių standartas, sąrašą.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas, kad trečiosios šalies AIF buveinės valstybė turėtų keitimosi informacija 
susitarimus su kiekviena ES valstybe nare, kurioje ketinama prekiauti to fondo akcijomis ar 
investiciniais vienetais, yra nereikalinga našta ir greičiausiai tai smarkiai sumažintų 
praktines valstybių narių galimybes leisti savo teritorijoje platinti tokio AIF akcijas ar 
investicinius vienetus pagal nacionalines privataus platinimo išimtis. Dėl to gali atsirasti 
nevienodas tokių fondų vertinimas skirtingose valstybėse narėse. 
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Pakeitimas 1510
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV trečiojoje šalyje buveinę turinčio 
AIF akcijas ar investicinius vienetus gali 
platinti profesionaliems investuotojams, 
kurių buveinė valstybėje narėje, tik tuomet, 
jei trečioji šalis yra pasirašiusi susitarimą 
su šia valstybe nare, kuris visiškai atitinka 
standartus, nustatytus EBPO pavyzdinės 
mokesčių konvencijos 26 straipsnyje, ir 
kuriuo užtikrinamas veiksmingas 
keitimasis informacija.

AIFV trečiojoje šalyje buveinę turinčio 
AIF akcijas ar investicinius vienetus gali 
platinti profesionaliems investuotojams, 
kurių buveinė valstybėje narėje, tik tuomet, 
jei trečioji šalis yra pasirašiusi susitarimą 
su šia valstybe nare, kuris atitinka 
standartus, nustatytus EBPO pavyzdinės 
mokesčių konvencijos 26 straipsnyje, ir 
kuriuo užtikrinamas veiksmingas 
keitimasis informacija.

Or. en

Pakeitimas 1511
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai AIFV prekiauja AIF, turinčio 
buveinę trečiojoje šalyje, akcijomis ar 
investiciniais vienetais, buveinės valstybė 
narė turi teisę pratęsti 31 straipsnio 3 
dalyje numatytą laikotarpį, jei tai būtina, 
siekiant patikrinti, ar šios direktyvos 
sąlygos yra tenkinamos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Trečiojoje šalyje buveinę turintis AIF neturėtų būti diskriminuojamas vien dėl šios priežasties. 
Tai būtų protekcionistinė priemonė.
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Pakeitimas 1512
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai AIFV prekiauja AIF, turinčio 
buveinę trečiojoje šalyje, akcijomis ar 
investiciniais vienetais, buveinės valstybė 
narė turi teisę pratęsti 31 straipsnio 3 
dalyje numatytą laikotarpį, jei tai būtina, 
siekiant patikrinti, ar šios direktyvos 
sąlygos yra tenkinamos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Manoma, kad keitimasis informacija neatitinka nustatyto Direktyvos tikslo. Svarbu leisti veikti 
nacionaliniams privatiems platinimo režimams, kad būtų susilpnintos ES rinkoms žalingos 
protekcionistinės priemonės. Reikėtų numatyti tinkamus bendradarbiavimo susitarimus.

Pakeitimas 1513
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš duodama leidimą AIFV prekiauti 
AIF, turinčio buveinę trečiojoje šalyje, 
akcijomis ar investiciniais vienetais, 
buveinės valstybė narė ypač atsižvelgia į 
AIF susitarimus, sudarytus pagal 38 
straipsnį, jei jis taikomas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Manoma, kad keitimasis informacija neatitinka nustatyto Direktyvos tikslo. Svarbu leisti veikti 
nacionaliniams privatiems platinimo režimams, kad būtų susilpnintos ES rinkoms žalingos 
protekcionistinės priemonės. Reikėtų numatyti tinkamus bendradarbiavimo susitarimus.
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Pakeitimas 1514
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35 a straipsnis
Trečiosios šalies AIF
Valstybės narės užtikrina, kad veiklos 
leidimą turintis ES įsteigtas AIFV gali 
valdyti tik tuos AIF, įsteigtus trečiojoje 
šalyje, kurių akcijos ar investiciniai 
vienetai toje valstybėje narėje platinami 
profesionaliems investuotojams pagal šios 
Direktyvos sąlygas ir 31 straipsnyje 
nustatytas procedūras ir jei tos valstybės 
narės kompetentingos institucijos ir 
trečiosios šalies priežiūros institucijos yra 
pasirašiusios tinkamus bendradarbiavimo 
susitarimus, kuriais užtikrinamas 
veiksmingas keitimasis informacija.

Or. en

Pagrindimas

Kai Europos AIFV platina trečiojoje šalyje įsteigto AIF akcijas ar investicinius vienetus 
profesionaliems investuotojams Bendrijoje, kompetentingoms institucijoms reikia turėti 
galimybę gauti visą informaciją, reikalingą apsaugoti Europos investuotojus. 

Pakeitimas 1515
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35 a straipsnis
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Trečiosios šalies AIF
Valstybės narės neužkerta kelio 
profesionaliems investuotojams, kurių 
buveinė yra valstybėje narėje, investuoti į 
trečiojoje šalyje buveinę turintį AIF.

Or. en

Pagrindimas

Šiandien finansų rinkos yra tarpusavyje susijusios pasauliniu mastu ir tai sudaro galimybes 
augimui ir vystymui, todėl privalome užtikrinti gyvybingas finansų rinkas Europoje. Šiuo 
pakeitimu leidžiama toliau tęsti dabartinę patenkinamą investavimo trečiosiose šalyse 
praktiką ir naudotis įdomiomis verslo galimybėmis ES turto valdytojams ir profesionaliems 
investuotojams (įskaitant pensijų fondus). Taip pat pakeitimu užtikrinami reguliavimo 
pagrindai, laikantis svarbių kriterijų.

Pakeitimas 1516
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35 a straipsnis
Trečiosios šalies AIF
Profesionalūs investuotojai, kurių 
buveinė yra valstybėje narėje, gali 
investuoti į trečiojoje šalyje buveinę 
turintį AIF, jei tai leidžiama pagal tos 
valstybės narės nacionalinę teisę.

Or. en

Pagrindimas

Leidžiama darbuotojų pensijų fondams ir toliau investuoti į trečiosios šalies AIF pagal 
valstybės narės nacionalinius įstatymus.
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Pakeitimas 1517
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35 a straipsnis
Investavimo į AIF, kurių buveinė yra 
trečiosiose šalyse, sąlygos
Profesionalūs investuotojai, kurių 
buveinė yra valstybėje narėje, gali 
investuoti į AIF, kurių buveinė yra 
trečiojoje šalyje. Jei toks AIF leidžia 
grąžinimus investuotojo nuožiūra, AIF 
turi valdyti AIFV, kurio registruota 
buveinė yra valstybėje narėje ir kuriam 
suteiktas leidimas pagal 4 straipsnį, arba 
trečioji šalis, kurioje registruota 
atitinkamo AIF buveinė, turi būti 
pasirašiusi bendradarbiavo susitarimą dėl 
keitimosi informaciją pagal atitinkamus 
tarptautinius standartus.

Or. en

Justification

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35a straipsnis
Investavimo į leidimo neturintį trečiosios 
šalies AIF Europos rinkose
Leidimo neturintys trečiosios šalies AIF, 
kaip apibrėžta 3 straipsnio a punkte, 
atsižvelgiant į 2 straipsnyje išvardytas 
išimtis, ir valdantys daugiau nei 100 mln. 
EUR vertės turto Europos Sąjungoje ir 
taikantys finansinio sverto metodą, 
registruojami Europos vertybinių popierių 
ir rinkų priežiūros institucijoje.
Kad gautų leidimą veikti Europos rinkose, 
leidimo neturintis AIF turi atitikti 11 
straipsnio 4 dalies, 12 straipsnio 1 dalies, 
13, 13a, 24 ir 25 straipsnių reikalavimus. 
Tokiu atveju kompetentinga institucija 
yra Europos vertybinių popierių ir rinkų 
priežiūros institucija.

Or. en

Pagrindimas

Dabartine direktyva diskriminuojami Europos AIF. Sisteminės rizikos nebus galima 
kontroliuoti, jei užsienio rizikos draudimo fondai nebus užregistruoti ir jiems nebus taikomi 
su sistemine rizika susiję direktyvos reikalavimai.

Pakeitimas 1519
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35b straipsnis
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Trečiosios šalies AIF
Valstybės narės pagal nacionalinę teisę 
gali leisti ar toliau leisti profesionaliems 
investuotojams, kurių buveinė yra jų 
teritorijoje, investuoti į visus, įskaitant 
trečiųjų šalių, AIF. Tokios trečiosios šalys 
privalo turėti tinkamus teisės aktus dėl 
galimo mokesčių vengimo ir pinigų 
plovimo.

Or. en

Pakeitimas 1520
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35 c straipsnis
Investavimas į veiklos leidimą turinčius 
AIF 
Veiklos leidimą turintis AIF nei tiesiogiai 
nei netiesiogiai neinvestuoja daugiau nei 
20 proc. savo turto į veiklos Europos 
Sąjungoje leidimo neturintį AIF.

Or. en

Pagrindimas

Norint investuotojams neleisti apeiti direktyvą, turėtų būti užkirstas kelias AIF investuoti į 
veiklos leidimo neturintį AIF.
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Pakeitimas 1521
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35d straipsnis
Leidimo neturintiems trečiosios šalies 
AIF taikomos esminės įtakos Europos 
emitente ar Europos bendrovėje, 
neįtrauktoje į biržos prekybos sąrašus, ar 
jų kontrolinio akcinių paketo, įgijimo 
sąlygos
Leidimo neturintys trečiosios šalies AIF, 
kaip apibrėžta 3 straipsnio a punkte, 
atsižvelgiant į 2 straipsnyje išvardytas 
išimtis, taikantys finansinio sverto metodą 
esminei įtakai bendrovėse, neįtrauktose į 
biržos prekybos sąrašus, ar emitente ar jų 
kontroliniam akcijų paketui įgyti laikosi 
26–30 straipsnių nuostatų. 

Or. en

Pagrindimas

Dabartine direktyva diskriminuojami Europos AIF. Taisyklės turi būti taikomos visiems, bet 
kur buveinę turintiems AIF.

Pakeitimas 1522
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 e straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35e straipsnis
Trečiosios šalies AIF
1. Valstybės narės užtikrina, kad veiklos 
leidimą turintis AIFV trečiojoje šalyje 
įsteigtą AIF gali valdyti tik tuomet, jeigu: 
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a) visi atitinkami tos trečiosios šalies 
teisės aktai atitinka tarptautinių 
organizacijų nustatytus standartus, arba 
AIFV gali parodyti, kad trečiosios šalies 
AIF atitinka tokius standartus; ir
b) AIFV buveinės valstybės narės 
kompetentingos institucijos ir trečiosios 
šalies, kurioje buveinę turi AIF, 
priežiūros institucija yra pasirašiusios 
tinkamus bendradarbiavimo susitarimus.
2. Komisija pagal 49 a, 49 b ir 49 c 
straipsnius patvirtina deleguotuosius 
teisės aktus dėl 1 dalies a punkte nurodytų 
standartų ir 1 dalies b punkte nurodytų 
bendradarbiavimo susitarimų.
3. Siekiant užtikrinti vienodą šio 
straipsnio taikymą, Europos vertybinių 
popierių ir rinkų priežiūros institucija 
parengia gaires, kuriose nustato 
deleguotuosius teisės aktų, kuriuos dėl 1 
dalyje nurodytų standartų ir 
bendradarbiavimo susitarimų patvirtina 
Komisija, taikymo sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Tarybos siūlomas tekstas yra gerai parengtas ir todėl turėtų būti naudojamas.

Pakeitimas 1522
Wolf Klinz, Carl Haglund

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36 straipsnis Išbraukta.
AIFV administravimo užduočių 
perdavimas trečiojoje šalyje įsteigtam 
subjektui
Valstybės narės leidžia AIFV perduoti 
savo administravimo paslaugų funkcijas 
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trečiojoje šalyje įsteigtiems subjektams tik 
tada, kai tenkinamos visos šios sąlygos:
a) įgyvendinti 18 straipsnyje nurodyti 
reikalavimai;
b) subjektas turi leidimą teikti 
administravimo paslaugas arba yra 
registruotas toje trečiojoje šalyje, kurioje 
yra įsteigtas, ir jam taikoma rizikos 
ribojimo priežiūra;
c) AIFV kompetentinga institucija ir 
subjekto priežiūros institucija yra 
pasirašiusios tinkamą bendradarbiavimo 
susitarimą.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36 straipsnis Išbraukta.
AIFV administravimo užduočių 
perdavimas trečiojoje šalyje įsteigtam 
subjektui
Valstybės narės leidžia AIFV perduoti 
savo administravimo paslaugų funkcijas 
trečiojoje šalyje įsteigtiems subjektams tik 
tada, kai tenkinamos visos šios sąlygos:
a) įgyvendinti 18 straipsnyje nurodyti 
reikalavimai;
b) subjektas turi leidimą teikti 
administravimo paslaugas arba yra 
registruotas toje trečiojoje šalyje, kurioje 
yra įsteigtas, ir jam taikoma rizikos 
ribojimo priežiūra;
c) AIFV kompetentinga institucija ir 
subjekto priežiūros institucija yra 
pasirašiusios tinkamą bendradarbiavimo 
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susitarimą.

Or. en

Pagrindimas

Su funkcijų perdavimu susijusios nuostatos turėtų atspindėti jau esančias Finansinių 
priemonių rinkų direktyvos ir Finansinių priemonių rinkų direktyvos įgyvendinimo direktyvos 
nuostatas dėl investavimo paslaugų ar esminių ar svarbių veiklos paslaugų perdavimo išorės 
paslaugų teikėjui. Šios nuostatos pakartojamos persvarstytoje versijoje, pateikiant smulkius 
pakeitimus, kuriais atspindimas pagal Finansinių priemonių rinkų direktyvą reguliuojamų 
investicinių įmonių pakeitimas į AIFV.

Pakeitimas 1525
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36 straipsnis Išbraukta.
AIFV administravimo užduočių 
perdavimas trečiojoje šalyje įsteigtam 
subjektui
Valstybės narės leidžia AIFV perduoti 
savo administravimo paslaugų funkcijas 
trečiojoje šalyje įsteigtiems subjektams tik 
tada, kai tenkinamos visos šios sąlygos:
a) įgyvendinti 18 straipsnyje nurodyti 
reikalavimai;
b) subjektas turi leidimą teikti 
administravimo paslaugas arba yra 
registruotas toje trečiojoje šalyje, kurioje 
yra įsteigtas, ir jam taikoma rizikos 
ribojimo priežiūra;
c) AIFV kompetentinga institucija ir 
subjekto priežiūros institucija yra 
pasirašiusios tinkamą bendradarbiavimo 
susitarimą.

Or. en
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Pagrindimas

Šias nuostatas reikėtų išbraukti, kad pakeistu 18 straipsniu būtų reguliuojamas AIFV 
užduočių perdavimas trečiajai šaliai.

Pakeitimas 1526
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36 straipsnis Išbraukta.
AIFV administravimo užduočių 
perdavimas trečiojoje šalyje įsteigtam 
subjektui
Valstybės narės leidžia AIFV perduoti 
savo administravimo paslaugų funkcijas 
trečiojoje šalyje įsteigtiems subjektams tik 
tada, kai tenkinamos visos šios sąlygos:
a) įgyvendinti 18 straipsnyje nurodyti 
reikalavimai;
b) subjektas turi leidimą teikti 
administravimo paslaugas arba yra 
registruotas toje trečiojoje šalyje, kurioje 
yra įsteigtas, ir jam taikoma rizikos 
ribojimo priežiūra;
c) AIFV kompetentinga institucija ir 
subjekto priežiūros institucija yra 
pasirašiusios tinkamą bendradarbiavimo 
susitarimą.

Or. en

Pagrindimas

Perdavimas reguliuojamas 18 straipsniu.
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Pakeitimas 1527
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės leidžia AIFV perduoti savo 
administravimo paslaugų funkcijas 
trečiojoje šalyje įsteigtiems subjektams tik 
tada, kai tenkinamos visos šios sąlygos:

Valstybės narės neleidžia AIFV, 
valdančiam AIF, kurio buveinė yra 
Europos Sąjungoje, perduoti savo 
administravimo paslaugų funkcijas 
trečiojoje šalyje įsteigtiems subjektams.

a) įgyvendinti 18 straipsnyje nurodyti 
reikalavimai;
b) subjektas turi leidimą teikti 
administravimo paslaugas arba yra 
registruotas toje trečiojoje šalyje, kurioje 
yra įsteigtas, ir jam taikoma rizikos 
ribojimo priežiūra;
c) AIFV kompetentinga institucija ir 
subjekto priežiūros institucija yra 
pasirašiusios tinkamą bendradarbiavimo 
susitarimą.

Or. en

Pagrindimas

Europos leidimą turintis AIF turi būti visiškai valdomas Europos Sąjungoje, kad būtų 
užtikrinta investuotojų apsauga.

Pakeitimas 1528
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės leidžia AIFV perduoti savo 
administravimo paslaugų funkcijas 
trečiojoje šalyje įsteigtiems subjektams tik 
tada, kai tenkinamos visos šios sąlygos:

Valstybės narės leidžia AIFV perduoti savo 
administravimo ir valdymo paslaugų 
funkcijas trečiojoje šalyje įsteigtiems 
subjektams tik tada, kai tenkinamos visos 



AM\805044LT.doc 65/180 PE439.135v01-00

LT

šios sąlygos:

Or. en

Pagrindimas

Praktinė patirtis ir ekspertų žinios finansų srityje yra paplitusios pasauliniu mastu. 
Investuotojai yra suinteresuoti, kad AIFV remtųsi geriausia praktine patirtimi be vietovės 
apribojimų.

Pakeitimas 1529
Derk Jan Eppink

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės leidžia AIFV perduoti 
savo administravimo paslaugų funkcijas 
trečiojoje šalyje įsteigtiems subjektams tik 
tada, kai tenkinamos visos šios sąlygos:

AIFV leidžiama perduoti savo 
administravimo paslaugų funkcijas 
trečiojoje šalyje įsteigtiems subjektams tik 
tada, kai tenkinamos visos šios sąlygos:

Or. en

Pagrindimas

Valdytojams turėtų būti leidžiama perduoti tam tikras valdymo ir administravimo funkcijas 
(pvz., rizikos valdymą) ne ES registruotoms įmonėms kiekvienu atveju tam neprašant 
išankstinio leidimo.

Pakeitimas 1530
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) subjektas turi leidimą teikti 
administravimo paslaugas arba yra 
registruotas toje trečiojoje šalyje, kurioje 
yra įsteigtas, ir jam taikoma rizikos 
ribojimo priežiūra;

(b) subjektas turi leidimą teikti 
administravimo ar valdymo paslaugas arba 
yra registruotas toje trečiojoje šalyje, 
kurioje yra įsteigtas, ir jam taikoma rizikos 
ribojimo priežiūra;



PE439.135v01-00 66/180 AM\805044LT.doc

LT

Or. en

Pagrindimas

Praktinė patirtis ir ekspertų žinios finansų srityje yra paplitusios pasauliniu mastu. 
Investuotojai yra suinteresuoti, kad AIFV remtųsi geriausia praktine patirtimi be vietovės 
apribojimų.

Pakeitimas 1531
Derk Jan Eppink

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) subjektas turi leidimą teikti 
administravimo paslaugas arba yra 
registruotas toje trečiojoje šalyje, kurioje 
yra įsteigtas, ir jam taikoma rizikos 
ribojimo priežiūra;

b) subjektas turi leidimą teikti 
administravimo paslaugas arba yra 
registruotas toje trečiojoje šalyje, kurioje 
yra įsteigtas;

Or. en

Pagrindimas

Valdytojams turėtų būti leidžiama perduoti tam tikras valdymo ir administravimo funkcijas 
(pvz., rizikos valdymą) ne ES registruotoms įmonėms kiekvienu atveju tam neprašant 
išankstinio leidimo.

Pakeitimas 1532
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) AIFV kompetentinga institucija ir 
subjekto priežiūros institucija yra 
pasirašiusios tinkamą bendradarbiavimo 
susitarimą.

c) Komisija, kuri veikia ir pasirašo 
valstybių narių kompetentingų institucijų 
vardu, ir subjekto priežiūros institucija yra 
pasirašiusios tinkamą ir veiksmingą
bendradarbiavimo susitarimą, laikantis 
Komisijos pagal 39b straipsnį apibrėžtų 
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standartų.

Or. en

Pagrindimas

Norint perduoti administravimo užduotis trečiojoje šalyje įsteigtiems subjektams reikia 
veiksmingo bendradarbiavimo susitarimo (keitimosi informacija), kurį pasirašytų Komisija 
visų valstybių narių vardu ("išplėtimo principas").

Pakeitimas 1533
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) paslaugas tiesiogiai kontroliuoja 
AIFV, kuris yra įsteigtas valstybėje 
narėje, ir jų vykdymą atsakinga ta 
valstybė narė. 

Or. en

Pagrindimas

Praktinė patirtis ir ekspertų žinios finansų srityje yra paplitusios pasauliniu mastu. 
Investuotojai yra suinteresuoti, kad AIFV remtųsi geriausia praktine patirtimi be vietovės 
apribojimų.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37 straipsnis Išbraukta.
Trečiojoje šalyje įsteigtas vertintojas
1. Valstybės narės leidžia skirti vertintoją, 
įsteigtą trečiojoje šalyje, tik tada, kai 
tenkinamos visos šios sąlygos:
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a) įgyvendinti 16 straipsnyje nurodyti 
reikalavimai;
b) trečiajai šaliai galioja sprendimas, 
priimamas pagal 3 dalį, kuriuo 
konstatuojama, kad jos teritorijoje įsteigtų 
vertintojų taikomi vertinimo standartai ir 
taisyklės yra lygiaverčiai Bendrijoje 
taikomiems standartams ir taisyklėms.
2. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones ir nurodo kriterijus, kuriais 
vadovaujantis įvertinamas trečiųjų šalių 
vertinimo standartų ir taisyklių 
lygiavertiškumas, kaip nurodyta 1 dalies b 
punkte.
Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
3. Vadovaudamasi 2 dalyje nurodytais 
kriterijais, Komisija pagal 49 straipsnio 2 
dalyje nurodytą procedūrą priima 
įgyvendinimo priemones, kurias taikant 
konstatuojama, kad trečiosios šalies teisės 
aktais nustatyti vertinimo standartai ir 
taisyklės yra lygiaverčiai Bendrijoje 
taikomiems standartams ir taisyklėms.

Or. en

Pagrindimas

Su funkcijų perdavimu susijusios nuostatos turėtų atspindėti jau esančias Finansinių 
priemonių rinkų direktyvos ir Finansinių priemonių rinkų direktyvos įgyvendinimo direktyvos 
nuostatas dėl investavimo paslaugų ar esminių ar svarbių veiklos paslaugų perdavimo išorės 
paslaugų teikėjui. Šios nuostatos pakartojamos persvarstytoje versijoje, pateikiant smulkius 
pakeitimus, kuriais atspindimas pagal Finansinių priemonių rinkų direktyvą reguliuojamų 
investicinių įmonių pakeitimas į AIFV.
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Pakeitimas 1535
Wolf Klinz, Carl Haglund

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37 straipsnis Išbraukta.
Trečiojoje šalyje įsteigtas vertintojas
1. Valstybės narės leidžia skirti vertintoją, 
įsteigtą trečiojoje šalyje, tik tada, kai 
tenkinamos visos šios sąlygos:
a) įgyvendinti 16 straipsnyje nurodyti 
reikalavimai;
b) trečiajai šaliai galioja sprendimas, 
priimamas pagal 3 dalį, kuriuo 
konstatuojama, kad jos teritorijoje įsteigtų 
vertintojų taikomi vertinimo standartai ir 
taisyklės yra lygiaverčiai Bendrijoje 
taikomiems standartams ir taisyklėms.
2. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones ir nurodo kriterijus, kuriais 
vadovaujantis įvertinamas trečiųjų šalių 
vertinimo standartų ir taisyklių 
lygiavertiškumas, kaip nurodyta 1 dalies b 
punkte.
Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
3. Vadovaudamasi 2 dalyje nurodytais 
kriterijais, Komisija pagal 49 straipsnio 2 
dalyje nurodytą procedūrą priima 
įgyvendinimo priemones, kurias taikant 
konstatuojama, kad trečiosios šalies teisės 
aktais nustatyti vertinimo standartai ir 
taisyklės yra lygiaverčiai Bendrijoje 
taikomiems standartams ir taisyklėms.

Or. en



PE439.135v01-00 70/180 AM\805044LT.doc

LT

Pakeitimas 1536
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37 straipsnis Išbraukta.
Trečiojoje šalyje įsteigtas vertintojas
1. Valstybės narės leidžia skirti vertintoją, 
įsteigtą trečiojoje šalyje, tik tada, kai 
tenkinamos visos šios sąlygos:
a) įgyvendinti 16 straipsnyje nurodyti 
reikalavimai;
b) trečiajai šaliai galioja sprendimas, 
priimamas pagal 3 dalį, kuriuo 
konstatuojama, kad jos teritorijoje įsteigtų 
vertintojų taikomi vertinimo standartai ir 
taisyklės yra lygiaverčiai Bendrijoje 
taikomiems standartams ir taisyklėms.
2. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones ir nurodo kriterijus, kuriais 
vadovaujantis įvertinamas trečiųjų šalių 
vertinimo standartų ir taisyklių 
lygiavertiškumas, kaip nurodyta 1 dalies b 
punkte.
Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
3. Vadovaudamasi 2 dalyje nurodytais 
kriterijais, Komisija pagal 49 straipsnio 2 
dalyje nurodytą procedūrą priima 
įgyvendinimo priemones, kurias taikant 
konstatuojama, kad trečiosios šalies teisės 
aktais nustatyti vertinimo standartai ir 
taisyklės yra lygiaverčiai Bendrijoje 
taikomiems standartams ir taisyklėms.

Or. en
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Pagrindimas

Šias nuostatas reikėtų išbraukti, nes pakeistu 18 straipsniu bus reguliuojamas AIFV užduočių 
perdavimas trečiajai šaliai.

Pakeitimas 1537
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37 straipsnis Išbraukta.
Trečiojoje šalyje įsteigtas vertintojas
1. Valstybės narės leidžia skirti vertintoją, 
įsteigtą trečiojoje šalyje, tik tada, kai 
tenkinamos visos šios sąlygos:
a) įgyvendinti 16 straipsnyje nurodyti 
reikalavimai;
b) trečiajai šaliai galioja sprendimas, 
priimamas pagal 3 dalį, kuriuo 
konstatuojama, kad jos teritorijoje įsteigtų 
vertintojų taikomi vertinimo standartai ir 
taisyklės yra lygiaverčiai Bendrijoje 
taikomiems standartams ir taisyklėms.
2. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones ir nurodo kriterijus, kuriais 
vadovaujantis įvertinamas trečiųjų šalių 
vertinimo standartų ir taisyklių 
lygiavertiškumas, kaip nurodyta 1 dalies b 
punkte.
Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
3. Vadovaudamasi 2 dalyje nurodytais 
kriterijais, Komisija pagal 49 straipsnio 2 
dalyje nurodytą procedūrą priima 
įgyvendinimo priemones, kurias taikant 
konstatuojama, kad trečiosios šalies teisės 
aktais nustatyti vertinimo standartai ir 
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taisyklės yra lygiaverčiai Bendrijoje 
taikomiems standartams ir taisyklėms.

Or. en

Pagrindimas

Vertinimo funkcija turėtų būti tinkamai apibrėžta 16 straipsnyje, o galimybė vertinimą 
perduoti ar paskirti – 18 straipsnyje.

Pakeitimas 1538
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37 straipsnis Išbraukta.
Trečiojoje šalyje įsteigtas vertintojas
1. Valstybės narės leidžia skirti vertintoją, 
įsteigtą trečiojoje šalyje, tik tada, kai 
tenkinamos visos šios sąlygos:
a) įgyvendinti 16 straipsnyje nurodyti 
reikalavimai;
b) trečiajai šaliai galioja sprendimas, 
priimamas pagal 3 dalį, kuriuo 
konstatuojama, kad jos teritorijoje įsteigtų 
vertintojų taikomi vertinimo standartai ir 
taisyklės yra lygiaverčiai Bendrijoje 
taikomiems standartams ir taisyklėms.
2. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones ir nurodo kriterijus, kuriais 
vadovaujantis įvertinamas trečiųjų šalių 
vertinimo standartų ir taisyklių 
lygiavertiškumas, kaip nurodyta 1 dalies b 
punkte.
Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.



AM\805044LT.doc 73/180 PE439.135v01-00

LT

3. Vadovaudamasi 2 dalyje nurodytais 
kriterijais, Komisija pagal 49 straipsnio 2 
dalyje nurodytą procedūrą priima 
įgyvendinimo priemones, kurias taikant 
konstatuojama, kad trečiosios šalies teisės 
aktais nustatyti vertinimo standartai ir 
taisyklės yra lygiaverčiai Bendrijoje 
taikomiems standartams ir taisyklėms.

Or. en

Pagrindimas

Vertinimas yra labai opus klausimas, todėl nereikėtų jo palikti trečiosiose šalyse įsteigtiems 
subjektams, netgi veikiantiems lygiaverčiuose režimuose.

Pakeitimas 1539
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės leidžia skirti vertintoją, 
įsteigtą trečiojoje šalyje, tik tada, kai 
tenkinamos visos šios sąlygos:

Kompetentingos institucijos gali išimties 
tvarka leisti Europos Sąjungoje įsteigtam 
AIFV skirti vertintoją, įsteigtą trečiojoje 
šalyje, jei trečiosiose šalyse esančio turto 
Europos Sąjungoje įsteigtas vertintojas 
tiksliai įvertinti negali.

a) įgyvendinti 16 straipsnyje nurodyti 
reikalavimai;
b) trečiajai šaliai galioja sprendimas, 
priimamas pagal 3 dalį, kuriuo 
konstatuojama, kad jos teritorijoje įsteigtų 
vertintojų taikomi vertinimo standartai ir 
taisyklės yra lygiaverčiai Bendrijoje 
taikomiems standartams ir taisyklėms.
2. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones ir nurodo kriterijus, kuriais 
vadovaujantis įvertinamas trečiųjų šalių 
vertinimo standartų ir taisyklių 
lygiavertiškumas, kaip nurodyta 1 dalies b 
punkte.

Komisija pagal 49a, 49b ir 49c straipsnius 
priima deleguotuosius teisės aktus, 
kuriuose nurodo turto, kurio tiksliai 
negali įvertinti Europos Sąjungoje
įsteigtas vertintojas, vertinimo kriterijus.
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Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
3. Vadovaudamasi 2 dalyje nurodytais 
kriterijais, Komisija pagal 49 straipsnio 2 
dalyje nurodytą procedūrą priima 
įgyvendinimo priemones, kurias taikant 
konstatuojama, kad trečiosios šalies teisės 
aktais nustatyti vertinimo standartai ir 
taisyklės yra lygiaverčiai Bendrijoje 
taikomiems standartams ir taisyklėms.

Or. en

Pagrindimas

Vertinimas yra labai svarbus investuotojų apsaugai. Jei tik įmanoma, ši užduotis turėtų būti 
atliekama Bendrijoje.

Pakeitimas 1540
Derk Jan Eppink

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės leidžia skirti vertintoją, 
įsteigtą trečiojoje šalyje, tik tada, kai 
tenkinamos visos šios sąlygos:

1. Valstybės narės leidžia skirti vertintoją, 
įsteigtą trečiojoje šalyje, tik tada, kai 
tenkinamos visos šios sąlygos:

a) įgyvendinti 16 straipsnyje nurodyti 
reikalavimai;

a) trečiosios šalies vertintojas turi 
valstybėje narėje registruotą buveinę; ir

b) trečiajai šaliai galioja sprendimas, 
priimamas pagal 3 dalį, kuriuo 
konstatuojama, kad jos teritorijoje įsteigtų 
vertintojų taikomi vertinimo standartai ir 
taisyklės yra lygiaverčiai Bendrijoje 
taikomiems standartams ir taisyklėms.

b) įgyvendinti 16 straipsnyje nurodyti 
reikalavimai.

Or. en
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Pagrindimas

Valdytojams reikėtų leisti rinktis paslaugų teikėjus (administratorius, vertintojus ir 
depozitarus (saugotojus)), kurių pagrindinė buveinė yra ne ES, tačiau turinčius ES 
registruotą buveinę.

Pakeitimas 1541
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) Komisija, kuri veikia ir pasirašo 
valstybių narių kompetentingų institucijų 
vardu, ir subjekto priežiūros institucija 
yra pasirašiusios tinkamą ir veiksmingą 
bendradarbiavimo susitarimą, laikantis 
Komisijos pagal 39a straipsnį apibrėžtų 
standartų.

Or. en

Pagrindimas

Norint skirti vertintoją, įsteigtą trečiojoje šalyje, reikia veiksmingo bendradarbiavimo 
susitarimo (keitimosi informacija ir bendradarbiavimo mokesčių klausimais), kurį pasirašytų 
Komisija visų valstybių narių vardu („išplėtimo principas“).

Pakeitimas 1542
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones ir nurodo kriterijus, kuriais 
vadovaujantis įvertinamas trečiųjų šalių 
vertinimo standartų ir taisyklių 
lygiavertiškumas, kaip nurodyta 1 dalies b 
punkte.

2. Komisija pagal 49a, 49b ir 49c 
straipsnius priima deleguotuosius teisės 
aktus ir nurodo kriterijus, kuriais 
vadovaujantis įvertinamas trečiųjų šalių 
vertinimo standartų ir taisyklių 
lygiavertiškumas, kaip nurodyta 1 dalies b 
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punkte.

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

Komisija užtikrina, kad šie teisės aktai 
įsigaliotų iki...*.
* OL įveskite datą: du metai po šios 
Direktyvos įsigaliojimo.

Or. en

Pagrindimas

Tai yra tinkama formuluotė pagal naujas komitologijos procedūras, jei šis straipsnis bus 
paliktas.

Pakeitimas 1543
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vadovaudamasi 2 dalyje nurodytais 
kriterijais, Komisija pagal 49 straipsnio 2 
dalyje nurodytą procedūrą priima 
įgyvendinimo priemones, kurias taikant 
konstatuojama, kad trečiosios šalies teisės 
aktais nustatyti vertinimo standartai ir 
taisyklės yra lygiaverčiai Bendrijoje
taikomiems standartams ir taisyklėms.

3. Vadovaudamasi 2 dalyje nurodytais 
kriterijais, Komisija pagal 49a, 49b ir 49c 
straipsnius priima deleguotuosius teisės 
aktus, kuriuos taikant konstatuojama, kad 
trečiosios šalies teisės aktais nustatyti 
vertinimo standartai ir taisyklės yra 
lygiaverčiai Europos Sąjungoje
taikomiems standartams ir taisyklėms.

Komisija užtikrina, kad šie teisės aktai 
įsigaliotų iki...*.
* OL įveskite datą: du metai po šios 
direktyvos įsigaliojimo.

Or. en

Pagrindimas

Tai yra tinkama formuluotė pagal naujas komitologijos procedūras, jei šis straipsnis bus 
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paliktas.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38 straipsnis Išbraukta.

AIF, turinčio buveinę trečiojoje šalyje, 
depozitaro funkcijų perdavimas

1. Nukrypdamos nuo 17 straipsnio 4 
dalies, valstybės narės leidžia AIF, 
turinčio buveinę trečiojoje šalyje, 
depozitarui, paskirtam pagal 17 straipsnį, 
perduoti vieną ar daugiau savo funkcijų 
vykdyti kitam depozitarui, turinčiam 
buveinę toje pačioje trečiojoje šalyje, jei 
šios trečiosios šalies įstatymai yra 
lygiaverčiai šios direktyvos nuostatoms ir 
yra veiksmingai vykdomi.
Laikomasi ir šių sąlygų:
a) trečiajai šaliai galioja sprendimas, 
priimamas pagal 4 dalį, kuriuo 
konstatuojama, kad kitiems depozitarams, 
įsteigtiems šioje šalyje, taikomas 
veiksmingas rizikos ribojimo reguliavimas 
ir priežiūra, lygiaverčiai Bendrijos teisėje 
numatytoms nuostatoms;
b) buveinės valstybės narės ir 
trečiosios šalies atitinkamų institucijų 
bendradarbiavimas yra pakankamai 
užtikrintas;
c) trečiajai šaliai galioja sprendimas, 
priimamas pagal 4 dalį, kuriuo 
konstatuojama, kad pinigų plovimo ir 
teroristų finansavimo prevencijos 
standartai yra lygiaverčiai Bendrijos 
teisėje nustatytiems standartams.



PE439.135v01-00 78/180 AM\805044LT.doc

LT

2. Faktas, kad depozitaras visas arba 
dalį savo funkcijų perdavė vykdyti 
trečiosios šalies depozitarui, neturi įtakos 
jo atsakomybei investuotojams.
3. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones ir nurodo kriterijus, kuriais 
vadovaujantis įvertinamas trečiųjų šalių 
rizikos ribojimo reguliavimo, priežiūros ir 
standartų lygiavertiškumas, kaip nurodyta 
1 dalyje.
Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
4. Vadovaudamasi 3 dalyje 
nurodytais kriterijais, Komisija pagal 49 
straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą 
priima įgyvendinimo priemones, kurias 
taikant konstatuojama, kad trečiosios 
šalies rizikos ribojimo reguliavimas, 
priežiūra ir standartai yra lygiaverčiai šiai 
direktyvai.

Or. en

Pagrindimas

Su funkcijų perdavimu susijusios nuostatos turėtų atspindėti jau esančias Finansinių 
priemonių rinkų direktyvos ir Finansinių priemonių rinkų direktyvos įgyvendinimo direktyvos 
nuostatas dėl investavimo paslaugų ar esminių ar svarbių veiklos paslaugų perdavimo išorės 
paslaugų teikėjui. Šios nuostatos pakartojamos persvarstytoje versijoje, pateikiant smulkius 
pakeitimus, kuriais atspindimas pagal Finansinių priemonių rinkų direktyvą reguliuojamų 
investicinių įmonių pakeitimas į AIFV. 
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Pakeitimas 1545
Wolf Klinz, Carl Haglund

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38 straipsnis Išbraukta.

AIF, turinčio buveinę trečiojoje šalyje, 
depozitaro funkcijų perdavimas

1. Nukrypdamos nuo 17 straipsnio 4 
dalies, valstybės narės leidžia AIF, 
turinčio buveinę trečiojoje šalyje, 
depozitarui, paskirtam pagal 17 straipsnį, 
perduoti vieną ar daugiau savo funkcijų 
vykdyti kitam depozitarui, turinčiam 
buveinę toje pačioje trečiojoje šalyje, jei 
šios trečiosios šalies įstatymai yra 
lygiaverčiai šios direktyvos nuostatoms ir 
yra veiksmingai vykdomi.
Laikomasi ir šių sąlygų:
a) trečiajai šaliai galioja sprendimas, 
priimamas pagal 4 dalį, kuriuo 
konstatuojama, kad kitiems depozitarams, 
įsteigtiems šioje šalyje, taikomas 
veiksmingas rizikos ribojimo reguliavimas 
ir priežiūra, lygiaverčiai Bendrijos teisėje 
numatytoms nuostatoms;
b) buveinės valstybės narės ir 
trečiosios šalies atitinkamų institucijų 
bendradarbiavimas yra pakankamai 
užtikrintas;
c) trečiajai šaliai galioja sprendimas, 
priimamas pagal 4 dalį, kuriuo 
konstatuojama, kad pinigų plovimo ir 
teroristų finansavimo prevencijos 
standartai yra lygiaverčiai Bendrijos 
teisėje nustatytiems standartams.
2. Faktas, kad depozitaras visas arba 
dalį savo funkcijų perdavė vykdyti 
trečiosios šalies depozitarui, neturi įtakos 
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jo atsakomybei investuotojams.
3. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones ir nurodo kriterijus, kuriais 
vadovaujantis įvertinamas trečiųjų šalių 
rizikos ribojimo reguliavimo, priežiūros ir 
standartų lygiavertiškumas, kaip nurodyta 
1 dalyje.
Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
4. Vadovaudamasi 3 dalyje 
nurodytais kriterijais, Komisija pagal 49 
straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą 
priima įgyvendinimo priemones, kurias 
taikant konstatuojama, kad trečiosios 
šalies rizikos ribojimo reguliavimas, 
priežiūra ir standartai yra lygiaverčiai šiai 
direktyvai.

Or. en

Pakeitimas 1546
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38 straipsnis Išbraukta.

AIF, turinčio buveinę trečiojoje šalyje, 
depozitaro funkcijų perdavimas

1. Nukrypdamos nuo 17 straipsnio 4 
dalies, valstybės narės leidžia AIF, 
turinčio buveinę trečiojoje šalyje, 
depozitarui, paskirtam pagal 17 straipsnį, 
perduoti vieną ar daugiau savo funkcijų 
vykdyti kitam depozitarui, turinčiam 
buveinę toje pačioje trečiojoje šalyje, jei 
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šios trečiosios šalies įstatymai yra 
lygiaverčiai šios direktyvos nuostatoms ir 
yra veiksmingai vykdomi.
Laikomasi ir šių sąlygų:
a) trečiajai šaliai galioja sprendimas, 
priimamas pagal 4 dalį, kuriuo 
konstatuojama, kad kitiems depozitarams, 
įsteigtiems šioje šalyje, taikomas 
veiksmingas rizikos ribojimo reguliavimas 
ir priežiūra, lygiaverčiai Bendrijos teisėje 
numatytoms nuostatoms;
b) buveinės valstybės narės ir 
trečiosios šalies atitinkamų institucijų 
bendradarbiavimas yra pakankamai 
užtikrintas;
c) trečiajai šaliai galioja sprendimas, 
priimamas pagal 4 dalį, kuriuo 
konstatuojama, kad pinigų plovimo ir 
teroristų finansavimo prevencijos 
standartai yra lygiaverčiai Bendrijos 
teisėje nustatytiems standartams.
2. Faktas, kad depozitaras visas arba 
dalį savo funkcijų perdavė vykdyti 
trečiosios šalies depozitarui, neturi įtakos 
jo atsakomybei investuotojams.
3. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones ir nurodo kriterijus, kuriais 
vadovaujantis įvertinamas trečiųjų šalių 
rizikos ribojimo reguliavimo, priežiūros ir 
standartų lygiavertiškumas, kaip nurodyta 
1 dalyje.
Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
4. Vadovaudamasi 3 dalyje 
nurodytais kriterijais, Komisija pagal 49 
straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą 
priima įgyvendinimo priemones, kurias 
taikant konstatuojama, kad trečiosios 
šalies rizikos ribojimo reguliavimas, 
priežiūra ir standartai yra lygiaverčiai šiai 
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direktyvai.

Or. en

Pagrindimas

Perdavimas pakankamai reguliuojamas 18 straipsniu. 

Pakeitimas 1547
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38 straipsnis Išbraukta.

AIF, turinčio buveinę trečiojoje šalyje, 
depozitaro funkcijų perdavimas

1. Nukrypdamos nuo 17 straipsnio 4 
dalies, valstybės narės leidžia AIF, 
turinčio buveinę trečiojoje šalyje, 
depozitarui, paskirtam pagal 17 straipsnį, 
perduoti vieną ar daugiau savo funkcijų 
vykdyti kitam depozitarui, turinčiam 
buveinę toje pačioje trečiojoje šalyje, jei 
šios trečiosios šalies įstatymai yra 
lygiaverčiai šios direktyvos nuostatoms ir 
yra veiksmingai vykdomi.
Laikomasi ir šių sąlygų:
a) trečiajai šaliai galioja sprendimas, 
priimamas pagal 4 dalį, kuriuo 
konstatuojama, kad kitiems depozitarams, 
įsteigtiems šioje šalyje, taikomas 
veiksmingas rizikos ribojimo reguliavimas 
ir priežiūra, lygiaverčiai Bendrijos teisėje 
numatytoms nuostatoms;
b) buveinės valstybės narės ir 
trečiosios šalies atitinkamų institucijų 
bendradarbiavimas yra pakankamai 
užtikrintas;
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(c) trečiajai šaliai galioja sprendimas, 
priimamas pagal 4 dalį, kuriuo 
konstatuojama, kad pinigų plovimo ir 
teroristų finansavimo prevencijos 
standartai yra lygiaverčiai Bendrijos 
teisėje nustatytiems standartams.
2. Faktas, kad depozitaras visas arba 
dalį savo funkcijų perdavė vykdyti 
trečiosios šalies depozitarui, neturi įtakos 
jo atsakomybei investuotojams.
3. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones ir nurodo kriterijus, kuriais 
vadovaujantis įvertinamas trečiųjų šalių 
rizikos ribojimo reguliavimo, priežiūros ir 
standartų lygiavertiškumas, kaip nurodyta 
1 dalyje.
Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
4. Vadovaudamasi 3 dalyje 
nurodytais kriterijais, Komisija pagal 49 
straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą 
priima įgyvendinimo priemones, kurias 
taikant konstatuojama, kad trečiosios 
šalies rizikos ribojimo reguliavimas, 
priežiūra ir standartai yra lygiaverčiai šiai 
direktyvai.

Or. en

Pagrindimas

Depozitaro funkcijų perdavimas kenkia investuotojų apsaugai, AIFV ir prižiūrėtojo galimybei 
atlikti savo užduotis.
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Pakeitimas 1548
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38 straipsnis Išbraukta.

AIF, turinčio buveinę trečiojoje šalyje, 
depozitaro funkcijų perdavimas

1. Nukrypdamos nuo 17 straipsnio 4 
dalies, valstybės narės leidžia AIF, 
turinčio buveinę trečiojoje šalyje, 
depozitarui, paskirtam pagal 17 straipsnį, 
perduoti vieną ar daugiau savo funkcijų 
vykdyti kitam depozitarui, turinčiam 
buveinę toje pačioje trečiojoje šalyje, jei 
šios trečiosios šalies įstatymai yra 
lygiaverčiai šios direktyvos nuostatoms ir 
yra veiksmingai vykdomi.
Laikomasi ir šių sąlygų:
a) trečiajai šaliai galioja sprendimas, 
priimamas pagal 4 dalį, kuriuo 
konstatuojama, kad kitiems depozitarams, 
įsteigtiems šioje šalyje, taikomas 
veiksmingas rizikos ribojimo reguliavimas 
ir priežiūra, lygiaverčiai Bendrijos teisėje 
numatytoms nuostatoms;
b) buveinės valstybės narės ir 
trečiosios šalies atitinkamų institucijų 
bendradarbiavimas yra pakankamai 
užtikrintas;
c) trečiajai šaliai galioja sprendimas, 
priimamas pagal 4 dalį, kuriuo 
konstatuojama, kad pinigų plovimo ir 
teroristų finansavimo prevencijos 
standartai yra lygiaverčiai Bendrijos 
teisėje nustatytiems standartams.
2. Faktas, kad depozitaras visas arba 
dalį savo funkcijų perdavė vykdyti 
trečiosios šalies depozitarui, neturi įtakos 
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jo atsakomybei investuotojams.
3. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones ir nurodo kriterijus, kuriais 
vadovaujantis įvertinamas trečiųjų šalių 
rizikos ribojimo reguliavimo, priežiūros ir 
standartų lygiavertiškumas, kaip nurodyta 
1 dalyje.
Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
4. Vadovaudamasi 3 dalyje 
nurodytais kriterijais, Komisija pagal 49 
straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą 
priima įgyvendinimo priemones, kurias 
taikant konstatuojama, kad trečiosios 
šalies rizikos ribojimo reguliavimas, 
priežiūra ir standartai yra lygiaverčiai šiai 
direktyvai.

Or. en

Justification

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. 

Pakeitimas 1549
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) buveinės valstybės narės ir trečiosios 
šalies atitinkamų institucijų 
bendradarbiavimas yra pakankamai 

b) Komisija, kuri veikia ir pasirašo 
valstybių narių kompetentingų institucijų 
vardu, ir subjekto priežiūros institucija 
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užtikrintas; yra pasirašiusios tinkamą ir veiksmingą 
bendradarbiavimo susitarimą, laikantis 
Komisijos pagal 39a straipsnį apibrėžtų 
standartų.

Or. en

Pagrindimas

Norint perduoti depozitaro funkcijas subjektui, įsteigtam trečiosiose šalyse, reikia veiksmingo 
bendradarbiavimo susitarimo (keitimosi informacija ir bendradarbiavimo mokesčių 
klausimais), kurį pasirašytų Komisija visų valstybių narių vardu („išplėtimo principas").

Pakeitimas 1550
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones ir nurodo kriterijus, kuriais 
vadovaujantis įvertinamas trečiųjų šalių 
rizikos ribojimo reguliavimo, priežiūros ir 
standartų lygiavertiškumas, kaip nurodyta 
1 dalyje.

3. Komisija pagal 49a, 49b ir 49c 
straipsnius priima deleguotuosius teisės 
aktus ir nurodo kriterijus, kuriais 
vadovaujantis įvertinamas trečiųjų šalių 
rizikos ribojimo reguliavimo, priežiūros ir 
standartų lygiavertiškumas, kaip nurodyta 
1 dalyje.

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

Komisija užtikrina, kad šie teisės aktai 
įsigaliotų iki...*.
* OL įveskite datą: du metai po šios 
direktyvos įsigaliojimo.

Or. en

Pagrindimas

Tai yra tinkama formuluotė pagal naujas komitologijos procedūras, jei šis straipsnis bus 
paliktas.
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Pakeitimas 1551
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Vadovaudamasi 3 dalyje nurodytais 
kriterijais, Komisija pagal 49 straipsnio 2 
dalyje nurodytą procedūrą priima 
įgyvendinimo priemones, kurias taikant 
konstatuojama, kad trečiosios šalies rizikos 
ribojimo reguliavimas, priežiūra ir 
standartai yra lygiaverčiai šiai direktyvai.

4. Vadovaudamasi 3 dalyje nurodytais 
kriterijais, Komisija pagal 49a, 49b ir 49c 
straipsnius priima deleguotuosius teisės 
aktus, kuriuos taikant konstatuojama, kad 
trečiosios šalies rizikos ribojimo 
reguliavimas, priežiūra ir standartai yra 
lygiaverčiai šiai direktyvai.

Komisija užtikrina, kad šie teisės aktai 
įsigaliotų iki...*.
* OL įveskite datą: du metai po šios 
direktyvos įsigaliojimo.

Or. en

Pagrindimas

Tai yra tinkama formuluotė pagal naujas komitologijos procedūras, jei šis straipsnis bus 
paliktas.
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Pakeitimas 1552
Wolf Klinz, Carl Haglund

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

39 straipsnis Išbraukta.

Veiklos leidimo suteikimas trečiosiose 
šalyse įsteigtiems AIFV

1. Valstybės narės, vadovaudamosi 
šia direktyva, gali suteikti leidimą AIFV, 
įsteigtam trečiojoje šalyje, platinti AIF 

investicinius vienetus ar akcijas 
profesionaliems investuotojams 

Bendrijoje pagal šios direktyvos sąlygas, 
jeigu:

(a) trečiajai šaliai galioja sprendimas, 
priimamas pagal 3 dalies a punktą, kuriuo 
konstatuojama, kad tos šalies teisės aktai, 
reglamentuojantys rizikos ribojimo 
reguliavimą ir nuolatinę priežiūrą, yra 
lygiaverčiai šios direktyvos nuostatoms ir 
yra veiksmingai vykdomi;

(b) trečiajai šaliai galioja sprendimas, 
priimamas pagal 3 dalies b punktą, kuriuo 
konstatuojama, kad ši šalis suteikia 
Bendrijos AIFV veiksmingą galimybę 
patekti į rinką, lyginant su galimybe, 
kurią Bendrija suteikia tos trečiosios 
šalies AIFV;

(c) AIFV suteikia valstybės narės, kurioje 
kreipiasi dėl veiklos leidimo, 
kompetentingoms institucijoms 
informaciją, nurodytą 5 ir 31 
straipsniuose;

(d) tos valstybės narės kompetentingos 
institucijos ir AIFV priežiūros institucija 
yra pasirašiusios bendradarbiavimo 
susitarimą, kuriuo užtikrinama, kad būtų 
veiksmingai keičiamasi visa informacija, 
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svarbia stebint AIFV veiklos galimą 
poveikį sistemai svarbių finansų įstaigų 
stabilumui ir tinkamam rinkų, kuriose 
veikia AIFV, funkcionavimui.

(e) trečioji šalis pasirašė susitarimą su 
valstybe nare, kuriame ji prašo leidimo ir 
kuris visiškai atitinka standartus, 
nustatytus EPBO pavyzdinės mokesčių 
konvencijos 26 straipsnyje ir kuriuo 
užtikrinamas veiksmingas keitimasis 
informacija mokesčių klausimais.
2. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriomis siekiama nustatyti:

(a) bendruosius lygiavertiškumo kriterijus, 
skirtus trečiųjų šalių teisės aktų, 
reglamentuojančių rizikos ribojimo 
reguliavimą ir nuolatinę priežiūrą, 
lygiavertiškumui ir veiksmingam 
vykdymui nustatyti, remiantis III, IV ir V 
skyrių reikalavimais.

(b) bendruosius kriterijus, skirtus įvertinti, ar 
trečiosios šalys suteikia Bendrijos AIFV 
veiksmingą galimybę patekti į rinką, 
lyginant su galimybe, kurią Bendrija 
suteikia tų trečiųjų šalių AIFV.
Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
3. Vadovaudamasi 2 dalyje 
nurodytais kriterijais, Komisija pagal 49 
straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą priima įgyvendinimo 
priemones, kurias taikant konstatuojama, 
kad: 

(a) teisės aktai, reglamentuojantys AIFV 
rizikos ribojimo reguliavimą ir nuolatinę 
priežiūrą trečiojoje šalyje, yra lygiaverčiai 
šiai direktyvai ir yra veiksmingai vykdomi;

(b) trečioji šalis suteikia Bendrijos AIFV 
veiksmingą galimybę patekti į rinką, 
prilygstančią bent galimybei, kurią 
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Bendrija suteikia tos trečios šalies AIFV. 

Or. en
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Pakeitimas 1553
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

39 straipsnis
Išbraukta.

Veiklos leidimo suteikimas trečiosiose 
šalyse įsteigtiems AIFV

1. Valstybės narės, vadovaudamosi 
šia direktyva, gali suteikti leidimą AIFV, 
įsteigtam trečiojoje šalyje, platinti AIF 
investicinius vienetus ar akcijas 
profesionaliems investuotojams 
Bendrijoje pagal šios direktyvos sąlygas, 
jeigu:

(a) trečiajai šaliai galioja sprendimas, 
priimamas pagal 3 dalies a punktą, kuriuo 
konstatuojama, kad tos šalies teisės aktai, 
reglamentuojantys rizikos ribojimo 
reguliavimą ir nuolatinę priežiūrą, yra 
lygiaverčiai šios direktyvos nuostatoms ir 
yra veiksmingai vykdomi;

(b) trečiajai šaliai galioja sprendimas, 
priimamas pagal 3 dalies b punktą, kuriuo 
konstatuojama, kad ši šalis suteikia 
Bendrijos AIFV veiksmingą galimybę 
patekti į rinką, lyginant su galimybe, 
kurią Bendrija suteikia tos trečiosios 
šalies AIFV;

(c) AIFV suteikia valstybės narės, kurioje 
kreipiasi dėl veiklos leidimo, 
kompetentingoms institucijoms 
informaciją, nurodytą 5 ir 31 
straipsniuose;

(d) tos valstybės narės kompetentingos 
institucijos ir AIFV priežiūros institucija 
yra pasirašiusios bendradarbiavimo 
susitarimą, kuriuo užtikrinama, kad būtų 
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veiksmingai keičiamasi visa informacija, 
svarbia stebint AIFV veiklos galimą 
poveikį sistemai svarbių finansų įstaigų 
stabilumui ir tinkamam rinkų, kuriose 
veikia AIFV, funkcionavimui.

(e) trečioji šalis pasirašė susitarimą su 
valstybe nare, kuriame ji prašo leidimo ir 
kuris visiškai atitinka standartus, 
nustatytus EPBO pavyzdinės mokesčių 
konvencijos 26 straipsnyje ir kuriuo 
užtikrinamas veiksmingas keitimasis 
informacija mokesčių klausimais.
2. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriomis siekiama nustatyti:

(a) bendruosius lygiavertiškumo kriterijus, 
skirtus trečiųjų šalių teisės aktų, 
reglamentuojančių rizikos ribojimo 
reguliavimą ir nuolatinę priežiūrą, 
lygiavertiškumui ir veiksmingam 
vykdymui nustatyti, remiantis III, IV ir V 
skyrių reikalavimais.

(b) bendruosius kriterijus, skirtus įvertinti, ar 
trečiosios šalys suteikia Bendrijos AIFV 
veiksmingą galimybę patekti į rinką, 
lyginant su galimybe, kurią Bendrija 
suteikia tų trečiųjų šalių AIFV.
Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
3. Vadovaudamasi 2 dalyje 
nurodytais kriterijais, Komisija pagal 49 
straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą priima įgyvendinimo 
priemones, kurias taikant konstatuojama, 
kad: 

(a) teisės aktai, reglamentuojantys AIFV 
rizikos ribojimo reguliavimą ir nuolatinę 
priežiūrą trečiojoje šalyje, yra lygiaverčiai 
šiai direktyvai ir yra veiksmingai vykdomi;

(b) trečioji šalis suteikia Bendrijos AIFV 
veiksmingą galimybę patekti į rinką, 
prilygstančią bent galimybei, kurią 
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Bendrija suteikia tos trečios šalies AIFV. 

Or. en

Pagrindimas

39 straipsnis yra bevertis dabartinėje direktyvoje su pakeitimais.
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Pakeitimas 1554
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

39 straipsnis
Išbraukta.

Veiklos leidimo suteikimas trečiosiose 
šalyse įsteigtiems AIFV

1. Valstybės narės, vadovaudamosi 
šia direktyva, gali suteikti leidimą AIFV, 
įsteigtam trečiojoje šalyje, platinti AIF 
investicinius vienetus ar akcijas 
profesionaliems investuotojams 
Bendrijoje pagal šios direktyvos sąlygas, 
jeigu:

(a) trečiajai šaliai galioja sprendimas, 
priimamas pagal 3 dalies a punktą, kuriuo 
konstatuojama, kad tos šalies teisės aktai, 
reglamentuojantys rizikos ribojimo 
reguliavimą ir nuolatinę priežiūrą, yra 
lygiaverčiai šios direktyvos nuostatoms ir 
yra veiksmingai vykdomi;

(b) trečiajai šaliai galioja sprendimas, 
priimamas pagal 3 dalies b punktą, kuriuo 
konstatuojama, kad ši šalis suteikia 
Bendrijos AIFV veiksmingą galimybę 
patekti į rinką, lyginant su galimybe, 
kurią Bendrija suteikia tos trečiosios 
šalies AIFV;

(c) AIFV suteikia valstybės narės, kurioje 
kreipiasi dėl veiklos leidimo, 
kompetentingoms institucijoms 
informaciją, nurodytą 5 ir 31 
straipsniuose;

(d) tos valstybės narės kompetentingos 
institucijos ir AIFV priežiūros institucija 
yra pasirašiusios bendradarbiavimo 
susitarimą, kuriuo užtikrinama, kad būtų 
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veiksmingai keičiamasi visa informacija, 
svarbia stebint AIFV veiklos galimą 
poveikį sistemai svarbių finansų įstaigų 
stabilumui ir tinkamam rinkų, kuriose 
veikia AIFV, funkcionavimui.

(e) trečioji šalis pasirašė susitarimą su 
valstybe nare, kuriame ji prašo leidimo ir 
kuris visiškai atitinka standartus, 
nustatytus EPBO pavyzdinės mokesčių 
konvencijos 26 straipsnyje ir kuriuo 
užtikrinamas veiksmingas keitimasis
informacija mokesčių klausimais.
2. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriomis siekiama nustatyti:

(a) bendruosius lygiavertiškumo kriterijus, 
skirtus trečiųjų šalių teisės aktų, 
reglamentuojančių rizikos ribojimo 
reguliavimą ir nuolatinę priežiūrą,
lygiavertiškumui ir veiksmingam 
vykdymui nustatyti, remiantis III, IV ir V 
skyrių reikalavimais.

(b) bendruosius kriterijus, skirtus įvertinti, ar 
trečiosios šalys suteikia Bendrijos AIFV 
veiksmingą galimybę patekti į rinką, 
lyginant su galimybe, kurią Bendrija 
suteikia tų trečiųjų šalių AIFV.
Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
3. Vadovaudamasi 2 dalyje 
nurodytais kriterijais, Komisija pagal 49 
straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą priima įgyvendinimo 
priemones, kurias taikant konstatuojama, 
kad: 

(a) teisės aktai, reglamentuojantys AIFV 
rizikos ribojimo reguliavimą ir nuolatinę 
priežiūrą trečiojoje šalyje, yra lygiaverčiai 
šiai direktyvai ir yra veiksmingai vykdomi;

(b) trečioji šalis suteikia Bendrijos AIFV 
veiksmingą galimybę patekti į rinką, 
prilygstančią bent galimybei, kurią 
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Bendrija suteikia tos trečios šalies AIFV. 

Or. en

Pagrindimas

Leidimas ne ES subjektams, neturintiems jokios rūšies filialo ES, prekiauti produktais neturi 
precedento ir tai kelia didelę grėsmę rizikos ribojimui. Tai neturėtų būti leidžiama.
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Pakeitimas 1555
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

39 straipsnis Išbraukta.

Veiklos leidimo suteikimas trečiosiose 
šalyse įsteigtiems AIFV

1. Valstybės narės, vadovaudamosi 
šia direktyva, gali suteikti leidimą AIFV, 
įsteigtam trečiojoje šalyje, platinti AIF 
investicinius vienetus ar akcijas 
profesionaliems investuotojams 
Bendrijoje pagal šios direktyvos sąlygas, 
jeigu:
trečiajai šaliai galioja sprendimas, 
priimamas pagal 3 dalies a punktą, kuriuo 
konstatuojama, kad tos šalies teisės aktai, 
reglamentuojantys rizikos ribojimo 
reguliavimą ir nuolatinę priežiūrą, yra 
lygiaverčiai šios direktyvos nuostatoms ir 
yra veiksmingai vykdomi;
trečiajai šaliai galioja sprendimas, 
priimamas pagal 3 dalies b punktą, kuriuo 
konstatuojama, kad ši šalis suteikia 
Bendrijos AIFV veiksmingą galimybę 
patekti į rinką, lyginant su galimybe, 
kurią Bendrija suteikia tos trečiosios 
šalies AIFV;
AIFV suteikia valstybės narės, kurioje 
kreipiasi dėl veiklos leidimo, 
kompetentingoms institucijoms 
informaciją, nurodytą 5 ir 31 
straipsniuose;
tos valstybės narės kompetentingos 
institucijos ir AIFV priežiūros institucija 
yra pasirašiusios bendradarbiavimo 
susitarimą, kuriuo užtikrinama, kad būtų 
veiksmingai keičiamasi visa informacija, 
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svarbia stebint AIFV veiklos galimą 
poveikį sistemai svarbių finansų įstaigų 
stabilumui ir tinkamam rinkų, kuriose 
veikia AIFV, funkcionavimui;
trečioji šalis pasirašė susitarimą su 
valstybe nare, kuriame ji prašo leidimo ir 
kuris visiškai atitinka standartus, 
nustatytus EPBO pavyzdinės mokesčių 
konvencijos 26 straipsnyje ir kuriuo 
užtikrinamas veiksmingas keitimasis 
informacija mokesčių klausimais.
2. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriomis siekiama nustatyti:
bendruosius lygiavertiškumo kriterijus, 
skirtus trečiųjų šalių teisės aktų, 
reglamentuojančių rizikos ribojimo 
reguliavimą ir nuolatinę priežiūrą, 
lygiavertiškumui ir veiksmingam 
vykdymui nustatyti, remiantis III, IV ir V 
skyrių reikalavimais;
bendruosius kriterijus, skirtus įvertinti, ar 
trečiosios šalys suteikia Bendrijos AIFV 
veiksmingą galimybę patekti į rinką, 
lyginant su galimybe, kurią Bendrija 
suteikia tų trečiųjų šalių AIFV.
Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
3. Vadovaudamasi 2 dalyje nurodytais 
kriterijais, Komisija pagal 49 straipsnio 2 
dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą 
priima įgyvendinimo priemones, kurias 
taikant konstatuojama, kad: 
teisės aktai, reglamentuojantys AIFV 
rizikos ribojimo reguliavimą ir nuolatinę 
priežiūrą trečiojoje šalyje, yra lygiaverčiai 
šiai direktyvai ir yra veiksmingai vykdomi;
trečioji šalis suteikia Bendrijos AIFV 
veiksmingą galimybę patekti į rinką, 
prilygstančią bent galimybei, kurią 
Bendrija suteikia tos trečios šalies AIFV. 
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Or. en

Pagrindimas

Keitimasis mokesčių informacija neatitinka nustatyto šios direktyvos tikslo. Kai yra galimybė, 
direktyva neturėtų pakeisti atskirų valstybių narių privataus platinimo tvarkos. Be to, netinka 
riboti investuotojus, kuriems pagal valstybių narių privataus platinimo tvarką gali būti 
leidžiama platinti akcijas „profesionaliems investuotojams“, kaip nustatyta direktyvoje, nes 
dėl to tokios valstybėms narėms galėtų prireikti iš dalies pakeisti savo nacionalinius teisės 
aktus.

</Amend>

Pakeitimas 1556
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės, vadovaudamosi šia 
direktyva, gali suteikti leidimą AIFV, 
įsteigtam trečiojoje šalyje, platinti AIF 
investicinius vienetus ar akcijas 
profesionaliems investuotojams Bendrijoje
pagal šios direktyvos sąlygas, jeigu:

a) trečiajai šaliai galioja sprendimas, 
priimamas pagal 3 dalies a punktą, kuriuo 
konstatuojama, kad tos šalies teisės aktai, 
reglamentuojantys rizikos ribojimo 
reguliavimą ir nuolatinę priežiūrą, yra 
lygiaverčiai šios direktyvos nuostatoms ir 
yra veiksmingai vykdomi;
b) trečiajai šaliai galioja sprendimas, 
priimamas pagal 3 dalies b punktą, kuriuo 
konstatuojama, kad ši šalis suteikia 
Bendrijos AIFV veiksmingą galimybę 
patekti į rinką, lyginant su galimybe, 
kurią Bendrija suteikia tos trečiosios 
šalies AIFV;
c) AIFV suteikia valstybės narės, 
kurioje kreipiasi dėl veiklos leidimo, 
kompetentingoms institucijoms 

1. Valstybės narės, vadovaudamosi šia 
direktyva, gali suteikti leidimą AIFV, 
įsteigtam trečiojoje šalyje, platinti AIF 
investicinius vienetus ar akcijas 
profesionaliems investuotojams Europos 
Sąjungoje pagal šios direktyvos sąlygas, 
jeigu jiems taikoma palyginama priežiūra 
ir reguliavimas jų buveinės šalyse.
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informaciją, nurodytą 5 ir 31 
straipsniuose;
d) tos valstybės narės kompetentingos 
institucijos ir AIFV priežiūros institucija 
yra pasirašiusios bendradarbiavimo 
susitarimą, kuriuo užtikrinama, kad būtų 
veiksmingai keičiamasi visa informacija, 
svarbia stebint AIFV veiklos galimą 
poveikį sistemai svarbių finansų įstaigų 
stabilumui ir tinkamam rinkų, kuriose 
veikia AIFV, funkcionavimui;
e) trečioji šalis pasirašė susitarimą su 
valstybe nare, kuriame ji prašo leidimo ir 
kuris visiškai atitinka standartus, 
nustatytus EPBO pavyzdinės mokesčių 
konvencijos 26 straipsnyje ir kuriuo 
užtikrinamas veiksmingas keitimasis 
informacija mokesčių klausimais.

Or. en

Pagrindimas

Trečiosiose šalyse įsteigtų AIFV neįleidimu padalijama rinka, o toks padalijimas kenkia 
bendrai Europos finansų rinkai.

</Amend>

Pakeitimas 1557
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės, vadovaudamosi šia 
direktyva, gali suteikti leidimą AIFV, 
įsteigtam trečiojoje šalyje, platinti AIF 
investicinius vienetus ar akcijas 
profesionaliems investuotojams 
Bendrijoje pagal šios direktyvos sąlygas, 
jeigu:

1. Valstybės narės gali leisti 
profesionaliems investuotojams Europos 
Sąjungoje investuoti savo iniciatyva į 
AIF, kuris įsteigtas Europos Sąjungoje 
arba trečiojoje šalyje ir kurį valdo AIFV, 
įsteigtas trečiojoje šalyje pagal šios 
direktyvos sąlygas, jeigu:

Or. en
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Justification

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.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės, vadovaudamosi šia 
direktyva, gali suteikti leidimą AIFV, 
įsteigtam trečiojoje šalyje, platinti AIF 
investicinius vienetus ar akcijas 
profesionaliems investuotojams Bendrijoje
pagal šios direktyvos sąlygas, jeigu:

1. Valstybės narės, vadovaudamosi šia 
direktyva, suteikia leidimą AIFV, 
įsteigtam trečiojoje šalyje, platinti AIF 
investicinius vienetus ar akcijas 
profesionaliems investuotojams Europos 
Sąjungoje pagal šios direktyvos sąlygas, 
jeigu:

Or. en

Pakeitimas 1559
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka ir Danuta Maria Hübner

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės, vadovaudamosi šia 
direktyva, gali suteikti leidimą AIFV, 
įsteigtam trečiojoje šalyje, platinti AIF 
investicinius vienetus ar akcijas 
profesionaliems investuotojams Bendrijoje

Valstybės narės, vadovaudamosi šia 
direktyva, suteikia leidimą AIFV, 
įsteigtam trečiojoje šalyje, platinti AIF 
investicinius vienetus ar akcijas 
profesionaliems investuotojams Europos 
Sąjungoje pagal šios direktyvos sąlygas, 
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pagal šios direktyvos sąlygas, jeigu: jeigu:

Or. en

Pagrindimas

Vienintelis būdas sukurti ES AIFV ir AIF vidaus rinką – sukurti sistemą, grindžiamą priimtinu 
trečiųjų šalių lygiavertiškumu laisvo kapitalo judėjimo, kaip garantuojama pagal EB sutartį, 
atžvilgiu.

</Amend>

Pakeitimas 1560
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka ir Danuta Maria Hübner

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) trečiajai šaliai galioja sprendimas, 
priimamas pagal 3 dalies a punktą, kuriuo 
konstatuojama, kad tos šalies teisės aktai, 
reglamentuojantys rizikos ribojimo 
reguliavimą ir nuolatinę priežiūrą, yra 
lygiaverčiai šios direktyvos nuostatoms ir 
yra veiksmingai vykdomi;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Vienintelis būdas sukurti ES AIFV ir AIF vidaus rinką – sukurti sistemą, grindžiamą priimtinu 
trečiųjų šalių lygiavertiškumu laisvo kapitalo judėjimo, kaip garantuojama pagal EB sutartį, 
atžvilgiu.

Pakeitimas 1561
Derk Jan Eppink

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) trečiajai šaliai galioja sprendimas, 
priimamas pagal 3 dalies a punktą, kuriuo 

a) trečiosios šalies AIFV ir AIF fiziškai 
yra valstybėje narėje;
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konstatuojama, kad tos šalies teisės aktai, 
reglamentuojantys rizikos ribojimo 
reguliavimą ir nuolatinę priežiūrą, yra 
lygiaverčiai šios direktyvos nuostatoms ir 
yra veiksmingai vykdomi;

Or. en

Pagrindimas

Ne ES AIFV ir AIF (1), kurie fiziškai yra ES valstybėje narėje, ir (2) kurie yra įregistruoti ES 
valstybės narės reguliavimo institucijoje, pagal direktyvą turėtų būti traktuojami taip pat, 
kaip ES AIFV ir AIF.

</Amend>

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) trečiajai šaliai galioja sprendimas, 
priimamas pagal 3 dalies a punktą, kuriuo 
konstatuojama, kad tos šalies teisės aktai, 
reglamentuojantys rizikos ribojimo 
reguliavimą ir nuolatinę priežiūrą, yra 
lygiaverčiai šios direktyvos nuostatoms ir 
yra veiksmingai vykdomi;

a) AIFV galioja leidimas arba registracija 
trečiojoje šalyje, kurioje jis yra įsteigtas, o
trečiajai šaliai galioja sprendimas, 
priimamas pagal 3 dalies a punktą, kuriuo 
konstatuojama, kad tos šalies teisės aktai, 
reglamentuojantys rizikos ribojimo 
reguliavimą ir nuolatinę priežiūrą, yra 
pakankamai lygiaverčiai šios direktyvos 
nuostatoms ir yra veiksmingai vykdomi;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) trečiajai šaliai galioja sprendimas, 
priimamas pagal 3 dalies b punktą, kuriuo 

Išbraukta.
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konstatuojama, kad ši šalis suteikia 
Bendrijos AIFV veiksmingą galimybę 
patekti į rinką, lyginant su galimybe, 
kurią Bendrija suteikia tos trečiosios 
šalies AIFV;

Or. en

Pakeitimas 1564
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka ir Danuta Maria Hübner

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) trečiajai šaliai galioja sprendimas, 
priimamas pagal 3 dalies b punktą, kuriuo 
konstatuojama, kad ši šalis suteikia 
Bendrijos AIFV veiksmingą galimybę 
patekti į rinką, lyginant su galimybe, 
kurią Bendrija suteikia tos trečiosios 
šalies AIFV;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Vienintelis būdas sukurti ES AIFV ir AIF vidaus rinką – sukurti sistemą, grindžiamą priimtinu 
trečiųjų šalių lygiavertiškumu laisvo kapitalo judėjimo, kaip garantuojama pagal EB sutartį, 
atžvilgiu.

Pakeitimas 1565
Derk Jan Eppink

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) trečiajai šaliai galioja sprendimas, 
priimamas pagal 3 dalies b punktą, kuriuo 
konstatuojama, kad ši šalis suteikia 
Bendrijos AIFV veiksmingą galimybę 

b) trečiosios šalies AIFV ar AIF yra 
įregistruotas valstybės narės reguliavimo 
institucijoje;
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patekti į rinką, lyginant su galimybe, 
kurią Bendrija suteikia tos trečiosios 
šalies AIFV;

Or. en

Pagrindimas

Ne ES AIFV ir AIF (1), kurie fiziškai yra ES valstybėje narėje, ir (2), kurie yra įregistruoti ES 
valstybės narės reguliavimo institucijoje, pagal direktyvą turėtų būti traktuojami taip pat, 
kaip ES AIFV ir AIF.

Pakeitimas 1566
Derk Jan Eppink

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) AIFV suteikia valstybės narės, kurioje 
kreipiasi dėl veiklos leidimo, 
kompetentingoms institucijoms 
informaciją, nurodytą 5 ir 31 
straipsniuose;

c) trečiosios šalies AIFV ir AIF įrodo, kad 
laikosi visų prekybos leidimo kriterijų, 
kaip nustatyta šioje direktyvoje;

Or. en

Pagrindimas

Ne ES AIFV ir AIF (1), kurie fiziškai yra ES valstybėje narėje, ir (2), kurie yra įregistruoti ES 
valstybės narės reguliavimo institucijoje, pagal direktyvą turėtų būti traktuojami taip pat, 
kaip ES AIFV ir AIF.

Pakeitimas 1567
Derk Jan Eppink

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tos valstybės narės kompetentingos Išbraukta.
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institucijos ir AIFV priežiūros institucija 
yra pasirašiusios bendradarbiavimo 
susitarimą, kuriuo užtikrinama, kad būtų 
veiksmingai keičiamasi visa informacija, 
svarbia stebint AIFV veiklos galimą 
poveikį sistemai svarbių finansų įstaigų 
stabilumui ir tinkamam rinkų, kuriose 
veikia AIFV, funkcionavimui;

Or. en

Pagrindimas

Ne ES AIFV ir AIF (1), kurie fiziškai yra ES valstybėje narėje, ir (2), kurie yra įregistruoti ES 
valstybės narės reguliavimo institucijoje, pagal direktyvą turėtų būti traktuojami taip pat, 
kaip ES AIFV ir AIF.

Pakeitimas 1568
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka ir Danuta Maria Hübner

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tos valstybės narės kompetentingos 
institucijos ir AIFV priežiūros institucija 
yra pasirašiusios bendradarbiavimo 
susitarimą, kuriuo užtikrinama, kad būtų 
veiksmingai keičiamasi visa informacija, 
svarbia stebint AIFV veiklos galimą 
poveikį sistemai svarbių finansų įstaigų 
stabilumui ir tinkamam rinkų, kuriose 
veikia AIFV, funkcionavimui;

d) AIFV galioja leidimai ir registracija 
trečiojoje šalyje, kurioje jis įsteigtas, ir jo 
priežiūros institucija yra pasirašiusi 
daugiašalį IOSCO susitarimo 
memorandumą dėl konsultavimosi ir 
bendradarbiavimo bei keitimosi 
informacija arba tos valstybės narės 
kompetentingos institucijos ir AIFV 
priežiūros institucija yra pasirašiusios kitą 
tinkamą bendradarbiavimo susitarimą;

Or. en

Pagrindimas

Vienintelis būdas sukurti ES AIFV ir AIF vidaus rinką – sukurti sistemą, grindžiamą priimtinu 
trečiųjų šalių lygiavertiškumu laisvo kapitalo judėjimo, kaip garantuojama pagal EB sutartį, 
atžvilgiu.
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Pakeitimas 1569
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tos valstybės narės kompetentingos 
institucijos ir AIFV priežiūros institucija 
yra pasirašiusios bendradarbiavimo 
susitarimą, kuriuo užtikrinama, kad būtų 
veiksmingai keičiamasi visa informacija, 
svarbia stebint AIFV veiklos galimą 
poveikį sistemai svarbių finansų įstaigų 
stabilumui ir tinkamam rinkų, kuriose 
veikia AIFV, funkcionavimui;

d) AIFV galioja leidimai ir registracija 
trečiojoje šalyje, kurioje jis įsteigtas, ir jo 
priežiūros institucija yra pasirašiusi 
daugiašalį IOSCO susitarimo 
memorandumą dėl konsultavimosi ir 
bendradarbiavimo bei keitimosi 
informacija arba tos valstybės narės 
kompetentingos institucijos ir AIFV 
priežiūros institucija yra pasirašiusios kitą 
tinkamą bendradarbiavimo susitarimą;

Or. en

Pagrindimas

Vienintelis būdas sukurti ES AIFV ir AIF vidaus rinką – sukurti sistemą, grindžiamą priimtinu 
trečiųjų šalių lygiavertiškumu laisvo kapitalo judėjimo, kaip garantuojama pagal EB sutartį, 
atžvilgiu.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tos valstybės narės kompetentingos 
institucijos ir AIFV priežiūros institucija 
yra pasirašiusios bendradarbiavimo 
susitarimą, kuriuo užtikrinama, kad būtų 
veiksmingai keičiamasi visa informacija, 
svarbia stebint AIFV veiklos galimą 
poveikį sistemai svarbių finansų įstaigų 
stabilumui ir tinkamam rinkų, kuriose 
veikia AIFV, funkcionavimui;

d) AIFV priežiūros institucija trečiojoje 
šalyje yra pasirašiusi daugiašalį IOSCO 
susitarimo memorandumą dėl 
konsultavimosi ir bendradarbiavimo bei 
keitimosi informacija arba tos valstybės 
narės kompetentingos institucijos ir AIFV 
priežiūros institucija yra pasirašiusios 
bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo 
užtikrinama, kad būtų veiksmingai 
keičiamasi visa informacija, svarbia stebint 
AIFV veiklos galimą poveikį sistemai 
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svarbių finansų įstaigų stabilumui ir 
tinkamam rinkų, kuriose veikia AIFV, 
funkcionavimui;

Or. en

Pakeitimas 1571
Udo Bullmann ir Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tos valstybės narės kompetentingos 
institucijos ir AIFV priežiūros institucija 
yra pasirašiusios bendradarbiavimo 
susitarimą, kuriuo užtikrinama, kad būtų 
veiksmingai keičiamasi visa informacija, 
svarbia stebint AIFV veiklos galimą 
poveikį sistemai svarbių finansų įstaigų 
stabilumui ir tinkamam rinkų, kuriose 
veikia AIFV, funkcionavimui;

d) trečiosios šalies, kurioje įsteigtas AIFV, 
kompetentinga institucija ir valstybių 
narių, kuriose AIFV ketina platinti AIF 
akcijas ar investicinius vienetus, 
kompetentingos institucijos yra susaistytos 
daugiašaliu bendradarbiavimo 
susitarimu. Pagal 35 straipsnį tuo 
susitarimu užtikrinama, kad būtų 
veiksmingai keičiamasi visa informacija, 
svarbia stebint AIFV veiklos galimą 
poveikį sistemai svarbių finansų įstaigų 
stabilumui ir tinkamam rinkų, kuriose 
veikia AIFV, funkcionavimui, kaip 
nurodyta 5 straipsnyje bei IV ir V 
skyriuose pagal Komisijos pagal 39a 
straipsnį apibrėžtus standartus.

Or. en

Pagrindimas

Trečiosiose šalyse buveines turinčių AIFV leidimo išdavimui ES reikalingas veiksmingas 
bendradarbiavimo susitarimas (dėl keitimosi informacija), kuris būtų pasirašytas Komisijos 
valstybių narių vardu („taikymo srities išplėtimo principas“), kuris būtų veiksmingai 
taikomas.

</Amend>



AM\805044LT.doc 109/180 PE439.135v01-00

LT

Pakeitimas 1572
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka ir Danuta Maria Hübner

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) trečioji šalis pasirašė susitarimą su 
valstybe nare, kuriame ji prašo leidimo ir 
kuris visiškai atitinka standartus, 
nustatytus EPBO pavyzdinės mokesčių 
konvencijos 26 straipsnyje ir kuriuo 
užtikrinamas veiksmingas keitimasis 
informacija mokesčių klausimais.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Vienintelis būdas sukurti ES AIFV ir AIF vidaus rinką – sukurti sistemą, grindžiamą pagrįstu 
lygiavertiškumu trečiosioms šalims laisvo kapitalo judėjimo, kaip garantuojama pagal EB 
sutartį, atžvilgiu.

</Amend>

Pakeitimas 1573
Derk Jan Eppink

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) trečioji šalis pasirašė susitarimą su 
valstybe nare, kuriame ji prašo leidimo ir 
kuris visiškai atitinka standartus, 
nustatytus EPBO pavyzdinės mokesčių 
konvencijos 26 straipsnyje ir kuriuo 
užtikrinamas veiksmingas keitimasis 
informacija mokesčių klausimais.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ne ES AIFV ir AIF (1), kurie fiziškai yra ES valstybėje narėje, ir (2), kurie yra įregistruoti ES 
valstybės narės reguliavimo institucijoje, pagal direktyvą turėtų būti traktuojami taip pat, 
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kaip ES AIFV ir AIF.

Pakeitimas 1574
Udo Bullmann ir Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) trečioji šalis pasirašė susitarimą su 
valstybe nare, kuriame ji prašo leidimo ir 
kuris visiškai atitinka standartus, 
nustatytus EPBO pavyzdinės mokesčių
konvencijos 26 straipsnyje ir kuriuo 
užtikrinamas veiksmingas keitimasis 
informacija mokesčių klausimais.

e) trečioji šalis pasirašė susitarimą su 
Komisija, veikiančia valstybės narės
vardu, kuriame AIFV prašė leidimo pagal
standartus, nustatytus EPBO pavyzdinės 
mokesčių konvencijos 26 straipsnyje, ir 
kuriuo užtikrinamas veiksmingas 
keitimasis informacija mokesčių 
klausimais, laikantis Komisijos pagal 39a 
straipsnyje apibrėžtų standartų.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) trečioji šalis pasirašė susitarimą su 
valstybe nare, kuriame ji prašo leidimo ir 
kuris visiškai atitinka standartus, nustatytus 
EPBO pavyzdinės mokesčių konvencijos 
26 straipsnyje ir kuriuo užtikrinamas 
veiksmingas keitimasis informacija 
mokesčių klausimais.

e) trečioji šalis pasirašė susitarimą su 
valstybe nare, kuriame ji prašo leidimo ir 
kuris atitinka standartus, nustatytus EPBO 
pavyzdinės mokesčių konvencijos 26 
straipsnyje ir kuriuo užtikrinamas 
veiksmingas keitimasis informacija 
mokesčių klausimais.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės, kurioje trečiojoje 
šalyje įsteigtas AIFV pateikė prašymą 
leisti platinti AIF investicinius vienetus ar 
akcijas profesionaliems investuotojams 
Europos Sąjungoje pagal šios direktyvos 
sąlygas, kompetentingos institucijos 
išduoda leidimą tik tada, kai yra 
įsitikinusios, kad AIFV sugebės įvykdyti 
šioje direktyvoje nustatytas tokio 
platinimo sąlygas. Valstybė narė, kuri 
išduoda tokį leidimą AIFV, įsteigtam 
trečiojoje šalyje, dėl šios direktyvos 
laikoma AIFV buveinės valstybės nare.
Leidimas platinti AIF investicinius 
vienetus ar akcijas galioja visoms 
valstybėms narėms, o trečiosios šalies 
AIFV, kuriam išdavė leidimą valstybė 
narė pagal šį straipsnį, turi tokias pat 
teises ir jam galioja tokie patys 
įpareigojimai pagal IV, V ir VI skyrius.

Or. en

Pagrindimas

Vienintelis būdas sukurti ES AIFV ir AIF vidaus rinką – sukurti sistemą, grindžiamą priimtinu 
trečiųjų šalių lygiavertiškumu laisvo kapitalo judėjimo, kaip garantuojama pagal EB sutartį, 
atžvilgiu.
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Pakeitimas 1577
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka ir Danuta Maria Hübner

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriomis siekiama nustatyti:

Išbraukta.

a) bendruosius lygiavertiškumo kriterijus, 
skirtus trečiųjų šalių teisės aktų, 
reglamentuojančių rizikos ribojimo 
reguliavimą ir nuolatinę priežiūrą, 
lygiavertiškumui ir veiksmingam 
vykdymui nustatyti, remiantis III, IV ir V 
skyrių reikalavimais;
b) bendruosius kriterijus, skirtus įvertinti, 
ar trečiosios šalys suteikia Bendrijos 
AIFV veiksmingą galimybę patekti į 
rinką, lyginant su galimybe, kurią 
Bendrija suteikia tų trečiųjų šalių AIFV.
Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Vienintelis būdas sukurti ES AIFV ir AIF vidaus rinką – sukurti sistemą, grindžiamą priimtinu 
trečiųjų šalių lygiavertiškumu laisvo kapitalo judėjimo, kaip garantuojama pagal EB sutartį, 
atžvilgiu.

</Amend>

Pakeitimas 1578
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija priima įgyvendinimo 2. Komisija pagal 49a, 49b ir 49c 
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priemones, kuriomis siekiama nustatyti: straipsnius priima deleguotuosius aktus, 
kuriais siekiama nustatyti:

Or. en

Pagrindimas

Tai yra tinkama formuluotė pagal naujas komitologijos procedūras, jeigu šis straipsnis bus 
paliktas.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bendruosius lygiavertiškumo kriterijus, 
skirtus trečiųjų šalių teisės aktų, 
reglamentuojančių rizikos ribojimo 
reguliavimą ir nuolatinę priežiūrą, 
lygiavertiškumui ir veiksmingam 
vykdymui nustatyti, remiantis III, IV ir V 
skyrių reikalavimais.

bendruosius pagrįstus lygiavertiškumo 
kriterijus, skirtus trečiųjų šalių teisės aktų, 
reglamentuojančių rizikos ribojimo 
reguliavimą ir nuolatinę priežiūrą, 
lygiavertiškumui ir veiksmingam 
vykdymui nustatyti, atsižvelgiant į bet 
kokius tarptautinius standartus, kurie 
susiję su atitinkamo tipo AIFV arba jo 
valdomu AIF ir kuriuos yra paskelbusi 
IOSCO arba kita tarptautinė organizacija, 
kurioje dalyvauja kompetentinga 
institucija, valstybė narė, Komisija arba 
EVPRI; reguliavimo ir priežiūros lygis 
gali skirtis, ypač pagal įvairius AIF ir 
AIFV tipus, dydį arba sudėtingumą.

Or. en
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Pakeitimas 1580
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo ir Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnis 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bendruosius kriterijus, skirtus įvertinti, 
ar trečiosios šalys suteikia Bendrijos 
AIFV veiksmingą galimybę patekti į 
rinką, lyginant su galimybe, kurią 
Bendrija suteikia tų trečiųjų šalių AIFV.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1581
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bendruosius kriterijus, skirtus įvertinti, 
ar trečiosios šalys suteikia Bendrijos 
AIFV veiksmingą galimybę patekti į 
rinką, lyginant su galimybe, kurią 
Bendrija suteikia tų trečiųjų šalių AIFV.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Trečiosiose šalyse įsteigtų AIFV neįleidimu padalijama rinka, o toks padalijimas kenkia 
bendrai Europos finansų rinkai.
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Pakeitimas 1582
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Trečiosiose šalyse įsteigtų AIFV neįleidimu padalijama rinka, o toks padalijimas kenkia 
bendrai Europos finansų rinkai.

Pakeitimas 1583
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija užtikrina, kad šie aktai įsigaliotų 
...*.
* OL įrašykite datą: po dvejų metų nuo 
šios direktyvos įsigaliojimo datos.

Or. en

Pagrindimas

Tai yra tinkama formuluotė pagal naujas komitologijos procedūras, jeigu šis straipsnis 
paliekamas.
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Pakeitimas 1584
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka ir Danuta Maria Hübner

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vadovaudamasi 2 dalyje nurodytais 
kriterijais, Komisija pagal 49 straipsnio 2 
dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą 
priima įgyvendinimo priemones, kurias 
taikant konstatuojama, kad: 

Išbraukta.

a) teisės aktai, reglamentuojantys AIFV 
rizikos ribojimo reguliavimą ir nuolatinę 
priežiūrą trečiojoje šalyje, yra lygiaverčiai 
šiai direktyvai ir yra veiksmingai vykdomi;
b) trečioji šalis suteikia Bendrijos AIFV 
veiksmingą galimybę patekti į rinką, 
prilygstančią bent galimybei, kurią 
Bendrija suteikia tos trečios šalies AIFV. 

Or. en

Pagrindimas

Vienintelis būdas sukurti ES AIFV ir AIF vidaus rinką – sukurti sistemą, grindžiamą priimtinu 
trečiųjų šalių lygiavertiškumu laisvo kapitalo judėjimo, kaip garantuojama pagal EB sutartį, 
atžvilgiu.

Pakeitimas 1585
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vadovaudamasi 2 dalyje nurodytais 
kriterijais, Komisija pagal 49 straipsnio 2 
dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą 
priima įgyvendinimo priemones, kurias 
taikant konstatuojama, kad: 

Išbraukta.

a) teisės aktai, reglamentuojantys AIFV 
rizikos ribojimo reguliavimą ir nuolatinę 
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priežiūrą trečiojoje šalyje, yra lygiaverčiai
šiai direktyvai ir yra veiksmingai vykdomi;
b) trečioji šalis suteikia Bendrijos AIFV 
veiksmingą galimybę patekti į rinką, 
prilygstančią bent galimybei, kurią 
Bendrija suteikia tos trečios šalies AIFV. 

Or. en

Pagrindimas

Trečiosiose šalyse įsteigtų AIFV neįleidimu padalijama rinka, o toks padalijimas kenkia 
bendrai Europos finansų rinkai.

Pakeitimas 1586
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vadovaudamasi 2 dalyje nurodytais 
kriterijais, Komisija pagal 49 straipsnio 2 
dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą
priima įgyvendinimo priemones, kurias
taikant konstatuojama, kad: 

3. Vadovaudamasi 2 dalyje nurodytais 
kriterijais, Komisija pagal 49a, 49b ir 49c 
straipsnius priima deleguotuosius aktus, 
kuriuos taikant konstatuojama, kad:

Or. en

Pagrindimas

Tai yra tinkama formuluotė pagal naujas komitologijos procedūras, jeigu šis straipsnis 
paliekamas.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) teisės aktai, reglamentuojantys AIFV a) teisės aktai, reglamentuojantys AIFV 
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rizikos ribojimo reguliavimą ir nuolatinę 
priežiūrą trečiojoje šalyje, yra lygiaverčiai 
šiai direktyvai ir yra veiksmingai vykdomi;

rizikos ribojimo reguliavimą ir nuolatinę 
priežiūrą trečiojoje šalyje, yra priimtinai 
lygiaverčiai šiai direktyvai pagal AIFV 
arba AIF dydį, tipą arba sudėtingumą ir 
yra veiksmingai vykdomi;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) trečioji šalis suteikia Bendrijos AIFV 
veiksmingą galimybę patekti į rinką, 
prilygstančią bent galimybei, kurią 
Bendrija suteikia tos trečios šalies AIFV.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1589
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija užtikrina, kad šie aktai įsigaliotų 
...*.
* OL įrašykite datą: po dvejų metų nuo 
šios direktyvos įsigaliojimo datos.

Or. en

Pagrindimas

Tai yra tinkama formuluotė pagal naujas komitologijos procedūras, jeigu šis straipsnis 
paliekamas.
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Pakeitimas 1590
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo ir Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybė narė, kuri išduoda tokį 
leidimą AIFV, įsteigtam trečiojoje šalyje, 
dėl šios direktyvos laikoma AIFV 
buveinės valstybės nare. 
Leidimas platinti AIF investicinius 
vienetus ar akcijas galioja visoms 
valstybėms narėms, o trečiosios šalies 
AIFV, kuriam išdavė leidimą valstybė 
narė pagal šį straipsnį, turi tokias pat 
teises ir jam galioja įpareigojimai, 
nustatyti III skyriaus 16 ir 17 
straipsniuose ir IV, V ir VI skyriuose 
tokiam platinimui, kaip AIFV, kuriam 
suteiktas leidimas pagal šios direktyvos II 
skyrių.

Or. en

Pakeitimas 1591
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka ir Danuta Maria Hübner

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Nepaisydamos bet kokio trečiosiose 
šalyse įsteigto AIFV leidimo pagal 39 
straipsnio 1 ir 2 dalis, valstybės narės gali 
leisti platinti trečiosios šalies AIFV 
valdomo AIF akcijas ir investicinius 
vienetus pagal savo nacionalinius teisės 
aktus.
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Or. en

Pagrindimas

Vienintelis būdas sukurti ES AIFV ir AIF vidaus rinką – sukurti sistemą, grindžiamą priimtinu 
trečiųjų šalių lygiavertiškumu laisvo kapitalo judėjimo, kaip garantuojama pagal EB sutartį, 
atžvilgiu.

Pakeitimas 1592
Udo Bullmann ir Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

39a straipsnis
Susitarimų taikymas ir peržiūra
Komisija priima ir reguliariai peržiūri 
standartus, taikomus susitarimams, 
pasirašytiems su trečiosiomis šalimis 
pagal šį skyrių.
Komisija kartu su valstybėmis narėmis 
reguliariai peržiūri susitarimus, 
pasirašytus su trečiosiomis šalimis pagal 
šį skyrių, kad patikrintų, ar tos trečiosios 
šalys veiksmingai laikosi tų susitarimų. 
Komisija pateikia pranešimą apie 
peržiūros rezultatus valstybėms narėms, 
kurios atsižvelgia į juos vertindamos, ar 
pagal šią direktyvą išduoti arba bus 
išduoti leidimai turėtų būti suteikti, 
sustabdyti arba panaikinti.
Komisija pagal 49a, 49b ir 49c straipsnius 
priima deleguotuosius aktus siekdama 
nustatyti procedūras, kurių reikia laikytis 
priimant ir peržiūrint standartus, atitikties 
peržiūras ir sąlygas, kad būtų užtikrintas 
veiksmingas bendradarbiavimas ir 
pranešimo poveikis leidimų išdavimui.

Or. en
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Pagrindimas

Komisija periodiškai peržiūri bendradarbiavimo susitarimų veiksmingumą.

</Amend>

Pakeitimas 1593
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai valstybė narė paskiria keletą 
kompetentingų institucijų, ji apie tai 
informuoja Komisiją, nurodydama pareigų 
paskirstymą.

Kai valstybė narė paskiria keletą 
kompetentingų institucijų, ji apie tai 
informuoja Komisiją ir EVPRI, 
nurodydama pareigų paskirstymą.

EVPRI nustatys atitinkamus metodus, 
taikomus prižiūrint, kaip AIFV laikosi 
įsipareigojimų pagal šią direktyvą.

Or. en

Pagrindimas

EVPRI turėtų būti galutinė AIFV priežiūros institucija, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos, 
nuoseklus dabartinės direktyvos taikymas bei finansinis stabilumas ir vientisumas. Ją, kaip 
tokią, reikia paminėti šiame straipsnyje apie kompetentingas institucijas.

</Amend>

Pakeitimas 1594
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai valstybė narė paskiria keletą 
kompetentingų institucijų, ji apie tai 
informuoja Komisiją, nurodydama pareigų 
paskirstymą.

Kai valstybė narė paskiria keletą 
kompetentingų institucijų, ji apie tai 
informuoja Komisiją ir EVPRI, 
nurodydama pareigų paskirstymą.

Or. en
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Pagrindimas

Europos reguliavimo institucijai reikia būti informuotai apie kompetentingų institucijų 
organizavimą visose valstybėse narėse.

</Amend>

Pakeitimas 1595
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos yra valstybės 
valdžios institucijos, valstybės valdžios 
institucijų paskirtos įstaigos arba pagal 
nacionalinius teisės aktus pripažintos 
įstaigos.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas 1596
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingų institucijų įgaliojimai EVPRI ir kompetentingų institucijų 
įgaliojimai

Or. en

Pagrindimas

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija vykdo galutinę AIFV priežiūrą, kad būtų 
užtikrinamos vienodos sąlygos ir veiksmingas šios direktyvos įgyvendinimas investuotojų 
apsaugos ir finansinio stabilumo atžvilgiu. Todėl šiame straipsnyje reikia paminėti jos 
įgaliojimus.

</Amend>
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Pakeitimas 1597
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingoms institucijoms 
suteikiami visi priežiūros ir tyrimo 
įgaliojimai, būtini jų funkcijoms vykdyti. 
Minėtos institucijos tokiais įgaliojimais 
naudojasi:

1. EVPRI ir kompetentingoms 
institucijoms suteikiami visi priežiūros ir 
tyrimo įgaliojimai, būtini jų funkcijoms 
vykdyti. Minėtos institucijos tokiais 
įgaliojimais naudojasi:

Or. en

Pagrindimas

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija vykdo galutinę AIFV priežiūrą, kad būtų 
užtikrinamos vienodos sąlygos ir veiksmingas šios direktyvos įgyvendinimas investuotojų 
apsaugos ir finansinio stabilumo atžvilgiu. Todėl šiame straipsnyje reikia paminėti jos 
įgaliojimus.

Pakeitimas 1598
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingoms institucijoms 
suteikiami visi priežiūros ir tyrimo 
įgaliojimai, būtini jų funkcijoms vykdyti. 
Minėtos institucijos tokiais įgaliojimais 
naudojasi:

1. Valstybių narių ir EVPRI paskirtoms
kompetentingoms institucijoms suteikiami 
visi priežiūros ir tyrimo įgaliojimai, būtini 
jų funkcijoms vykdyti. Minėtos institucijos 
tokiais įgaliojimais naudojasi:

Or. en

Pagrindimas

EVPRI privalo turėti tokius pat įgaliojimus, kaip nacionalinės valdžios institucijos.

</Amend>
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Pakeitimas 1599
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentingos institucijos turi bent 
tokius tyrimo įgaliojimus:

2. EVPRI ir kompetentingos institucijos 
turi bent tokius tyrimo įgaliojimus:

Or. en

Pagrindimas

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija vykdo galutinę AIFV priežiūrą, kad būtų 
užtikrinamos vienodos sąlygos ir veiksmingas šios direktyvos įgyvendinimas investuotojų 
apsaugos ir finansinio stabilumo atžvilgiu. Todėl šiame straipsnyje reikia paminėti jos 
įgaliojimus.

Pakeitimas 1600
Robert Goebbels ir Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentingos institucijos turi bent 
tokius tyrimo įgaliojimus:

2. Kompetentingos institucijos turi bent 
tokius tyrimo įgaliojimus, kurie vykdomi 
bet kuriuo metu: 

Or. en

Pagrindimas
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Pakeitimas 1601
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

41a straipsnis
EVPRI įgaliojimai
EVPRI nustato ir reguliariai peržiūri 
valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms skirtas gaires dėl šia 
direktyva nustatytų jų leidimų išdavimo 
įgaliojimų ir ataskaitų teikimo 
įpareigojimų vykdymo.

Or. en

Pagrindimas

EVPRI turėtų nustatyti gaires, pagal kurias būtų užtikrintos vienodos sąlygos ir nuoseklus 
dabartinės direktyvos taikymas.

</Amend>

Pakeitimas 1602
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Buveinės valstybė narė užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos galėtų imtis 
tokių priemonių:

1. Buveinės valstybė narė užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos galėtų imtis 
tokių priemonių pagal EVPRI parengtas 
gaires:

Or. en

Pagrindimas

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija turėtų konkrečiau nurodyti, kaip užtikrinti 
vienodas sąlygas ir veiksmingą šios direktyvos įgyvendinimą.

</Amend>
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Pakeitimas 1603
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Buveinės valstybė narė užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos galėtų imtis 
tokių priemonių:

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos galėtų imtis
tokių priemonių:

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms reikia turėti veiksmingus priežiūros įgaliojimus iš dalies pakeistoje 
sistemoje.

</Amend>

Pakeitimas 1604
Robert Goebbels ir Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Buveinės valstybė narė užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos galėtų imtis 
tokių priemonių:

1. Buveinės valstybė narė užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos turėtų bent 
tokius įgaliojimus:

Or. en

Pakeitimas 1605
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos turėtų būtinus 
įgaliojimus imtis visų priemonių užtikrinti, 

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos turėtų būtinus 
įgaliojimus imtis visų EVPRI reikalingų



AM\805044LT.doc 127/180 PE439.135v01-00

LT

kad rinkos tinkamai veiktų tais atvejais, kai 
vieno ar daugiau AIF veikla finansinių 
priemonių rinkoje galėtų kelti pavojų 
tinkamam tos rinkos veikimui.

priemonių užtikrinti, kad rinkos tinkamai 
veiktų tais atvejais, kai vieno ar daugiau 
AIF veikla finansinių priemonių rinkoje 
galėtų kelti pavojų tinkamam tos rinkos 
veikimui.

Or. en

Pagrindimas

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija vykdo galutinę AIFV priežiūrą, kad būtų 
užtikrinamos vienodos sąlygos ir veiksmingas šios direktyvos įgyvendinimas.

</Amend>

Pakeitimas 1606
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdamos leidimų panaikinimo 
procedūros arba valstybių narių teisės 
taikyti baudžiamąsias sankcijas, valstybės 
narės, vadovaudamosi nacionaline teise, 
užtikrina, kad atsakingiems asmenims, 
pažeidusiems nuostatas, priimtas 
įgyvendinant šią direktyvą, būtų taikomos 
atitinkamos administracinės priemonės ar 
administracinės sankcijos. Valstybės narės 
užtikrina, kad šios priemonės būtų 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

1. Valstybės narės priemonėms ir 
sankcijoms, taikytinoms už nacionalinių 
nuostatų, priimtų pagal šią direktyvą, 
pažeidimus, nustato taisykles ir imasi visų 
priemonių, būtinų tų taisyklių vykdymui 
užtikrinti. Nepažeisdamos leidimų 
panaikinimo procedūros arba valstybių 
narių teisės taikyti baudžiamąsias 
sankcijas, valstybės narės, vadovaudamosi 
nacionaline teise, užtikrina, kad 
atsakingiems asmenims, pažeidusiems 
nuostatas, priimtas įgyvendinant šią 
direktyvą, būtų taikomos atitinkamos 
administracinės priemonės ar 
administracinės sankcijos. Valstybės narės 
užtikrina, kad šios priemonės būtų 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

Or. en
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Pakeitimas 1607
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdamos leidimų panaikinimo 
procedūros arba valstybių narių teisės 
taikyti baudžiamąsias sankcijas, valstybės 
narės, vadovaudamosi nacionaline teise, 
užtikrina, kad atsakingiems asmenims, 
pažeidusiems nuostatas, priimtas 
įgyvendinant šią direktyvą, būtų taikomos 
atitinkamos administracinės priemonės ar 
administracinės sankcijos. Valstybės narės 
užtikrina, kad šios priemonės būtų 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

1. Nepažeisdamos leidimų atėmimo 
procedūros arba valstybių narių teisės 
taikyti baudžiamąsias sankcijas, valstybės 
narės, vadovaudamosi EVPRI gairėmis ir 
nacionaline teise, užtikrina, kad prieš 
atsakingus asmenis, pažeidusius nuostatas, 
priimtas įgyvendinant šią direktyvą, būtų 
taikomos atitinkamos administracinės 
priemonės ar administracinės sankcijos. 
Valstybės narės užtikrina, kad šios 
priemonės būtų veiksmingos, proporcingos 
ir atgrasančios.

Or. en

Pagrindimas

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, taikydama gaires turėtų užtikrinti vienodas 
sąlygas ir veiksmingą šios direktyvos įgyvendinimą.

</Amend>

Pakeitimas 1608
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybių narių kompetentingos 
institucijos bendradarbiauja viena su kita, 
jeigu to reikia vykdant šioje direktyvoje 
nustatytas pareigas arba šioje direktyvoje 
ar nacionalinėje teisėje nustatytus 
įgaliojimus.

1. Valstybių narių kompetentingos 
institucijos bendradarbiauja viena su kita
bei su EVPRI ir ESRV, jeigu to reikia 
vykdant šioje direktyvoje nustatytas 
pareigas arba šioje direktyvoje ar 
nacionalinėje teisėje nustatytus įgaliojimus.

Or. en
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Pagrindimas

Valstybės narės privalo bendradarbiauti su naujomis Europos priežiūros institucijomis.

</Amend>

Pakeitimas 1609
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybių narių kompetentingos 
institucijos bendradarbiauja viena su kita, 
jeigu to reikia vykdant šioje direktyvoje 
nustatytas pareigas arba šioje direktyvoje 
ar nacionalinėje teisėje nustatytus 
įgaliojimus.

1. Valstybių narių kompetentingos 
institucijos bendradarbiauja su EVPRI ir
viena su kita, jeigu to reikia vykdant šioje 
direktyvoje nustatytas pareigas arba šioje 
direktyvoje ar nacionalinėje teisėje 
nustatytus įgaliojimus.

Or. en

Pagrindimas

Valstybių narių kompetentingų institucijų ir EVPRI bendradarbiavimas ir keitimasis 
informacija nepaprastai svarbus siekiant užtikrinti vienodas sąlygas, veiksmingą šios 
direktyvos įgyvendinimą ir finansų stabilumą.

</Amend>

Pakeitimas 1610
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybių narių kompetentingos 
institucijos nedelsdamos perduoda viena 
kitai informaciją, būtiną jų pareigoms 
pagal šią direktyvą vykdyti.

4. Valstybių narių kompetentingos 
institucijos nedelsdamos perduoda EVPRI 
ir viena kitai informaciją, būtiną jų 
pareigoms pagal šią direktyvą vykdyti.

Or. en

Pagrindimas

Valstybių narių kompetentingų institucijų ir EVPRI bendradarbiavimas ir keitimasis 
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informacija nepaprastai svarbus siekiant užtikrinti vienodas sąlygas, veiksmingą šios 
direktyvos įgyvendinimą ir finansų stabilumą.

Pakeitimas 1611
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija 49 straipsnio 2 dalyje 
nurodyta tvarka priima įgyvendinimo 
priemones, susijusias su kompetentingų 
institucijų keitimosi informacija tvarka.

5. Komisija pagal 49a, 49b ir 49c 
straipsnius priima deleguotuosius aktus, 
susijusius su kompetentingų institucijų 
keitimosi informacija tvarka.

Komisija užtikrina, kad šie aktai įsigaliotų 
...*.
* OL įrašykite datą: po dvejų metų nuo 
šios direktyvos įsigaliojimo datos.

Or. en

Pagrindimas

Tai yra tinkama formuluotė pagal naujas komitologijos procedūras, jeigu šis straipsnis 
paliekamas.

Pakeitimas 1612
Robert Goebbels ir Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Informacijos, susijusios su AIFV veiklos 
galimomis pasekmėmis sistemai, mainai

Informacijos, susijusios su AIFV veikla, 
mainai

Or. en
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Pakeitimas 1613
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos, atsakingos 
už AIFV leidimų suteikimą ir priežiūrą 
pagal šią direktyvą, perduoda informaciją 
kitų valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms, kai ši informacija yra svarbi 
stebint atskirų AIFV ar visų AIFV galimą 
poveikį sistemiškai svarbių finansų įstaigų 
stabilumui ir rinkų, kuriose veikia AIFV, 
tinkamam funkcionavimui ir į jį 
reaguojant. Informacija taip pat 
pateikiama Europos vertybinių popierių 
rinkos priežiūros institucijų komitetui, 
įsteigtam 2009 m sausio 23 d. Komisijos 
sprendimu 2009/77/EB1, kuris perduoda 
šią informaciją kitų valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms.

1. Kompetentingos institucijos, atsakingos 
už AIFV leidimų suteikimą ir priežiūrą 
pagal šią direktyvą, perduoda informaciją 
kitų valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms, kai ši informacija yra svarbi 
stebint atskirų AIFV ar visų AIFV galimą 
poveikį sistemiškai svarbių finansų įstaigų 
stabilumui ir rinkų, kuriose veikia AIFV, 
tinkamam funkcionavimui ir į jį 
reaguojant. 

Už AIFV leidimų suteikimą ir priežiūrą 
atsakingos kompetentingos institucijos 
pagal šią direktyvą taip pat užtikrina 
veiksmingą EVPRI informavimą ir visų 
pirma:
– laikosi savo ataskaitų teikimo 
įsipareigojimų EVPRI pagal šią direktyvą 
ir visų pirma pagal jos 25 straipsnį;
– skubiai reaguoja į bet kokį EVPRI 
prašymą, ar toks prašymas būtų susijęs su 
jų prižiūrimais AIFV, tų AIFV valdomais 
AIF, ar būtų bendro pobūdžio;
– skubiai pakeikia EVPRI rizikos, kuri 
galėtų kilti AIFV veiklai jo valdomo AIF 
atžvilgiu, vertinimus, taip pat priemones, 
kurių dėl šių pavojų ketina imtis AIFV 
buveinės valstybės narės kompetentingos 
institucijos; ir
– EVPRI pateikia bet kokią savo 
parengtą arba savo žinioje turimą 
informaciją, kurią jos laiko tinkama 

                                               
1 OL L 25, 2009 1 29, p. 18–22.
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EVRPI misijos tikslui. 
EVPRI nusiunčia kitų valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms 
informaciją, kurią pateikė AIFV buveinės 
valstybės narės kompetentingos 
institucijos ir kuri svarbi kitų valstybių 
narių kompetentingų institucijų 
priežiūros tikslui.

Or. en

Pagrindimas

Reikalingas sisteminės rizikos veiksmingos priežiūros ir stebėjimo mechanizmas, pagal kurį 
būtų veiksmingai išaiškinama ir tvarkoma informacija, kuria keičiasi valstybės narės ir
Europos priežiūros institucijos, o EVPRI būtų suteikti įgaliojimai, suteikiantys teisę gauti 
svarbią informaciją, įsikišti tiek nuolatiniu, tiek ad hoc pagrindu į nacionalinių institucijų ir 
fondų valdytojų veiklą, nustatyti teisiškai privalomus techninius standartus siekiant nustatyti 
ir šalinti riziką finansų rinkų vientisumui ir stabilumui, įskaitant sisteminę riziką, kylančią dėl 
per didelio finansinių svertų naudojimo.

</Amend>

Pakeitimas 1614
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos, atsakingos 
už AIFV leidimų suteikimą ir priežiūrą 
pagal šią direktyvą, perduoda informaciją 
kitų valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms, kai ši informacija yra svarbi 
stebint atskirų AIFV ar visų AIFV galimą 
poveikį sistemiškai svarbių finansų įstaigų 
stabilumui ir rinkų, kuriose veikia AIFV, 
tinkamam funkcionavimui ir į jį 
reaguojant. Informacija taip pat 
pateikiama Europos vertybinių popierių 
rinkos priežiūros institucijų komitetui, 
įsteigtam 2009 m sausio 23 d. Komisijos 
sprendimu 2009/77/EB1, kuris perduoda 
šią informaciją kitų valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms.

1. Kompetentingos institucijos, atsakingos 
už AIF leidimų suteikimą ir priežiūrą 
pagal šią direktyvą, perduoda informaciją 
EVPRI ir ESRV, kai ši informacija yra 
svarbi stebint atskirų AIF ar visų AIF
galimą poveikį sistemiškai svarbių finansų 
įstaigų stabilumui ir rinkų, kuriose veikia 
AIF, tinkamam funkcionavimui ir į jį 
reaguojant. EVPRI perduoda šią 
informaciją kompetentingoms kitų 
valstybių narių institucijoms.
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Or. en

Pagrindimas

EVPRI turėtų būti atsakinga už svarbios informacijos apie sisteminę riziką centralizaciją 
Europos lygmeniu.

</Amend>

Pakeitimas 1615
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos, atsakingos 
už AIFV leidimų suteikimą ir priežiūrą 
pagal šią direktyvą, perduoda informaciją 
kitų valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms, kai ši informacija yra svarbi 
stebint atskirų AIFV ar visų AIFV galimą 
poveikį sistemiškai svarbių finansų įstaigų 
stabilumui ir rinkų, kuriose veikia AIFV, 
tinkamam funkcionavimui ir į jį 
reaguojant. Informacija taip pat pateikiama 
Europos vertybinių popierių rinkos 
priežiūros institucijų komitetui, įsteigtam 
2009 m. sausio 23 d. Komisijos sprendimu 
2009/77/EB1, kuris perduoda šią 
informaciją kitų valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms.

1. Kompetentingos institucijos, atsakingos 
už AIFV leidimų suteikimą ir priežiūrą 
pagal šią direktyvą, perduoda informaciją 
kitų valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms, kai ši informacija yra svarbi 
stebint atskirų AIFV ar visų AIFV galimą 
poveikį sistemiškai svarbių finansų įstaigų 
stabilumui ir rinkų, kuriose veikia AIFV, 
tinkamam funkcionavimui ir į jį 
reaguojant. Informacija taip pat pateikiama 
EVPRI ir ESRV, kurios perduoda šią 
informaciją kitų valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms.

1 OL L 25, 2009 1 29, p. 18.

Or. en

Pagrindimas

Visapusiškai palaikomas naujos Europos priežiūros struktūros sukūrimas.

</Amend>
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Pakeitimas 1616
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. AIFV prižiūrinti kompetentinga 
institucija kas ketvirtį siunčia apibendrintą 
informaciją, susijusią su prižiūrimų AIFV 
veikla, Ekonomikos ir finansų komitetui, 
įsteigtam pagal EB sutarties 114 
straipsnio 2 dalį.

2. Jeigu taikomos sąlygos, nustatytos 
Reglamente (EB) Nr. ... [dėl Bendrijos 
finansų sistemos makrolygio rizikos 
ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės 
rizikos valdybos steigimo] AIFV buveinės 
valstybės narės prižiūrinčios 
kompetentingos institucijos siunčia 
apibendrintą informaciją, susijusią su 
prižiūrimų AIFV veikla, ESRV.

Or. en

Pagrindimas

Reikalingas sisteminės rizikos veiksmingos priežiūros ir stebėjimo mechanizmas, pagal kurį 
būtų veiksmingai išaiškinama ir tvarkoma informacija, kuria keičiasi valstybės narės ir 
Europos priežiūros institucijos, o EVPRI būtų suteikti įgaliojimai, suteikiantys teisę gauti 
svarbią informaciją, įsikišti tiek nuolatiniu, tiek ad hoc pagrindu į nacionalinių institucijų ir 
fondų valdytojų veiklą, patvirtina teisiškai privalomus techninius standartus siekiant nustatyti 
ir šalinti riziką finansų rinkų vientisumui ir stabilumui, įskaitant sisteminę riziką, kylančią dėl 
per didelio finansinių svertų naudojimo.

Pakeitimas 1617
Robert Goebbels ir Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kompetentingos institucijos visą gautą 
su AIFV susijusią informaciją pagal
prašymą siunčia Komisijai, kuri 
periodiškai skelbia su šia informacija 
susijusias statistines ataskaitas.

Or. en
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Pakeitimas 1618
Robert Goebbels ir Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose nurodomos 
informacijos mainų pagal 1 dalį taisyklės, 
turinys ir dažnumas.

3. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose nurodomos 
informacijos mainų pagal 1 dalį ir 
perduodamos Komisijai informacijos 
pagal 1 dalį taisyklės, turinys ir dažnumas. 

Or. en

Pakeitimas 1619
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose nurodomos 
informacijos mainų pagal 1 dalį taisyklės, 
turinys ir dažnumas.

3. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose nurodomos 
informacijos mainų pagal 1 ir 2 dalis 
taisyklės, turinys ir dažnumas.

Or. en

Pagrindimas

Reikalingas sisteminės rizikos veiksmingos priežiūros ir stebėjimo mechanizmas, pagal kurį 
būtų veiksmingai išaiškinama ir tvarkoma informacija, kuria keičiasi valstybės narės ir 
Europos priežiūros institucijos, o EVPRI būtų suteikti įgaliojimai, suteikiantys teisę gauti 
svarbią informaciją, įsikišti tiek nuolatiniu, tiek ad hoc pagrindu į nacionalinių institucijų ir 
fondų valdytojų veiklą, priimti teisiškai privalomus techninius standartus siekiant nustatyti ir 
šalinti riziką finansų rinkų vientisumui ir stabilumui, įskaitant sisteminę riziką, kylančią dėl 
per didelio finansinių svertų naudojimo.
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Pakeitimas 1620
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose nurodomos 
informacijos mainų pagal 1 dalį taisyklės, 
turinys ir dažnumas.

3. Komisija pagal 49a, 49b ir 49c 
straipsnius priima deleguotuosius aktus, 
kuriuose nurodomos informacijos mainų 
pagal 1 dalį taisyklės, turinys ir dažnumas.

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

Komisija užtikrina, kad šie aktai įsigaliotų 
...*.
* OL įrašykite datą: po dvejų metų nuo 
šios direktyvos įsigaliojimo datos.

<

Or. en

Pagrindimas

Tai yra tinkama formuluotė pagal naujas komitologijos procedūras, jeigu šis straipsnis 
paliekamas.

Pakeitimas 1621
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vienos valstybės narės kompetentingos 
institucijos gali kreiptis į kitos valstybės 
narės kompetentingas institucijas dėl 
bendradarbiavimo vykdant priežiūrą, 
atliekant patikrą vietoje ar tyrimą 
pastarosios valstybės narės teritorijoje 

1. Vienos valstybės narės kompetentingos 
institucijos gali kreiptis į kitos valstybės 
narės kompetentingas institucijas dėl 
bendradarbiavimo vykdant priežiūrą, 
atliekant patikrą vietoje ar tyrimą 
pastarosios valstybės narės teritorijoje 
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pagal savo įgaliojimus, numatytus šioje 
direktyvoje.

pagal savo įgaliojimus, numatytus šioje 
direktyvoje, ir nedelsiant informuoti jų 
EVPRI.

Jeigu kompetentinga institucija gauna 
prašymą dėl patikros vietoje ar tyrimo, ji:

Jeigu kompetentingos institucijos gauna 
prašymą dėl patikros vietoje ar tyrimo, jos:

a) pati atlieka patikrą ar tyrimą; a) pačios atlieka patikrą ar tyrimą;

b) leidžia prašymą pateikusiai institucijai 
atlikti patikras ar tyrimus;

b) leidžia prašymą pateikusiai institucijai 
atlikti patikras ar tyrimus;

c) leidžia auditoriams arba ekspertams 
atlikti patikrą ar tyrimą.

c) leidžia auditoriams arba ekspertams 
atlikti patikrą ar tyrimą.

Atlikdamos šioje dalyje nurodytas patikras 
ar tyrimus kompetentingos institucijos 
atsižvelgia į bet kokias EVPRI šiuo 
klausimu pateiktas pastabas.  

Or. en

Pagrindimas

Reikalingas sisteminės rizikos veiksmingos priežiūros ir stebėjimo mechanizmas, pagal kurį 
būtų veiksmingai išaiškinama ir tvarkoma informacija, kuria keičiasi valstybės narės ir 
Europos priežiūros institucijos, o EVPRI būtų suteikti įgaliojimai, suteikiantys teisę gauti 
svarbią informaciją, įsikišti tiek nuolatiniu, tiek ad hoc pagrindu į nacionalinių institucijų ir 
fondų valdytojų veiklą, priimti teisiškai privalomus techninius standartus siekiant nustatyti ir 
šalinti riziką finansų rinkų vientisumui ir stabilumui, įskaitant sisteminę riziką, kylančią dėl 
per didelio finansinių svertų naudojimo.

Pakeitimas 1622
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kompetentingos valstybės narės 
institucijos skubiai informuoja EVPRI 
apie padėtį, kai jų prašymas:
a) atlikti tyrimą ar patikrą vietoje pagal 1 
dalį atmetamas arba neįvykdomas per 
pagrįstą laiką; arba
b) leisti jų darbuotojams dalyvauti kitos 
valstybės narės kompetentingų institucijų 
darbuotojams atliekant tyrimą ar patikrą 
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atmetamas arba neįvykdomas per pagrįstą 
laiką.

Or. en

Pagrindimas

Reikalingas sisteminės rizikos veiksmingos priežiūros ir stebėjimo mechanizmas, pagal kurį 
būtų veiksmingai išaiškinama ir tvarkoma informacija, kuria keičiasi valstybės narės ir 
Europos priežiūros institucijos, o EVPRI būtų suteikti įgaliojimai, suteikiantys teisę gauti 
svarbią informaciją, įsikišti tiek nuolatiniu, tiek ad hoc pagrindu į nacionalinių institucijų ir 
fondų valdytojų veiklą, priimti teisiškai privalomus techninius standartus siekiant nustatyti ir 
šalinti riziką finansų rinkų vientisumui ir stabilumui, įskaitant sisteminę riziką, kylančią dėl 
per didelio finansinių svertų naudojimo.

Pakeitimas 1623
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, susijusias su patikrų vietoje ir 
tyrimų tvarka.

4. Komisija pagal 49a, 49b ir 49c 
straipsnius priima deleguotuosius aktus, 
susijusius su patikrų vietoje ir tyrimų 
tvarka ir EVPRI informacijos taisykles 
pagal šį straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Reikalingas sisteminės rizikos veiksmingos priežiūros ir stebėjimo mechanizmas, pagal kurį 
būtų veiksmingai išaiškinama ir tvarkoma informacija, kuria keičiasi valstybės narės ir 
Europos priežiūros institucijos, o EVPRI būtų suteikti įgaliojimai, suteikiantys teisę gauti 
svarbią informaciją, įsikišti tiek nuolatiniu, tiek ad hoc pagrindu į nacionalinių institucijų ir 
fondų valdytojų veiklą, priimti teisiškai privalomus techninius standartus siekiant nustatyti ir 
šalinti riziką finansų rinkų vientisumui ir stabilumui, įskaitant sisteminę riziką, kylančią dėl 
per didelio finansinių svertų naudojimo.
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Pakeitimas 1624
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, susijusias su patikrų vietoje ir 
tyrimų tvarka.

4. Komisija pagal 49a, 49b ir 49c 
straipsnius gali priimti deleguotuosius 
aktus, susijusius su kompetentingų 
institucijų keitimosi informacija tvarka.

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

Or. en

Pagrindimas

Tai yra tinkama formuluotė pagal naujas komitologijos procedūras, jeigu šis straipsnis 
paliekamas.

Pakeitimas 1625
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos vertybinių popierių rinkos 
priežiūros institucijų komitetas (CESR) 
nustato tarpininkavimo mechanizmą.

1. EVPRI nustato tarpininkavimo 
mechanizmą.

Or. en

Pagrindimas

CESR netrukus pakeis EVPRI. Šiuo pakeitimu siekiama numatyti šiuos Europos priežiūros 
struktūros pokyčius.
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</Amend>

Pakeitimas 1626
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos vertybinių popierių rinkos 
priežiūros institucijų komitetas (CESR) 
nustato tarpininkavimo mechanizmą.

1. EVPRI nustato tarpininkavimo 
mechanizmą.

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje būtina atsižvelgti į EVPRI.

</Amend>

Pakeitimas 1627
Robert Goebbels ir Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tuo atveju, jei kompetentingos 
institucijos nesutaria dėl vienos 
kompetentingos institucijos vertinimo, 
veiksmų ar neveikimo pagal šią direktyvą, 
kompetentingos institucijos perduoda 
klausimą nagrinėti CESR, kuriame įvyks 
svarstymas, siekiant greitai ir veiksmingai 
priimti sprendimą. Kompetentingos 
institucijos deramai atsižvelgia į CESR 
rekomendacijas. 

2. Tuo atveju, jei kompetentingos 
institucijos nesutaria dėl vienos 
kompetentingos institucijos vertinimo, 
veiksmų ar neveikimo pagal šią direktyvą, 
kompetentingos institucijos perduoda 
klausimą nagrinėti CESR, kuriame įvyks 
svarstymas, siekiant greitai ir veiksmingai 
priimti sprendimą. Kompetentingos 
institucijos įpareigojamos pagal CESR 
sprendimą.

Or. en
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Pakeitimas 1628
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tuo atveju, jei kompetentingos 
institucijos nesutaria dėl vienos 
kompetentingos institucijos vertinimo, 
veiksmų ar neveikimo pagal šią direktyvą, 
kompetentingos institucijos perduoda 
klausimą nagrinėti CESR, kuriame įvyks 
svarstymas, siekiant greitai ir veiksmingai 
priimti sprendimą. Kompetentingos 
institucijos deramai atsižvelgia į CESR 
rekomendacijas. 

2. Tuo atveju, jei kompetentingos 
institucijos nesutaria dėl vienos 
kompetentingos institucijos vertinimo, 
veiksmų ar neveikimo pagal šią direktyvą, 
kompetentingos institucijos perduoda 
klausimą nagrinėti EVPRI, kurioje įvyks 
svarstymas, siekiant greitai ir veiksmingai 
priimti sprendimą. Jeigu nepasiekiamas 
sutarimas, EVPRI gali priimti sprendimą 
dėl tų kompetentingų institucijų.

Or. en

Pagrindimas

Būtina, jog EVPRI būtų atsakinga už įvairių valstybių narių kompetentingų institucijų 
nesutarimų sprendimą, kad būtų išvengta reguliuojamojo arbitražo.

</Amend>

Pakeitimas 1629
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
48 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tuo atveju, jei kompetentingos 
institucijos nesutaria dėl vienos 
kompetentingos institucijos vertinimo, 
veiksmų ar neveikimo pagal šią direktyvą, 
kompetentingos institucijos perduoda 
klausimą nagrinėti CESR, kuriame įvyks 
svarstymas, siekiant greitai ir veiksmingai 
priimti sprendimą. Kompetentingos 
institucijos deramai atsižvelgia į CESR
rekomendacijas. 

2. Tuo atveju, jei kompetentingos 
institucijos nesutaria dėl vienos 
kompetentingos institucijos vertinimo, 
veiksmų ar neveikimo pagal šią direktyvą, 
kompetentingos institucijos perduoda 
klausimą nagrinėti EVPRI, kurioje įvyks 
svarstymas, siekiant greitai ir veiksmingai 
priimti sprendimą. Kompetentingos 
institucijos deramai atsižvelgia į EVPRI
rekomendacijas.

Or. en
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Pagrindimas

CESR netrukus pakeis EVPRI. Šiuo pakeitimu siekiama numatyti šiuos Europos priežiūros 
struktūros pokyčius.

Pakeitimas 1630Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
49 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

49 straipsnis Išbraukta.
Komitetas
1. Komisijai padeda Europos vertybinių 
popierių komitetas, įsteigtas 2001 m. 
birželio 6 d. Komisijos 
sprendimu 2001/528/EB dėl Europos 
vertybinių popierių komiteto įsteigimo.
2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi 
1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 
1999/468/EB, nustatančio Komisijos 
naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo 
įgaliojimais tvarką, 5 ir 7 straipsniai, 
atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.
Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 
dalyje numatytas laikotarpis yra trys 
mėnesiai.
3. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a 
straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, 
atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Tai yra tinkama formuluotė pagal naujas komitologijos procedūras, jeigu šis straipsnis 
paliekamas.
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Pakeitimas 1631
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
49 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

49a straipsnis
Įgaliojimų panaudojimas

1. Komisijai penkeriems metams nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo suteikiamas 
įgaliojimas priimti deleguotuosius aktus, 
numatytus: 2 straipsnio 4 dalyje, 9 
straipsnio 2 dalyje, 10 straipsnio 3 dalyje, 
11 straipsnio 5 dalyje, 12 straipsnio 3 
dalyje, 13 straipsnyje, 16 straipsnio 4 
dalyje, 18 straipsnio 4 dalyje, 19 
straipsnio 4 dalyje, 20 straipsnio 3 dalyje, 
21 straipsnio 4 dalyje, 24 straipsnio 2 
dalyje, 25 straipsnio 3 dalyje, 28 
straipsnio 2 dalyje, 29 straipsnio 4 dalyje, 
31 straipsnio 3 dalyje, 33 straipsnio 7 
dalyje, 37 straipsnio 2 dalyje, 38 
straipsnio 3 dalyje, 38 straipsnio 4 dalyje, 
39 straipsnio 2 dalyje, 39 straipsnio 3 
dalyje, 45 straipsnio 5 dalyje, 46 
straipsnio 3 dalyje, 47 straipsnio 4 dalyje 
ir 53 straipsnyje. Ne vėliau kaip likus 12 
mėnesių iki 5 metų laikotarpio pabaigos 
Komisija parengia pranešimą dėl 
perduotų įgaliojimų atnaujinimo kartu su, 
kai aktualu, teisės akto pasiūlymu pratęsti 
perduotų įgaliojimų terminą.
2. Tik priėmusi deleguotąjį aktą Komisija 
tuo pat metu praneša apie jį Parlamentui 
ir Tarybai.
3. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
suteikiami Komisijai pagal 49b ir 49c 
straipsniuose nustatytas sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Tai yra tinkama formuluotė pagal naujas komitologijos procedūras, jeigu šis straipsnis 
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paliekamas.

Pakeitimas 1632
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
49 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

49b straipsnis
Įgaliojimų atšaukimas

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
atšaukti perduotus įgaliojimus, numatytus 
2 straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 2 dalyje, 
10 straipsnio 3 dalyje, 11 straipsnio 5 
dalyje, 12 straipsnio 3 dalyje, 13 
straipsnyje, 16 straipsnio 4 dalyje, 18 
straipsnio 4 dalyje, 19 straipsnio 4 dalyje, 
20 straipsnio 3 dalyje, 21 straipsnio 4 
dalyje, 24 straipsnio 2 dalyje, 25 
straipsnio 3 dalyje, 28 straipsnio 2 dalyje, 
29 straipsnio 4 dalyje, 31 straipsnio 3 
dalyje, 33 straipsnio 7 dalyje, 37 
straipsnio 2 dalyje, 38 straipsnio 3 dalyje, 
38 straipsnio 4 dalyje, 39 straipsnio 2 
dalyje, 39 straipsnio 3 dalyje, 45 
straipsnio 5 dalyje, 46 straipsnio 3 dalyje, 
47 straipsnio 4 dalyje ir 53 straipsnyje.
2. Institucija, kuri pradėjo vidinę 
procedūrą siekdama nuspręsti, ar atšaukti 
perduotus įgaliojimus, stengiasi 
informuoti kitą instituciją ir Komisiją, 
nurodydama perduotus įgaliojimus, 
kuriuos būtų galima atšaukti.
3. Atšaukimo sprendimu nutraukiami 
perduoti įgaliojimai, nurodyti tame 
sprendime. Jis turi įsigalioti nedelsiant 
arba pagal vėlesnę jame nurodytą datą. 
Jis neturi įtakos jau galiojančių 
deleguotųjų aktų galiojimui. Jis 
skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.
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Or. en

Pagrindimas

Terminas turi būti pakankamai ilgas, kad būtų galimas susitvarkyti su Europos Parlamento 
procedūromis ir pertraukomis. Perduotų įgaliojimų atšaukimas turėtu likti neribota Europos 
Parlamento teisė. Tai numatyta Lisabonos sutartyje. Raštiškų priežasčių nereikia. Tai nėra 
procedūra, kurioje numatomas kreipimasis į ETT.
</Amend>

Pakeitimas 1633
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
49 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

49c straipsnis
Nepritarimas deleguotiesiems aktams

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
nepritarti deleguotajam aktui per keturis 
mėnesius nuo pranešimo datos. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais. 
Komisija nepriima deleguotųjų aktų 
Parlamento darbo pertraukų metu arba 
per dvi savaites po tokių pertraukų.
2. Jeigu iki pasibaigiant šiam laikotarpiui 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
neprieštaruja deleguotajam aktui, jis 
paskelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame 
nurodytą dieną.
3. Jeigu Europos Parlamentas arba 
Taryba nepritaria deleguotajam aktui, jis 
neįsigalioja. Institucija, kuri prieštarauja, 
nurodo nepritarimo deleguotajam aktui 
priežastis.

Or. en

Pagrindimas

Tai yra tinkama formuluotė pagal naujas komitologijos procedūras, jeigu šis straipsnis 
paliekamas.
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Terminas turi būti pakankamai ilgas, kad būtų galima susitvarkyti su Europos Parlamento 
procedūromis ir pertraukomis.

Pakeitimas 1634
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
50 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Praėjus dvejiems metams nuo 54 
straipsnyje nurodytos datos Komisija, 
remdamasi viešosiomis konsultacijomis ir 
atsižvelgdama į diskusijas su 
kompetentingomis institucijomis, 
persvarsto šios direktyvos taikymą ir 
taikymo sritį. Persvarstydama ji taip pat 
tinkamai atsižvelgia į tarptautinio masto 
pokyčius ir diskusijas su trečiosiomis 
šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis.

1. ...* Komisija, remdamasi viešosiomis 
konsultacijomis ir atsižvelgdama į 
diskusijas su kompetentingomis 
institucijomis, persvarsto šios direktyvos 
taikymą ir taikymo sritį bei vertina jos 
poveikį:

a) galimybei pasinaudoti investiciniu 
kapitalu, suteikiamai bendrovėms, 
įsteigtoms Europos Sąjungoje, ir visų 
pirma verslo subjektams;
b) Europos Sąjungos investicijų trečiųjų 
šalių jurisdikcijose ir ypač besivystančiose 
šalyse lygiui;
c) pensijų fondų, turinčių buveinę arba 
veikiančių Europos Sąjungoje, investicijų 
grąžai, ypatingą dėmesį atkreipiant į 
Europos Sąjungos demografinių 
tendencijų aspektą.

Ji pateikia ataskaitą Europos Parlamentui 
ir Tarybai kartu su tinkamais 
pasiūlymais. 

2. Konsultuodamasi su Europos 
Parlamentu ir Taryba Komisija vertina, ar 
įvertinus pokyčius rinkoje ir pagal 1 dalį 
surinktą informaciją bei atsižvelgus tiek į 
vartotojų apsaugą, tiek 
konkurencingumą, yra poreikis iš dalies 
pakeisti šią direktyvą. Jeigu toks poreikis 
yra, ...* Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą.
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* OL įrašykite datą: praėjus trejiems 
metams nuo 54 straipsnyje nurodytos 
datos.

Or. en

Pakeitimas 1635
Robert Goebbels ir Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
50 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Praėjus dvejiems metams nuo 54 
straipsnyje nurodytos datos Komisija, 
remdamasi viešosiomis konsultacijomis ir 
atsižvelgdama į diskusijas su 
kompetentingomis institucijomis, 
persvarsto šios direktyvos taikymą ir 
taikymo sritį. Persvarstydama ji taip pat 
tinkamai atsižvelgia į tarptautinio masto 
pokyčius ir diskusijas su trečiosiomis 
šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis.

...* Komisija, remdamasi viešosiomis 
konsultacijomis, įvertindama nacionalines 
mokesčių sistemas ir atsižvelgdama į 
diskusijas su kompetentingomis 
institucijomis, persvarsto šios direktyvos 
taikymą ir taikymo sritį. Persvarstydama ji 
taip pat tinkamai atsižvelgia į tarptautinio 
masto pokyčius ir diskusijas su 
trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis 
organizacijomis.
* OL įrašykite datą: praėjus dvejiems 
metams nuo 54 straipsnyje nurodytos 
datos.

Or. en

Pakeitimas 1636
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
50 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

...* Komisija pateikia pasiūlymą 
persvarstyti direktyvą, kurioje siūlomi 
kriterijai, pagal kuriuos nustatomas 
trečiųjų šalių lygiavertiškumas; Komisija 
vertina, kokiomis sąlygomis AIFV, 
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įsteigtam Europos Sąjungoje, leidžiama 
platinti AIF, įsteigto trečiojoje šalyje, 
akcijas ar investicinius vienetus visoje 
Europos Sąjungoje, taikant pranešimo 
procedūras. Be to, Komisija vertina, 
kokiomis sąlygomis AIFV, įsteigtas 
trečiojoje šalyje, gali platinti AIF 
investicinius vienetus ar akcijas 
profesionaliems investuotojams Europos 
Sąjungoje.
Komisija siekia nustatyti trečiųjų šalių 
lygiavertiškumą. Į lygiavertiškumo 
reikalavimus įeina reguliavimo ir 
priežiūros lygiavertiškumas, patekimo į 
rinką savitarpiškumas bei AIFV buveinės 
valstybės narės kompetentingos 
institucijos ir trečiosios šalies 
kompetentingos institucijos susitarimas 
dėl keitimosi informacija.
* OL: įrašykite datą: praėjus penkeriems 
metams nuo 54 straipsnyje nurodytos 
datos.

Or. en

Pagrindimas

Galimas lygiavertiškumas turėtų būti pakartotinai vertinamas praėjus penkerių metų 
persvarstymo laikotarpiui. Taip bus sudaromos sąlygos atsižvelgti į pasaulines tendencijas ir 
įvertinti šios direktyvos veiksmingumą.

</Amend>

Pakeitimas 1637
Robert Goebbels ir Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
50 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš persvarstydama prašymą ir šios 
direktyvos taikymo sritį Komisija pateikia 
pasiūlymus dėl Direktyvų 2006/48/EB ir 
2006/49/EB pakeitimų, kad užtikrintų 
tinkamo lygio kapitalo reikalavimus toms 
finansų įstaigoms, kurios dalyvauja AIF 
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versle, atsižvelgdama į su veikla susijusią 
riziką, bendrą finansų stabilumą ir 
galimus interesų konfliktus.

Or. en

Pakeitimas 1638
Derk Jan Eppink

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
51 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV, veikę Bendrijoje iki [šios direktyvos 
perkėlimo į nacionalinę teisę terminas],
imasi visų būtinų priemonių, siekdami 
laikytis šios direktyvos, ir pateikia veiklos 
leidimo paraišką per metus nuo šios 
direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę 
termino.

AIFV, jau gavę leidimą savo buveinės 
valstybėse narėse teikti valdymo paslaugas
iki ...*, ir visi jų valdomi AIF šios 
direktyvos įgyvendinimo tikslais laikomi 
leidžiamais. Šios direktyvos įgyvendinimo 
tikslais toks leidimas galioja, jeigu 
įvykdomos šios sąlygos:
a) valstybės narės, kurioje AIFV turi 
leidimą, įstatymuose numatyta, kad AIFV 
privalo laikytis reikalavimų, susijusių su 
veiklos vykdymu, interesų konfliktais ir 
rizikos valdymu; ir
b) iki ...*AIFV garantuoja buveinės 
valstybės narės kompetentingai 
institucijai, kad AIFV pajėgia įvykdyti 
visus taikytinus reikalavimus, nustatytus 
šioje direktyvoje.
* OL: įrašykite datą: 54 straipsnyje 
nurodytą datą.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šią direktyvą AIFV savo buveinės valstybėje narėje turėtų būti laikomas leistinu, jeigu 
įvykdomos tam tikros sąlygos.

</Amend>
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Pakeitimas 1639
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
51 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV, veikę Bendrijoje iki [šios direktyvos 
perkėlimo į nacionalinę teisę terminas], 
imasi visų būtinų priemonių, siekdami 
laikytis šios direktyvos, ir pateikia veiklos 
leidimo paraišką per metus nuo šios 
direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę 
termino.

AIFV, įsteigti Bendrijoje iki ...*, imasi visų 
būtinų priemonių, siekdami laikytis šios 
direktyvos, ir pateikia veiklos leidimo 
paraišką iki ...** savo buveinės valstybėje 
narėje. AIFV nereikia laikytis šios 
direktyvos arba pateikti veiklos leidimo 
paraišką, kad galėtų teikti AIF, įsteigto iki 
... *, valdymo paslaugas.
* OL: įrašykite datą: 54 straipsnyje 
nurodytą datą.
** OL: įrašykite datą: praėjus trejiems 
metams nuo 54 straipsnyje nurodytos 
datos.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu šioje direktyvoje numatyti ankstesnių teisių išsaugojimo sąlygą ir suteikti AIFV ir visų 
pirma jų investuotojams pakankamai laiko prisitaikyti prie naujų priemonių, ypač prekiaujant 
su uždaraisiais investiciniais fondais.

</Amend>

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

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
51 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV, veikę Bendrijoje iki [šios direktyvos 
perkėlimo į nacionalinę teisę terminas], 
imasi visų būtinų priemonių, siekdami 
laikytis šios direktyvos, ir pateikia veiklos 
leidimo paraišką per metus nuo šios 
direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę 

AIFV, įsteigti Bendrijoje iki ...*, imasi visų 
būtinų priemonių, siekdami laikytis šios 
direktyvos, ir pateikia veiklos leidimo 
paraišką iki ...**. AIFV nereikia laikytis 
šios direktyvos arba pateikti veiklos 
leidimo paraišką, kad galėtų teikti AIF, 
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termino. įsteigto iki ... *, valdymo paslaugas.
* OL: įrašykite datą: 54 straipsnyje 
nurodytą datą.
** OL: įrašykite datą: praėjus trejiems 
metams nuo 54 straipsnyje nurodytos 
datos.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu šioje direktyvoje numatyti ankstesnių teisių išsaugojimo sąlygą ir suteikti AIFV ir visų 
pirma jų investuotojams pakankamai laiko prisitaikyti prie naujų priemonių, ypač dėl to, kad 
jie prekiauja su uždaraisiais investiciniais fondais.

</Amend>

Pakeitimas 1641
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
51 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV, veikę Bendrijoje iki [šios direktyvos 
perkėlimo į nacionalinę teisę terminas], 
imasi visų būtinų priemonių, siekdami 
laikytis šios direktyvos, ir pateikia veiklos 
leidimo paraišką per metus nuo šios 
direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę 
termino.

AIFV, veikę Bendrijoje iki ...*, imasi visų 
būtinų priemonių, siekdami laikytis šios 
direktyvos, ir pateikia veiklos leidimo 
paraišką iki ...**. Jeigu konkretus AIF 
neišleidžia naujų investicinių vienetų ar 
akcijų arba jais neprekiauja po ...*, šis 
reikalavimas tokio AIF valdymui 
netaikomas.
* OL: įrašykite datą: 54 straipsnyje 
nurodytą datą.
** OL: įrašykite datą: praėjus vieniems 
metams nuo 54 straipsnyje nurodytos 
datos.

Or. en
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Pakeitimas 1642
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
51 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV, veikę Bendrijoje iki [šios direktyvos 
perkėlimo į nacionalinę teisę terminas], 
imasi visų būtinų priemonių, siekdami 
laikytis šios direktyvos, ir pateikia veiklos 
leidimo paraišką per metus nuo šios 
direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę 
termino.

1. AIFV, įsteigti Bendrijoje iki ...*, imasi 
visų būtinų priemonių, siekdami laikytis 
šios direktyvos, ir pateikia veiklos leidimo 
paraišką iki ...**.

* OL: įrašykite datą: 54 straipsnyje 
nurodytą datą.

** OL: įrašykite datą: praėjus trejiems 
metams nuo 54 straipsnyje nurodytos 
datos.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu šioje direktyvoje numatyti ankstesnių teisių išsaugojimo sąlygą ir suteikti AIFV ir visų 
pirma jų investuotojams pakankamai laiko prisitaikyti prie naujų priemonių, ypač dėl to, kad 
jie prekiauja su uždaraisiais investiciniais fondais.

Pakeitimas 1643
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
51 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV, veikę Bendrijoje iki [šios direktyvos 
perkėlimo į nacionalinę teisę terminas], 
imasi visų būtinų priemonių, siekdami 
laikytis šios direktyvos, ir pateikia veiklos 
leidimo paraišką per metus nuo šios 
direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę 
termino.

AIFV, veikę Bendrijoje iki ...*, imasi visų 
būtinų priemonių, siekdami laikytis šios 
direktyvos, ir pateikia veiklos leidimo 
paraišką iki ...**.
* OL: įrašykite datą: 54 straipsnyje 
nurodytą datą.
** OL: įrašykite datą: praėjus dvejiems 
metams nuo 54 straipsnyje nurodytos 
datos.
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Or. en

Pagrindimas

Vienų metų terminas atrodo labai trumpas, todėl dėl praktinių priežasčių turėtų būti pratęstas 
iki dvejų metų.

</Amend>

Pakeitimas 1644
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
51 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV, veikę Bendrijoje iki [šios direktyvos 
perkėlimo į nacionalinę teisę terminas], 
imasi visų būtinų priemonių, siekdami 
laikytis šios direktyvos, ir pateikia veiklos 
leidimo paraišką per metus nuo šios 
direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę 
termino.

AIF ir AIFV, veikę Bendrijoje iki ...*, 
imasi visų būtinų priemonių, siekdami 
laikytis šios direktyvos, ir pateikia veiklos 
leidimo paraišką iki ...**.

* OL: įrašykite datą: 54 straipsnyje 
nurodytą datą.
** OL: įrašykite datą: praėjus vieniems 
metams nuo 54 straipsnyje nurodytos 
datos.

Or. en

Pagrindimas

Investuotojams reikia pakankamai laiko, kad galėtų įvykdyti šioje direktyvoje numatytus 
reikalavimus ir nebūtų priversti parduoti savo turtą nuostolingomis sąlygomis.

</Amend>

Pakeitimas 1645
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
51 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal šią direktyvą AIFV gali prašyti
išduoti leidimą, kad galėtų prekiauti AIF, 
kuris buvo įsteigtas iki ...*, akcijomis ir 
investiciniais vienetais Europos 
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Sąjungoje, jeigu pateikia 
kompetentingoms institucijoms 31 ir 33 
straipsniuose ir investuotojams 20 
straipsnyje nurodytą informaciją.
* OL: įrašykite datą: 54 straipsnyje 
nurodytą datą.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu šioje direktyvoje numatyti ankstesnių teisių išsaugojimo sąlygą ir suteikti AIFV ir visų 
pirma jų investuotojams pakankamai laiko prisitaikyti prie naujų priemonių, ypač prekiaujant 
su uždaraisiais investiciniais fondais.

Pakeitimas 1646
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
51 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV gali toliau valdyti be leidimo AIF, o 
jeigu turi leidimą, jam nereikia laikytis 
šios direktyvos AIF, kuris buvo įsteigtas 
iki ...*, atžvilgiu, jeigu tokiame AIF nėra 
išleista naujų akcijų ar naujų akcijų 
paketų ir jo akcijos ar investiciniai 
vienetai neplatinami po ...*.
* OL: įrašykite datą: 54 straipsnyje 
nurodytą datą.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu šioje direktyvoje numatyti ankstesnių teisių išsaugojimo sąlygą ir suteikti AIFV ir visų 
pirma jų investuotojams pakankamai laiko prisitaikyti prie naujų priemonių, ypač dėl to, kad 
jie prekiauja su uždaraisiais investiciniais fondais.
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Pakeitimas 1647
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
51 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu AIFM valdo uždaro arba atviro tipo 
AIF, kurie aktyviai investuoja į 
nelikvidžius vertybinius popierius ... * ir 
kurie neprisiima jokių kapitalo 
įsipareigojimų po ...**, gali toliau valdyti 
tokius AIF be leidimo pagal šią direktyvą 
iki ...***.
* OL įrašykite datą: šios direktyvos 
įsigaliojimo datą.
** OL įrašykite datą: po ketverių metų 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos.
*** OL įrašykite datą: po 20 metų nuo 
šios direktyvos įsigaliojimo datos.

Or. en

Justification

Currently the proposal for the AIFM Directive only includes one transitional provision for 
AIFM managing. AIF that are currently in existence (also referred to as ‘grandfathering’). 
This provision has a very limited scope. Investors will be confronted with very significant 
costs and, potentially, losses if they would need to withdraw in a shortterm period from AIF 
that no longer qualify. The current grandfathering provision only applies to certain closed-
end funds. However, also for open-end or semi open-end funds problems can arise if a large 
group of institutional investors is forced to sell on the market because the AIF they have 
invested in can no longer be marketed and/or managed by their AIFM under the AIFM 
Directive. Therefore it is suggested to – at the very least – implement a provision stating that 
investments in a non-EU AIF of a non-EU AIFM at the time of the entry into force of the 
AIFM Directive are deemed to have taken place at the initiative of the institutional investor 
and can therefore be continued.
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Pakeitimas 1648
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
51 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios direktyvos 31–33 straipsniai 
netaikomi tų AIF prekybai akcijomis ar 
investiciniais vienetais, kuriems galioja 
esamas viešasis pasiūlymą pagal 
prospektą, parengtą ir paskelbtą pagal 
Direktyvą 2003/71/EB.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu šioje direktyvoje numatyti ankstesnių teisių išsaugojimo sąlygą ir suteikti AIFV ir visų 
pirma jų investuotojams pakankamai laiko prisitaikyti prie naujų priemonių, ypač dėl to, kad 
jie prekiauja su uždaraisiais investiciniais fondais.

Pakeitimas 1649
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
51 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Sąjungoje įsteigti profesionalūs 
investuotojai, kurie ...* investavo į AIF, 
įsteigtus trečiojoje šalyje, gali toliau 
investuoti į tokius AIF, nes laikoma, kad 
investuojama profesionalių investuotojų 
iniciatyva.
* OL įrašykite šios direktyvos įsigaliojimo 
datą.

Or. en

Justification

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’). 
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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.

Pakeitimas 1650
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
51 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investavimo politikos apribojimai, 
nustatyti šios direktyvos 35 straipsnyje, 
turi būti nedelsiant įgyvendinti naujų 
priemonių atžvilgiu.

Or. en

Pagrindimas

Investuotojams reikia pakankamai laiko, kad galėtų įvykdyti šioje direktyvoje numatytus 
reikalavimus ir nebūtų priversti parduoti savo turtą nuostolingomis sąlygomis.

Pakeitimas 1651
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
51 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėl investicijų atviruose neturinčiuose 
leidimo AIF, padarytų iki ...*, 
investuotojai turi tris metus šiai direktyvai 
įgyvendinti.
* OL: įrašykite datą: 54 straipsnyje 
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nurodytą datą.

Or. en

Pagrindimas

Investuotojams reikia pakankamai laiko, kad galėtų įvykdyti šioje direktyvoje numatytus 
reikalavimus ir nebūtų priversti parduoti savo turtą nuostolingomis sąlygomis.

Pakeitimas 1652
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
51 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėl investicijų į uždaruosius neturinčius 
leidimo AIF, kurios buvo padarytos iki 
...*, šie direktyvos reikalavimai 
investavimo politikos atžvilgiu netaikomi 
investuotojams tol, kol neturintys leidimo 
AIF neišpirks akcijų ar investicinių 
vienetų.
* OL: įrašykite datą: 54 straipsnyje 
nurodytą datą.

Or. en

Pagrindimas

Investuotojams reikia pakankamai laiko, kad galėtų įvykdyti šioje direktyvoje numatytus 
reikalavimus ir nebūtų priversti parduoti savo turtą nuostolingomis sąlygomis.

Pakeitimas 1653
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
51 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

51a straipsnis
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Mikrofinansų AIF
Kad sukurtų patogią reguliavimo sistemą 
mikrofinansų investicinių fondų turto 
kategorijai pagal proporcingumo principą 
Komisija siūlo konkrečią reguliavimo 
sistemą mokrofinansų investiciniams 
fondams, pvz., įtraukia juos į savo 
Direktyvos 2009/65/EB pakeitimą.

Or. en

Pagrindimas

Taikant proporcingumo principą turėtų būti užtikrinamas tinkamas reguliavimas, pritaikytas 
tam tikrų tipų fondų, pvz., mikrofinansų fondų, ypatybėms, tačiau jų neatleidžiant nuo šios 
direktyvos taikymo. Jų klausimas turėtų būti sprendžiamas būsimoje KIPVPS V direktyvoje.

</Amend>

Pakeitimas 1654
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
52 straipsnis
 Direktyva 2004/39/EB
19 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

52 straipsnis Išbraukta.
Direktyvos 2004/39/EB dalinis pakeitimas
Direktyvos 2004/39/EB 19 straipsnio 6 
dalis papildoma šia įtrauka:
„- paslauga yra nesusijusi su AIF, kaip 
apibrėžta [Direktyvos xx/xx/EB] 3 
straipsnio a punkte.“

Or. en

Pagrindimas

AIF skirstymas į kategorijas, kaip nesudėtines ir sudėtines priemones, turėtų toliau priklausyti 
nuo MiFID įgyvendinimo direktyvos 38 straipsnyje nurodytų kriterijų taikymo.

</Amend>
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Pakeitimas 1655
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
53 straipsnisDirektyva 2009/65/EB
50 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

53 straipsnis Išbraukta.
Direktyvos 2009/…/EB dalinis pakeitimas
Direktyva 2009/XX/EB iš dalies keičiama 
taip.
Įterpiamas naujas 50a straipsnis:
„Siekdama užtikrinti skirtingų sektorių 
darną ir pašalinti įmonių, kurios paskolas 
paverčia parduodamais vertybiniais 
popieriais arba kitomis finansinėmis 
priemonėmis (iniciatorius), ir KIPVPS, 
kurie investuoja į šiuos vertybinius 
popierius ar kitas finansines priemones, 
interesų nesutapimus, Komisija priima 
įgyvendinimo priemones, kuriose 
nustatomi šie reikalavimai:
a) reikalavimai, kuriuos turi įvykdyti 
iniciatorius, kad KIPVPS būtų leidžiama 
investuoti į vertybinius popierius arba 
kitas šio tipo finansines priemones, 
išleistas po 2011 m. sausio 1 d., taip pat 
reikalavimai, kuriais remiantis 
užtikrinama, kad iniciatorius išlaikytų ne 
mažesnę nei 5 procentai grynąją dalį;
b) kokybiniai reikalavimai, kuriuos turi 
įvykdyti KIPVPS, investuojantis į šiuos 
vertybinius popierius arba kitas 
finansines priemones.
Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
107 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.“

Or. en
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Pagrindimas

Iš dalies keičiant šią ištrauką reikėtų iš dalies keisti keletą kitų KIPVPS direktyvos straipsnių 
siekiant įtraukti „deleguotuosius aktus“. Tai nėra tinkama vieta siūlyti tokius svarbius 
pakeitimus, todėl vietoj to Komisija turėtų pasiūlyti persvarstyti atitinkamus KIPVPS 
direktyvos skyrius.

</Amend>

Pakeitimas 1656
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
53 straipsnis
Direktyva 2009/65/EB
 50 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

53 straipsnis Išbraukta.
Direktyvos 2009/…/EB dalinis pakeitimas
Direktyva 2009/XX/EB iš dalies keičiama 
taip.
Įterpiamas naujas 50a straipsnis:
„Siekdama užtikrinti skirtingų sektorių 
darną ir pašalinti įmonių, kurios paskolas 
paverčia parduodamais vertybiniais 
popieriais arba kitomis finansinėmis 
priemonėmis (iniciatorius), ir KIPVPS, 
kurie investuoja į šiuos vertybinius 
popierius ar kitas finansines priemones, 
interesų nesutapimus, Komisija priima 
įgyvendinimo priemones, kuriose 
nustatomi šie reikalavimai:
a) reikalavimai, kuriuos turi įvykdyti 
iniciatorius, kad KIPVPS būtų leidžiama 
investuoti į vertybinius popierius arba 
kitas šio tipo finansines priemones, 
išleistas po 2011 m. sausio 1 d., taip pat 
reikalavimai, kuriais remiantis 
užtikrinama, kad iniciatorius išlaikytų ne 
mažesnę nei 5 procentai grynąją dalį;
b) kokybiniai reikalavimai, kuriuos turi 
įvykdyti KIPVPS, investuojantis į šiuos 
vertybinius popierius arba kitas 
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finansines priemones.
Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
107 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.“

Or. en

Pakeitimas 1657
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
53 straipsnis Direktyva 2009/65/EB
50 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktyva 2009/XX/EB iš dalies keičiama 
taip.

Direktyva 2009/65/EB iš dalies keičiama 
taip.

Įterpiamas naujas 50a straipsnis: Įterpiamas naujas 50a straipsnis:

„Siekdama užtikrinti skirtingų sektorių 
darną ir pašalinti įmonių, kurios paskolas 
paverčia parduodamais vertybiniais 
popieriais arba kitomis finansinėmis 
priemonėmis (iniciatorius), ir KIPVPS, 
kurie investuoja į šiuos vertybinius 
popierius ar kitas finansines priemones, 
interesų nesutapimus, Komisija priima 
įgyvendinimo priemones, kuriose
nustatomi šie reikalavimai:

„Siekdama užtikrinti skirtingų sektorių 
darną ir pašalinti iniciatorių, kaip 
apibrėžta Direktyvos 2006/48/EB 4 
straipsnio 41 dalyje, ir KIPVPS, kurie 
investuoja į šiuos vertybinius popierius ar 
kitas finansines priemones, interesų 
nesutapimus, Komisija priima 
deleguotuosius aktus, kuriuose nustatomi 
šie reikalavimai:

a) reikalavimai, kuriuos turi įvykdyti 
iniciatorius, kad KIPVPS būtų leidžiama 
investuoti į vertybinius popierius arba kitas 
šio tipo finansines priemones, išleistas po 
2011 m. sausio 1 d., taip pat reikalavimai, 
kuriais remiantis užtikrinama, kad 
iniciatorius išlaikytų ne mažesnę nei 5 
procentai grynąją dalį;

a) reikalavimai, kuriuos turi įvykdyti 
iniciatorius, kad KIPVPS būtų leidžiama 
investuoti į vertybinius popierius arba kitas 
šio tipo finansines priemones, išleistas po 
2011 m. sausio 1 d., taip pat reikalavimai, 
kad iniciatorius:

i) išlaikytų ne mažesnę nei 5 procentai 
grynąją dalį tokio saugumo klausimo 
atveju; ir
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ii) prospekte arba kitoje tokių vertybinių 
popierių išleidimo dokumentacijoje 
pateiktų informaciją, kad jis išlaiko ir 
išlaidys tokią dalį (iniciatoriaus 
pranešimas); ir

b) kokybiniai reikalavimai, kuriuos turi 
įvykdyti KIPVPS, investuojantis į šiuos 
vertybinius popierius arba kitas finansines 
priemones.

b) kokybiniai reikalavimai, kuriuos turi 
įvykdyti KIPVPS, investuojantis į šiuos 
vertybinius popierius arba kitas finansines 
priemones.

KIPVPS gali pasitikėti iniciatoriaus 
atstovavimu visu bet kokių tokių 
vertybinių popierių buvimo laikotarpiu, 
kai sprendžia, ar investuoti į bet kokius 
tokius vertybinius popierius.

Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
107 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.“

Tokie aktai, skirti neesminėms šios 
direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti ją 
papildant, priimami laikantis 49a, 49b ir 
49c straipsniuose nurodytos procedūros.“

Or. en

Pagrindimas

KIPVPS ir AIFVD suderinimas. Iš investuotojų neturėtų būti reikalaujama užtikrinti, kad 
emitentai (iniciatoriai) išlaikytų grynąją dalį savo portfeliuose, nes įpareigojimas turėtų būti 
nustatytas tiesiogiai emitentams (iniciatoriams). AIF suteikiama teisė pasitikėti emitento 
(iniciatoriaus) atstovavimu dėl tokių vertybinių popierių.

</Amend>

Pakeitimas 1658
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
53 straipsnis
Direktyva 2009/65/EB50 a straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama užtikrinti skirtingų sektorių 
darną ir pašalinti įmonių, kurios paskolas 
paverčia parduodamais vertybiniais 
popieriais arba kitomis finansinėmis 
priemonėmis (iniciatorius), ir KIPVPS, 
kurie investuoja į šiuos vertybinius 
popierius ar kitas finansines priemones, 

Valstybės narės imasi visų reikiamų 
veiksmų siekdamos užtikrinti skirtingų 
sektorių darną ir pašalinti įmonių, kurios 
paskolas paverčia perleidžiamais
vertybiniais popieriais arba kitomis 
finansinėmis priemonėmis (iniciatorius), ir 
KIPVPS, kurie investuoja į šiuos 
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interesų nesutapimus, Komisija priima 
įgyvendinimo priemones, kuriose 
nustatomi šie reikalavimai:

vertybinius popierius ar kitas finansines 
priemones, interesų nesutapimus. Komisija 
priima įgyvendinimo priemones, kuriose 
nustatomi šie reikalavimai:

Or. en

Pagrindimas

KIPVPS ir AIFVD suderinimas. Iš investuotojų neturėtų būti reikalaujama užtikrinti, kad 
emitentai (iniciatoriai) išlaikytų grynąją dalį savo portfeliuose, nes įpareigojimas turėtų būti 
nustatytas tiesiogiai emitentams (iniciatoriams). AIF suteikiama teisė pasitikėti emitento 
(iniciatoriaus) atstovavimu dėl tokių vertybinių popierių.

Pakeitimas 1659
Robert Goebbels ir Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
53 a straipsnis (naujas)Direktyva 2003/6/EB
1 straipsnio 1 dalies 7 a ir 7 b punktai (nauji) ir 5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

53a straipsnis
Dalinis Direktyvos 2003/6/EB pakeitimas
2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2003/6/EB dėl 
prekybos vertybiniais popieriais, 
pasinaudojant viešai neatskleista 
informacija, ir manipuliavimo rinka 
(piktnaudžiavimo rinka) iš dalies 
keičiama taip:
1. 1 straipsnio pirma pastraipa papildoma 
tokiais punktais:
„7a. „Terminuotas pardavimas“ reiškia 
vertybinių popierių, kurių pardavėjas 
neturi, pardavimą arba bet kokį 
pardavimą, kuris baigiamas pardavėjo 
pasiskolintų arba jo sąskaita pirktų 
vertybinių popierių pristatymu.
7b. „Nepadengtas terminuotas 
pardavimas“ reiškia terminuotą 
vertybinių popierių pardavimą, kai 
pardavėjas nesiskolina arba nesudaro 
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susitarimo skolintis iki terminuoto 
pardavimo užsakymo pateikimo arba jo 
pateikimo metu vertybinių popierių, 
kuriuos privalo pristatyti pirkėjui.“
2. Įterpiamas šis straipsnis:

„5a straipsnis
Kad galėtų reguliuoti kapitalo vertybinių 
popierių, taip pat vertybinių popierių, 
suteikiančių teisę gauti emitento akcijų, 
terminuotą pardavimą ir uždrausti 
nepadengtą terminuotą pardavimą 
Komisija priima deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomi šie reikalavimai:
a) privalomas rinkos dalyvių terminuoto 
pardavimo pranešimas, pateikiamas 
buveinės valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms, apie 
tinkamiausias rinkas likvidumo požiūriu 
ir valstybę, kurioje įsteigta emitento 
bendrovė, kai viršijamos tam tikros akcijų 
paketo ribos, ir viešas tokio pranešimo 
informacijos atskleidimas, kai viršijamos 
tam tikros ribos;
b) finansinių tarpininkų atliekamas 
užsakymų žymėjimas, kad būtų galima 
atskirti terminuotą pardavimą nuo kitokio 
pardavimo;
c) rinkos dalyvių rengiama 
dokumentacija, įrodanti, kad pradedant 
terminuotą pardavimą arba įsipareigojant 
jį vykdyti, jie anksčiau skolinosi akcijas 
arba sudarė susitarimą jas skolintis;.
d) rinkos dalyviai pristato akcijas, kurias 
jie pardavė, ne vėliau nei po trijų dienų 
nuo prekybos dienos ir išperka akcijas, 
jeigu nesugeba jų pristatyti per šį 
laikotarpį;
e) atitinkamų įgaliojimų perdavimas 
kompetentingoms institucijoms, kad būtų 
pritaikytos sankcijos už a–d punktų 
nesilaikymą;
f) atitinkamų įgaliojimų perdavimas 
kompetentingoms institucijoms siekiant 
išimties tvarka uždrausti grynosios 
trumposios pozicijos susidarymą arba
padidėjimą turto vertybiniuose 
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popieriuose, kurių kaina žymiai sumažėjo;
g) prieš išimties tvarka uždrausdamos 
turto vertybinių popierių grynosios 
trumposios pozicijos susidarymą arba 
padidėjimą konkrečiame rinkos segmente 
arba visose rinkose, jeigu yra žymus 
rinkos kainos sumažėjimas, 
kompetentingos rengia konsultacijas per 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
instituciją.“

Or. en

Justification

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.

Pakeitimas 1660
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
53 a straipsnis (naujas)
Direktyva 2006/48/EB
XI priedo 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

53a straipsnis
Dalinis Direktyvos 2006/48/EB pakeitimas 
Direktyvos 2006/48/EB XI priedas 
papildomas šiuo punktu:
„3a. Dėl sprendimo, kuris turi būti 
priimtas pagal 124 straipsnio 3 dalį, 
priklausomai nuo konkretaus atvejo, 
kompetentingos institucijos ypač stebi 
kredito įstaigos pozicijas, kurios sudaro 
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alternatyvaus investavimo fondų finansinį 
svertą pagal Direktyvą 2010/.../EB [dėl 
alternatyvaus investavimo fondų 
valdytojų].“

Or. en

Pagrindimas

Bankai ir jų priežiūros institucijos atsakingi už rizikos kontrolę, todėl turėtų būti atsakingi už 
finansinio sverto stebėjimą. Tai reikia nustatyti Kapitalui keliamų reikalavimų direktyvos 
pakeitimu.

</Amend>

Pakeitimas 1661
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
53 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

53a straipsnis
Ryšys su Europos Sąjungos ir 
nacionalinėmis nuostatomis

Šia direktyva nepažeidžiamos 
informavimo, konsultavimosi ir, jei 
taikoma, dalyvavimo procedūros, 
numatytos pagal Direktyvas 2009/38/EB, 
2001/86/EB, 2002/14/EB ir 2004/25/EB.

Or. en

Pakeitimas 1662
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
53 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

53a straipsnis
Ryšys su Europos Sąjungos ir 
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nacionalinėmis nuostatomis
Šia direktyva nepažeidžiamos 
informavimo, konsultavimosi ir, jei 
taikoma, dalyvavimo procedūros, 
numatytos pagal Direktyvas 2009/38/EB, 
2001/86/EB, 2002/14/EB ir 2004/25/EB.

Or. en

Pakeitimas 1663
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
54 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trejų metų laikotarpiu valstybės narės 
gali leisti profesionaliems investuotojams 
Europos Sąjungoje investuoti savo 
iniciatyva į AIF, kuris įsteigtas Europos 
Sąjungoje arba trečiojoje šalyje ir kurį 
valdo AIFV, įsteigtas trečiojoje šalyje, 
nesilaikant 39 straipsnyje nustatytų 
sąlygų. 

Or. en

Pagrindimas

Šis įterpimas pateiktas siekiant išaiškinti, kad pereinamuoju 3 metų laikotarpiu valstybės 
narės turi teisę leisti profesionaliems investuotojams investuoti į AIF, kurio buveinė yra 
Bendrijoje arba už jos ribų ir kurį valdo AIFV, įsteigtas trečiojoje šalyje, net jeigu toks AIFV 
neatitinka 39 straipsnyje nustatytų lygiavertiškumo reikalavimų.
</Amend>

Pakeitimas 1664
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ia PRIEDAS
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Funkcijos, kurias turi teisę vykdyti AIFV:
1. Investicijų valdymo paslaugos
a) portfelio valdymas;
b) rizikos valdymas;
c) vertinimas ir kainos nustatymas;
2. Administravimo paslaugos
a) grynosios turto vertės apskaičiavimas, 
remiantis vertinimo principais, nustatytais 
steigimo dokumentuose ir prospekte.
b) investicinių vienetų (akcininkų) 
registro tvarkymas;
c) duomenų registravimas;
d) investicinių vienetų (akcijų) išleidimas 
ir išpirkimas;
e) teisinių ir fondų valdymo apskaitos 
paslaugų teikimas (įskaitant mokestines 
pajamas);
f) klientų užklausų tvarkymas;
g) stebėjimas, ar laikomasi reikalavimų;
h) pajamų paskirstymas;
i) sutarčių sudarymas (įskaitant 
sertifikatų išsiuntimą);
j) buveinės paslaugų teikimas.
3. Prekybos paslaugos

Or. en

Pagrindimas

Šis priedas grindžiamas atitinkamu KIPVPS IV direktyvos priedu. Be to, žr. 2009 m. gruodžio 
15 d. persvarstyto Tarybai pirmininkavusios valstybės kompromisinio pasiūlymo I priedą ir 
J.-P. Gauzès’o pranešimą (138 pakeitimas).

</Amend>
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Pakeitimas 1665
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ia PRIEDAS
Funkcijos, kurias turi teisę vykdyti AIFV:
1. Investicijų valdymas
a) portfelio valdymas;
b) rizikos valdymas.
2. Administravimas
a) teisinių ir fondų valdymo apskaitos 
paslaugų teikimas;
b) klientų užklausų tvarkymas;
c) vertinimas ir kainos nustatymas 
(įskaitant mokestines pajamas);
d) stebėjimas, ar laikomasi reikalavimų;
e) investicinių vienetų (akcininkų) 
registro tvarkymas;
f) pajamų paskirstymas;
g) investicinių vienetų (akcijų) išleidimas 
ir išpirkimas;
h) sutarčių sudarymas (įskaitant 
sertifikatų išsiuntimą);
i) duomenų registravimas.
3. Prekyba.

Or. en

Pagrindimas

Valdymo veiklos ir nepagrindinių paslaugų, kurias turi teisę teikti AIFV, apibrėžimas. 
Valdymo paslaugų ribojimas iki pagrindinius kolektyvinio investicijų portfelio valdymo 
paslaugų (3d straipsnyje ir priede) pagal KIPVPS direktyvą, taip pat nepagrindinių paslaugų, 
numatytų 4a straipsnyje (naujame) (portfelio valdymo, savo nuožiūra priimant sprendimus ir 
panašių papildomų paslaugų), ribojimas yra labai svarbus siekiant išvengti patikėtinių 
veiklos, susijusios su investicijų valdymu, ir kitos veiklos (bankininkystės, draudimo ir kt.) 
interesų konflikto.
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</Amend>

Pakeitimas 1666
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ia PRIEDAS
Funkcijos, kurias turi teisę vykdyti AIFV:
1. Investicijų valdymas
a) portfelio valdymas;
b) rizikos valdymas.
2. Administravimas
a) teisinių ir fondų valdymo apskaitos 
paslaugų teikimas;
b) klientų užklausų tvarkymas;
c) vertinimas ir kainos nustatymas 
(įskaitant mokestines pajamas);
d) stebėjimas, ar laikomasi reikalavimų;
e) investicinių vienetų (akcininkų) 
registro tvarkymas;
f) pajamų paskirstymas;
g) investicinių vienetų (akcijų) išleidimas 
ir išpirkimas;
h) sutarčių sudarymas (įskaitant 
sertifikatų išsiuntimą);
i) duomenų registravimas.
3. Prekyba.

Or. en
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Pakeitimas 1667
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ia PRIEDAS
Valdymo veikla, kurią AIFV turi teisę 
vykdyti dėl šios direktyvos įgyvendinimo 
tikslais:
1. Investicijų valdymas
2. Administravimas:
a) teisinių ir fondų valdymo apskaitos 
paslaugų teikimas;
b) klientų užklausų tvarkymas;
c) vertinimas ir kainos nustatymas 
(įskaitant mokestines pajamas);
d) stebėjimas, ar laikomasi reikalavimų;
e) investicinių vienetų savininkų registro 
tvarkymas;
f) pajamų paskirstymas;
g) investicinių vienetų išleidimas ir 
išpirkimas;
h) sutarčių sudarymas (įskaitant 
sertifikatų išsiuntimą);
i) duomenų registravimas.
3. Prekyba.

Or. en

Pagrindimas

Valdymo veiklos suderinimas su KIPVPS direktyva.

</Amend>
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Pakeitimas 1668
Robert Goebbels ir Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ia PRIEDAS
ATLYGINIMŲ NUSTATYMO 

POLITIKA
1. Nustatydami ir taikydami atlyginimų 
nustatymo politiką tų kategorijų 
darbuotojams, įskaitant vyresniąją 
vadovybę, kurių profesinė veikla turi 
esminį poveikį jų rizikos profiliui arba 
AIF, kuriuos jie valdo, rizikos profiliams, 
AIFV laikosi šių principų:
a) atlyginimų nustatymo politika atitinka 
ir skatina patikimą ir veiksmingą rizikos 
valdymą ir neskatina rizikos prisiėmimo, 
kuris nesuderinamas su rizikos profiliais, 
fondų taisyklėmis arba jo valdomo AIF 
steigimo dokumentais;
b) atlyginimų nustatymo politika atitinka
AIFV ir jo valdomo AIF arba AIF 
investuotojų verslo strategiją, tikslus, 
vertybes ir interesus ir joje numatytos 
priemonės, kuriomis siekiama išvengti 
interesų konflikto;
c) valdymo organas, atlikdamas savo 
EIFV priežiūros funkciją, priima ir 
periodiškai peržiūri bendruosius 
atlyginimų nustatymo politikos principus 
bei atsako už jos įgyvendinimą;
d) bent kartą per metus atliekama 
centrinė ir nepriklausomą vidinė 
atlyginimų nustatymo politikos 
įgyvendinimo peržiūra, kad ji atitiktų 
atlyginimų nustatymo politiką ir 
procedūras, kurias priėmė valdymo 
organas, atlikdamas savo priežiūros 
funkciją;
e) darbuotojams, dalyvaujantiems rizikos 
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valdyme, atlyginama pagal rezultatus, 
susijusius su jų funkcijomis, 
nepriklausomai nuo jų valdomų verslo 
sričių veiklos rezultatų;
f) kai atlyginimas susijęs su veiklos 
rezultatais, bendra atlyginimo suma 
grindžiama protingu asmens ir įmonės 
skyriaus arba to AIF verslo veiklos 
rezultatų ir bendrų AIFV rezultatų 
vertinimo deriniu, o kai vertinami 
asmeniniai veiklos rezultatai, protingai 
atsižvelgiama į finansinius, taip pat 
nefinansinius, kriterijus;
g) veiklos rezultatų vertinimas nustatytas 
daugiametėje programoje, atitinkančioje 
AIFV valdomo AIF būvio ciklą, siekiant 
užtikrinti, kad vertinimo procesas būtų 
grindžiamas ilgesnio laikotarpio veiklos 
rezultatais ir kad faktinės atlyginimo 
dalių, susijusių su veiklos rezultatais, 
išmokos būtų paskirstytos per laikotarpį, 
kuriuo būtų atsižvelgiama į jo valdomų 
AIF išpirkimo politiką ir jų investavimo 
riziką;
h) garantuotas kintamas atlyginimas yra 
išimtinis, pasitaiko tik samdant naujus 
darbuotojus ir apsiriboja pirmaisiais 
metais;
i) fiksuota ir kintama bendro atlyginimo 
dalis yra tinkamai subalansuota; fiksuota 
dalis būna pakankamai didelė bendro 
atlyginimo dalis, kad būtų sudarytos 
sąlygos visiškai lanksčiai politikai 
kintamų atlyginimo dalių atžvilgiu, 
įskaitant galimybę nemokėti kintamos 
atlyginimo dalies;
j) su ankstyvu sutarties nutraukimu 
susijusios išmokos nustatomos 
atsižvelgiant į veiklos rezultatus, pasiektus 
per tam tikrą laiką, ir taip, kad jomis 
nebūtų atlyginama už prastus rezultatus;
k) veiklos rezultatų vertinimas, 
naudojamas apskaičiuoti kintamas 
atlyginimo dalis arba kintamų atlygio 
dalių fondus, apima visapusišką derinimo 
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mechanizmą, kuriuo siekiama integruoti 
visų svarbių tipų dabartinę ir būsimą 
riziką;
l) kai atskleidžiama rizika, apie kurią 
sužinoma tada, kai kintamas atlyginimas 
yra išmokėtas, ir į kurią reikėtų atsižvelgti 
nustatant šį atlyginimą, dalį, kuri yra ne 
mažesnė nei 20 proc. šio kintamo 
atlyginimo, AIFV gali susigrąžinti 
derinimo tikslais, tačiau tik tais atvejais, 
kai pagal m punktą numatyto 
mechanizmo nepakanka pradėti šį 
derinimą; šis grąžinimo mechanizmas 
taikytinas laikotarpiu, kuris yra tinkamas 
įvertinus riziką, į kurią buvo atsižvelgta 
išmokant atlygį, ir kuris yra ne mažesnis 
nei keturi metai;
m) nemaža dalis, kuri yra ne mažesnė nei 
50 proc. kintamos atlyginimo dalies, 
atidedama laikotarpiui, kuris yra 
tinkamas įvertinus to AIF būvio ciklą ir 
grąžinimo politiką, suderintas su to AIF 
rizikos pobūdžiu ir yra ne trumpesnis nei 
ketveri metai; atlyginimas, mokamas 
pagal atidėjimo tvarką, suteikiamas ne 
greičiau nei proporcingai paskaičiuotą 
dieną; jeigu kintama atlyginimo dalis yra 
ypač didelė suma, ne mažiau nei 50 proc. 
sumos atidedama;
n) kintamas atlyginimas, įskaitant atidėtą 
dalį, išmokamas arba suteikiamas tada, 
kai jis yra pagrįstas pagal finansinę viso 
AIFV padėtį ir pateisinamas pagal su juo 
susijusio verslo skyriaus, AIF ar asmens 
veiklos rezultatus; bendras kintamas 
atlyginimas paprastai žymiai 
sumažinamas, kai pablogėja arba yra 
neigiami AIFV arba su juo susijusio AIF 
finansiniai veiklos rezultatai;
o) darbuotojų reikalaujama įsipareigoti 
nenaudoti asmeninių rizikos draudimo 
strategijų arba su atlyginimu ir 
atsakomybe grindžiamų draudimų 
siekiant neigiamai paveikti suderintos 
rizikos poveikį, susijusį su jų atlyginimo 



PE439.135v01-00 176/180 AM\805044LT.doc

LT

sąlygomis.
2. 1 punkte nustatyti principai taikomi tiek 
atlyginimui, kurį moka AIFV, tiek 
atlyginimui, kurį moka pats AIF (atidėta 
įmoka).
1 punktas taikomas pelnui, mokamam 
darbuotojams iš jų investicijų į AIFV 
valdomą AIF, ir atlyginimui, mokamam 
dėl AIF likvidavimo. 1(m) punktas 
netaikomas tiesiogiai susietam su AIFV 
uždirbamais honorarais kintamam 
atlyginimui, kurio negalima sugrąžinti.
3. AIFV, kurie yra reikšmingi pagal savo 
dydį arba pagal savo valdomų AIF dydį, 
savo vidaus struktūrą ir pobūdį, savo 
veiklos apimtį ir sudėtingumą, įsteigia 
atlyginimų komitetą. Atlyginimų 
komitetas sudaromas taip, kad jam būtų 
sudarytos sąlygos priimti kompetentingus 
ir nepriklausomus sprendimus dėl 
atlyginimų nustatymo politikos ir 
praktikos bei paskatų, sukurtų valdyti 
riziką.
Atlyginimų komitetas atsakingas už tai, 
kad būtų parengti sprendimai dėl 
atlyginimų, įskaitant tuos sprendimus, 
kurie turi poveikį AIFV arba su jais 
susijusių AIF rizikai ir rizikos valdymui ir 
kuriuos turi priimti valdymo organas 
atlikdamas savo priežiūros funkciją. 
Atlyginimų komitetui pirmininkauja 
valdymo organo narys, kuris neatlieka 
jokių administravimo funkcijų su 
komitetu susijusiame AIFV.

Or. en
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Pagrindimas

Atlyginimų taisyklės turėtų apimti bendruosius principus ir paprastas vykdomas taisykles, 
pvz., kintamosios atlyginimo dalies procentinį dydį, kurį galima susigrąžinti (grąžinimo 
tvarka), arba kintamąją atlyginimo dalį, kuri turėtų būti atidėta. Siūloma tokia taisyklė: ne 
mažiau nei 50 proc. turėtų būti atidėta bent ketveriems metams; faktiškai dar 20 proc. gali 
būti sugrąžinta taip pat ketverius metus. Šias taisykles privaloma taikyti visų tipų 
atlyginimams.

</Amend>

Pakeitimas 1669
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ia PRIEDAS
ATLYGINIMŲ NUSTATYMO 

POLITIKA
1. Nustatydami ir taikydami atlyginimų 
nustatymo politiką tų kategorijų 
darbuotojams, įskaitant vyresniąją 
vadovybę, kurių profesinė veikla turi 
esminį poveikį jų rizikos profiliui arba 
AIF, kuriuos jie valdo, rizikos profiliams, 
AIFV laikosi šių principų taip ir tiek, kad 
jie atitiktų jų dydį ir jų valdomų AIF dydį, 
jų vidaus struktūrą ir pobūdį, jų veiklos 
sritį ir sudėtingumą: 
a) atlyginimų nustatymo politika atitinka 
ir skatina patikimą ir veiksmingą rizikos 
valdymą ir neskatina rizikos prisiėmimo, 
kuris nesuderinamas su rizikos profiliais, 
fondų taisyklėmis arba jo valdomo AIF 
steigimo dokumentais;
b) atlyginimų nustatymo politika atitinka 
AIFV ir jo valdomo AIF arba AIF 
investuotojų verslo strategiją, tikslus, 
vertybes ir interesus ir joje numatytos 
priemonės, kuriomis siekiama išvengti 
interesų konflikto;
c) valdymo organas, atlikdamas savo 
EIFV priežiūros funkciją, priima ir 
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periodiškai peržiūri bendruosius 
atlyginimų nustatymo politikos principus 
bei atsako už jos įgyvendinimą;
d) bent kartą per metus atliekama 
centrinė ir nepriklausomą vidinė 
atlyginimų nustatymo politikos 
įgyvendinimo peržiūra, kad ji atitiktų 
atlyginimų nustatymo politiką ir 
procedūras, kurias priėmė valdymo 
organas, atlikdamas savo priežiūros 
funkciją;
e) darbuotojams, dalyvaujantiems rizikos 
valdyme, atlyginama pagal rezultatus, 
susijusius su jų funkcijomis, 
nepriklausomai nuo jų valdomų verslo 
sričių veiklos rezultatų;
f) kai atlyginimas susijęs su veiklos 
rezultatais, bendra atlyginimo suma 
grindžiama asmens ir įmonės skyriaus 
arba to AIF verslo veiklos rezultatų ir 
bendrų AIFV rezultatų vertinimo deriniu, 
o kai vertinami asmeniniai veiklos 
rezultatai, atsižvelgiama į finansinius, taip 
pat nefinansinius, kriterijus;
g) veiklos rezultatų vertinimas nustatytas 
daugiametėje programoje, atitinkančioje 
AIFV valdomo AIF būvio ciklą, siekiant 
užtikrinti, kad vertinimo procesas būtų 
grindžiamas ilgesnio laikotarpio veiklos 
rezultatais ir kad faktinės atlyginimo 
dalių, susijusių su veiklos rezultatais, 
išmokos būtų paskirstytos per laikotarpį, 
kuriuo būtų atsižvelgiama į jo valdomų 
AIF išpirkimo politiką ir jų investavimo 
riziką;
h) garantuotas kintamas atlyginimas 
neleidžiamas;
i) kintamos bendro atlyginimo dalies dalis 
ribojama; fiksuota dalis būna 
pakankamai didelė bendro atlygio dalis, 
kad būtų sudarytos sąlygos visiškai 
lanksčiai politikai kintamų atlyginimo 
dalių atžvilgiu, įskaitant galimybę 
nemokėti kintamos atlyginimo dalies;
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j) su ankstyvu sutarties nutraukimu 
susijusios išmokos nustatomos 
atsižvelgiant į veiklos rezultatus, pasiektus 
per tam tikrą laiką, ir taip, kad jomis 
nebūtų atlyginama už prastus rezultatus;
k) veiklos rezultatų vertinimas, 
naudojamas apskaičiuoti kintamas 
atlyginimo dalis arba kintamų atlyginimo 
dalių fondus, apima visapusišką visų 
svarbių tipų dabartinės ir būsimos rizikos 
derinimą;
m) kintama atlygimo dalis, atidedama 
laikotarpiui, kuris yra tinkamas įvertinus 
to AIF būvio ciklą ir grąžinimo politiką ir 
yra suderintas su to AIF rizikos pobūdžiu; 
atvirojo tipo fonduose atlyginimas būtų 
mokamas tik pasibaigus penkerių metų 
laikotarpiui; atlyginimas, mokamas pagal 
atidėjimo tvarką, suteikiamas ne greičiau 
nei proporcingai paskaičiuotą dieną;
m) kintamas atlyginimas, įskaitant atidėtą 
dalį, išmokamas arba suteikiamas tada, 
kai jis yra pagrįstas pagal finansinę viso 
AIFV padėtį ir pateisinamas pagal su juo 
susijusio verslo skyriaus, AIF ar asmens 
veiklos rezultatus; bendras kintamas 
atlyginimas paprastai žymiai 
sumažinamas, kai pablogėja arba yra 
neigiami AIFV arba su juo susijusio AIF 
finansiniai veiklos rezultatai;
n) darbuotojų reikalaujama įsipareigoti 
nenaudoti asmeninių rizikos draudimo 
strategijų arba su atlyginimu ir 
atsakomybe grindžiamų draudimų 
siekiant neigiamai paveikti suderintos 
rizikos poveikį, susijusį su jų atlyginimo 
sąlygomis.
2. 1 punkte nustatyti principai taikomi tiek 
atlyginimui, kurį moka AIFV, tiek 
atlyginimui, kurį moka pats AIF (atidėta 
įmoka).
1 dalis netaikoma nei pelnui, mokamam 
darbuotojams iš jų investicijų į AIFV 
valdomą AIF, nei atlyginimui, mokamam 
dėl AIF likvidavimo. 1(l) punktas 
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netaikomas tiesiogiai susietam su AIFV 
uždirbamais honorarais kintamam 
atlyginimui, kurio negalima sugrąžinti.
3. AIFV, kurie yra reikšmingi pagal savo 
dydį arba pagal savo valdomų AIF dydį, 
savo vidaus struktūrą ir pobūdį, savo 
veiklos apimtį ir sudėtingumą, įsteigia 
atlyginimų komitetą. Atlyginimų 
komitetas sudaromas taip, kad jam būtų 
sudarytos sąlygos priimti kompetentingus 
ir nepriklausomus sprendimus dėl 
atlyginimų nustatymo politikos ir 
praktikos bei paskatų, sukurtų valdyti 
riziką.
Atlyginimų komitetas atsakingas už tai, 
kad būtų parengti sprendimai dėl 
atlyginimų, įskaitant tuos sprendimus, 
kurie turi poveikį AIFV arba su jais 
susijusių AIF rizikai ir rizikos valdymui ir 
kuriuos turi priimti valdymo organas 
atlikdamas savo priežiūros funkciją. 
Atlyginimų komitetui pirmininkauja 
valdymo organo narys, kuris neatlieka 
jokių administravimo funkcijų su 
komitetu susijusiame AIFV.

Or. en

Pagrindimas

Išsamioje atlyginimų nustatymo politikos informacijoje vengiama reguliuojamojo arbitražo.

</Amend>


