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Muudatusettepanek 310
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga nähakse ette 
alternatiivsete investeerimisfondide
valitsejatele tegevusloa andmist, nende 
tegevust ja läbipaistvust käsitlevad 
eeskirjad.

Käesoleva direktiiviga nähakse ette ELi 
alternatiivsetele investeerimisfondidele ja 
nende valitsejatele tegevusloa andmist, 
nende tegevust ja läbipaistvust käsitlevad 
eeskirjad.

Or. en

Selgitus

Et olla kooskõlas eurofondide direktiiviga, tuleks käesoleva direktiiviga reguleerida peamiselt 
tooteid (alternatiivsed investeerimisfondid), mitte ainult nende valitsejaid.

Muudatusettepanek 311
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga nähakse ette 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejatele tegevusloa andmist, nende 
tegevust ja läbipaistvust käsitlevad 
eeskirjad.

Käesoleva direktiiviga nähakse ette ühele 
või mitmele alternatiivsele 
investeerimisfondile valitsemisteenust 
osutavatele alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatele 
tegevusloa andmist, nende tegevust ja 
läbipaistvust käsitlevad eeskirjad.

Or. en



PE438.497v02-00 4/121 AM\806449ET.doc

ET

Muudatusettepanek 312
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse kõigi 
ühenduses asutatud fondivalitsejate 
suhtes, kes osutavad valitsemisteenuseid 
ühele või mitmele alternatiivsele 
investeerimisfondile, olenemata 
järgmisest:

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse kõigi 
alternatiivsete investeerimisfondide ja 
nende fondivalitsejate suhtes, eeldusel et 
alternatiivne investeerimisfond:

Or. en

Selgitus

Käesolevas direktiivis tuleks keskenduda fondidele. Direktiivi esmaeesmärgiks peaks olema 
reguleerida reguleerimata alternatiivseid investeerimisfonde, mida pakutakse Euroopa 
investoritele või Euroopa turgudel investeerijatele.

Muudatusettepanek 313
Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse kõigi 
ühenduses asutatud fondivalitsejate suhtes, 
kes osutavad valitsemisteenuseid ühele või 
mitmele alternatiivsele 
investeerimisfondile, olenemata järgmisest:

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse kõigi 
ELis asutatud fondivalitsejate suhtes ja 
nende fondivalitsejate suhtes, kes 
osutavad valitsemisteenuseid ühele või 
mitmele alternatiivsele 
investeerimisfondile, mille investorite 
hulka kuulub üks või mitu ELis elavat või 
asuvat investorit, olenemata järgmisest:

Or. en

Selgitus

Investorite kaitse ei sõltu kohast, kus fondivalitseja on asutatud, vaid kohast, kus 
alternatiivsetesse investeerimisfondidesse investeerivad investorid asuvad. Kui need 
investorid asuvad ELis, tuleks neid kaitsta.
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Muudatusettepanek 314
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse kõigi 
ühenduses asutatud fondivalitsejate suhtes, 
kes osutavad valitsemisteenuseid ühele
või mitmele alternatiivsele 
investeerimisfondile, olenemata 
järgmisest:

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse kõigi 
ELis asutatud fondivalitsejate suhtes, kes 
valitsevad ühte või mitut alternatiivset
investeerimisfondi, olenemata järgmisest:

Or. en

Selgitus

Selle lisandusega käsitletakse ettevõtte üldjuhtimise teemat, mida algses komisjoni 
ettepanekus ei olnud ja mis toodi sisse Gauzès’ raportis (vt muudatusettepanek 23). 
Eesistujariik Rootsi esitatud artikkel 3a ei pea seda teemat käsitlema.

Muudatusettepanek 315
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse kõigi 
ühenduses asutatud fondivalitsejate suhtes, 
kes osutavad valitsemisteenuseid ühele
või mitmele alternatiivsele 
investeerimisfondile, olenemata 
järgmisest:

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse kõigi 
ELis asutatud fondivalitsejate suhtes, kes 
valitsevad ühte või mitut alternatiivset
investeerimisfondi, olenemata järgmisest:

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi nõuete täitmise eest vastutava fondivalitseja tingimustele peaks vastama 
ainult üks valitseja. 
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Muudatusettepanek 316
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse kõigi 
ühenduses asutatud fondivalitsejate suhtes, 
kes osutavad valitsemisteenuseid ühele
või mitmele alternatiivsele 
investeerimisfondile, olenemata 
järgmisest:

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse kõigi 
ELis asutatud fondivalitsejate suhtes, kes 
valitsevad ühte või mitut alternatiivset
investeerimisfondi, olenemata järgmisest:

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek kajastab seda üldmõju, mida avaldasid Gauzès’ raport ja 
eesistujariik Rootsi kompromissettepanek, mis ilmselt püüavad tagada, et iga alternatiivse 
investeerimisfondi fondivalitsejaks on ainult üks üksus. Me nõustume selle seisukohaga. Me 
kiidame heaks ka „asutatud” muudetud määratluse. Meie arvates on oluline selgelt 
väljendada, et alternatiivse investeerimisfondi valitsejat, kelle peakorter asub väljaspool ELi, 
võib pidada ELis asutatuks, kui seal on asutatud üks või mitu tema filiaali. Sõna „asutatud” 
vastava tähendusega kasutamise selgitusest oleks abi.

Muudatusettepanek 317
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kas alternatiivne investeerimisfond asub 
alaliselt ühenduses või väljaspool seda;

a) pakutakse ELi investoritele olenemata 
sellest, kas alternatiivne investeerimisfond 
asub alaliselt ELis või väljaspool seda;

Or. en

Selgitus

Käesolevas direktiivis tuleks keskenduda fondidele. Direktiivi esmaeesmärgiks peaks olema 
reguleerida reguleerimata alternatiivseid investeerimisfonde, mida pakutakse Euroopa 
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investoritele või Euroopa turgudel investeerijatele.

Muudatusettepanek 318
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kas alternatiivne investeerimisfond 
asub alaliselt ühenduses või väljaspool 
seda;

a) kas alternatiivne investeerimisfond on 
asutatud ELis või väljaspool seda; 

Or. en

Selgitus

Selle lisandusega käsitletakse ettevõtte üldjuhtimise teemat, mida algses komisjoni 
ettepanekus ei olnud ja mis toodi sisse Gauzès’ raportis (vt muudatusettepanek 23). 
Eesistujariik Rootsi esitatud artikkel 3a ei pea seda teemat käsitlema.

Muudatusettepanek 319
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kas alternatiivne investeerimisfond 
asub alaliselt ühenduses või väljaspool 
seda;

a) kas alternatiivne investeerimisfond on 
asutatud ELis või väljaspool seda; 

Or. en

Selgitus

Me nõustume eesistujariik Rootsi kompromissettepanekus esitatud muudatusettepanekuga.
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Muudatusettepanek 320
Olle Schmidt, Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kas alternatiivne investeerimisfond 
asub alaliselt ühenduses või väljaspool 
seda;

a) kas alternatiivne investeerimisfond on 
asutatud ELis või väljaspool seda; 

Or. en

Selgitus

(n) In the case of listed, closed-ended companies which use no or only limited leverage and 
invest for the longer term predominantly in transferable securities, the risks and objectives 
cited by the European Commission in proposing the new Directive are either inapplicable 
(e.g. liquidity risk or excessive leverage) or already addressed by the current regulatory 
framework (e.g. investor protection is sufficiently secured by existing EU regulations which 
apply to listed companies such as the Transparency or the Prospectus Directives). These 
companies do not pose systemic risks to financial markets and should be exempt in the same 
way that other listed trading or holding companies, which take minority stakes in other 
businesses and have common structural characteristics (e.g. governance structure), are not 
intended to be covered by the Directive. The proposed exclusion is sufficiently narrow so as to 
not to provide a loophole for other AIFMs to circumvent the legislation.

Muudatusettepanek 321
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kas alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja osutab teenuseid otse või 
delegeerimise teel;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Selle lisandusega käsitletakse ettevõtte üldjuhtimise teemat, mida algses komisjoni 
ettepanekus ei olnud ja mis toodi sisse Gauzès’ raportis (vt muudatusettepanek 23). 
Eesistujariik Rootsi esitatud artikkel 3a ei pea seda teemat käsitlema.
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Muudatusettepanek 322
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kas alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja osutab teenuseid otse või 
delegeerimise teel;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kehtiva ühenduse õigusega vastavusse viimine.

Muudatusettepanek 323
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kas alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja osutab teenuseid otse või 
delegeerimise teel;

b) investeerib Euroopa Liidus olenemata 
sellest, kas alternatiivne investeerimisfond 
asub alaliselt ELis või väljaspool seda;

Or. en

Selgitus

Käesolevas direktiivis tuleks keskenduda fondidele. Direktiivi esmaeesmärgiks peaks olema 
reguleerida reguleerimata alternatiivseid investeerimisfonde, mida pakutakse Euroopa 
investoritele või Euroopa turgudel investeerijatele.
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Muudatusettepanek 324
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kas alternatiivne investeerimisfond on 
avatud või kinnine fond; 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesolevas direktiivis tuleks keskenduda fondidele. Direktiivi esmaeesmärgiks peaks olema 
reguleerida reguleerimata alternatiivseid investeerimisfonde, mida pakutakse Euroopa 
investoritele või Euroopa turgudel investeerijatele.

Muudatusettepanek 325
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kas alternatiivne investeerimisfond on 
avatud või kinnine fond; 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kinnised fondid tuleks välja jätta koos muude ettevõtetel põhinevate 
investeerimisvahenditega. Alternatiivse investeerimisfondi hõlmamine olenemata selle 
õiguslikust struktuurist nõuab konkreetseid erandeid, mida on kõige sobivam lisada artikli 2 
lõikesse 2. Kõnealust korda ja turustusloa korda tuleks kohaldada olenemata sellest, kus 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja on asutatud, kui tal on ühenduses alaline 
tegutsemiskoht.
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Muudatusettepanek 326
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – esimene lõik – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) kas alternatiivne investeerimisfond on 
asutatud lepinguõiguse, 
investeerimisfondide õiguse või põhikirja 
alusel, või mis tahes muus õiguslikus 
vormis.

Or. en

Selgitus

Selle lisandusega käsitletakse ettevõtte üldjuhtimise teemat, mida algses komisjoni 
ettepanekus ei olnud ja mis toodi sisse Gauzès’ raportis (vt muudatusettepanek 23). 
Eesistujariik Rootsi esitatud artikkel 3a ei pea seda teemat käsitlema.

Muudatusettepanek 327
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) alternatiivse investeerimisfondi ja 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
õiguslik struktuur.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesolevas direktiivis tuleks keskenduda fondidele. Direktiivi esmaeesmärgiks peaks olema 
reguleerida reguleerimata alternatiivseid investeerimisfonde, mida pakutakse Euroopa 
investoritele või Euroopa turgudel investeerijatele.
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Muudatusettepanek 328
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) alternatiivse investeerimisfondi ja
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
õiguslik struktuur.

d) alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
õiguslik struktuur.

Or. en

Selgitus

Selle lisandusega käsitletakse ettevõtte üldjuhtimise teemat, mida algses komisjoni 
ettepanekus ei olnud ja mis toodi sisse Gauzès’ raportis (vt muudatusettepanek 23). 
Eesistujariik Rootsi esitatud artikkel 3a ei pea seda teemat käsitlema.

Muudatusettepanek 329
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) alternatiivse investeerimisfondi ja
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
õiguslik struktuur.

d) alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
õiguslik struktuur ja alternatiivse 
investeerimisfondi õiguslik struktuur 
vastavalt artikli 2 lõikele 2.

Or. en

Muudatusettepanek 330
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui õigusakt, mille alusel alternatiivne 
investeerimisfond on loodud, nõuab 
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juhatuse või mingi muu juhtorgani 
loomist ning alternatiivne 
investeerimisfond ei määra 
fondivalitsejat, käsitatakse alternatiivset 
investeerimisfondi käesolevas direktiivis 
alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejana. 

Or. en

Selgitus

Selle lisandusega käsitletakse ettevõtte üldjuhtimise teemat, mida algses komisjoni 
ettepanekus ei olnud ja mis toodi sisse Gauzès’ raportis (vt muudatusettepanek 23). 
Eesistujariik Rootsi esitatud artikkel 3a ei pea seda teemat käsitlema.

Muudatusettepanek 331
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui õigusakt, mille alusel alternatiivne 
investeerimisfond on loodud, nõuab 
juhatuse või mingi muu juhtorgani 
loomist ning kõnealune juhtorgan 
vastutab alternatiivse 
investeerimisfondiga seonduvate 
haldusülesannete täitmise eest, 
käsitatakse alternatiivset 
investeerimisfondi käesolevas direktiivis 
alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejana.

Or. en

Selgitus

Direktiivi tuleks muuta, et tagada selle alternatiivse investeerimisfondi, kelle juhtorgan (nt 
juhatus) vastutab kogu halduse eest, käsitamist alternatiivse investeerimisfondi valitsejana, 
kellele kohaldatakse käesoleva direktiivi nõudeid. Vastasel juhul oleks keeruline kohaldada 
direktiivi sätteid sellistele alternatiivsetele investeerimisfondidele ja nende fondivalitsejatele.
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Muudatusettepanek 332
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühele või mitmele alternatiivsele 
investeerimisfondile valitsemisteenuste 
osutamiseks käesoleva direktiivi kohaselt 
tegevusloa saanud fondivalitsejal on õigus 
turustada kõnealuste alternatiivsete 
investeerimisfondide aktsiaid või osakuid 
kutselistele investoritele ühenduses, 
vastavalt VI peatükis ja vajaduse korral 
artiklis 35 sätestatud tingimustele.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesolevas direktiivis tuleks keskenduda fondidele. Direktiivi esmaeesmärgiks peaks olema 
reguleerida reguleerimata alternatiivseid investeerimisfonde, mida pakutakse Euroopa 
investoritele või Euroopa turgudel investeerijatele.

Muudatusettepanek 333
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühele või mitmele alternatiivsele 
investeerimisfondile valitsemisteenuste 
osutamiseks käesoleva direktiivi kohaselt 
tegevusloa saanud fondivalitsejal on õigus 
turustada kõnealuste alternatiivsete 
investeerimisfondide aktsiaid või osakuid 
kutselistele investoritele ühenduses, 
vastavalt VI peatükis ja vajaduse korral 
artiklis 35 sätestatud tingimustele.

Ühe või mitme alternatiivse
investeerimisfondi valitsemiseks käesoleva 
direktiivi kohaselt tegevusloa saanud 
fondivalitsejal on õigus turustada 
kõnealuste alternatiivsete 
investeerimisfondide aktsiaid või osakuid 
kutselistele investoritele ELis, vastavalt VI
peatükis ja vajaduse korral artiklis 35 
sätestatud tingimustele.

Or. en
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Selgitus

Me väljendame heameelt eesistujariik Rootsi kompromissettepanekus esitatud 
muudatusettepaneku üle.

Muudatusettepanek 334
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühele või mitmele alternatiivsele 
investeerimisfondile valitsemisteenuste 
osutamiseks käesoleva direktiivi kohaselt 
tegevusloa saanud fondivalitsejal on õigus 
turustada kõnealuste alternatiivsete 
investeerimisfondide aktsiaid või osakuid 
kutselistele investoritele ühenduses, 
vastavalt VI peatükis ja vajaduse korral 
artiklis 35 sätestatud tingimustele.

Ühe või mitme alternatiivse
investeerimisfondi valitsemiseks käesoleva 
direktiivi kohaselt tegevusloa saanud 
fondivalitsejal on õigus turustada 
kõnealuste alternatiivsete 
investeerimisfondide aktsiaid või osakuid 
kutselistele investoritele ELis, vastavalt VI 
peatükis ja vajaduse korral artiklis 35 
sätestatud tingimustele.

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi nõuete täitmise eest vastutava fondivalitseja tingimustele peaks vastama 
ainult üks valitseja. 

Muudatusettepanek 335
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artikleid 19–30 kohaldatakse kõigi 
ELis turustatavate alternatiivsete 
investeerimisfondide suhtes olenemata 
sellest, kus nad asutati ja kas nad asuvad 
alaliselt ELis või mitte.

Or. en
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Muudatusettepanek 336
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artikleid 19–30 kohaldatakse kõigi 
ELis turustatavate alternatiivsete 
investeerimisfondide suhtes olenemata 
sellest, kus nad asutati ja kas nad asuvad 
alaliselt ELis.

Or. en

Selgitus

Direktiivi kohaldamisalasse peaksid kuuluma kõik alternatiivsed investeerimisfondid, millesse 
ELi investorid investeerivad, ning kõik ELi finantsturgudel tehtavad alternatiivsete 
investeerimisfondide ja fondivalitsejatega seotud tehingud, mille päritolu on ELis või 
väljaspool seda. Käesolevaga käsitletakse nende alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate ja fondide„jalajälge”, kes ei asu alaliselt ELis, ning probleemi, mille põhjustab 
väljaspool ELi asuvate fondide kasutamine maksuerinevuste ja õigusnormide erinevuse tõttu. 

Muudatusettepanek 337
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Artikleid 31–33 ei kohaldata 
alternatiivse investeerimisfondi nende 
aktsiate või osakute turustamisele, mida 
pakutakse käesoleval ajal üldsusele 
prospekti alusel, mis on koostatud ja 
avaldatud vastavalt Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta
direktiivile 2003/71/EÜ väärtpaberite 
üldsusele pakkumisel või kauplemisele 
lubamisel avaldatava prospekti kohta1

1EÜT L 345, 31.12.2003, lk 64.
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Or. en

Selgitus

Oluline on lisada käesolevasse direktiivi varasemate õiguste kaitse klausel ning anda 
alternatiivsete investeerimisfondide valitsejatele ja eelkõige nende investoritele piisavalt aega 
uute meetmetega kohanemiseks, eriti kuna nad tegelevad kinniste fondidega. 

Muudatusettepanek 338
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Käesoleva direktiiviga ei takistata ega 
piirata investoritel alternatiivses 
investeerimisfondis hoitavate osakute või 
aktsiate turustamist kapitaliturul. Sellised 
investorid või nende vahendajad võivad 
nimetatud aktsiaid või osakuid pakkuda 
või turustada liikmesriigis asuvatele 
investoritele kooskõlas asjaomase 
liikmesriigi õigusega. Kui selline 
pakkumine või turustamine toimub 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
algatusel, käsitletakse sellist pakkumist 
või turustamist käesoleva direktiivi 
kohaldamisel turustamisena alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja poolt.

Or. en

Selgitus

Investors in funds which are closed-ended and do not permit redemptions, such as private 
equity funds, rely on being able to sell their fund investments to other investors in order to be 
able to exit funds when needed. Because private equity funds are not typically listed on a 
securities market or exchange, such sales take place by way of transactions between 
investors. This “secondary market” is substantial and critically important to EU private 
equity funds of funds and other European investors (including pension funds) not only as a 
means of achieving liquidity but also as a means of acquiring mature private equity assets -
which can enhance investment returns.
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Muudatusettepanek 339
Hans-Peter Martin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
järgmiste fondide suhtes:

välja jäetud

a) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes otse või kaudselt sellise 
äriühingu kaudu, millega alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja on seotud 
ühise juhtimise või kontrolliga või olulise 
otsese või kaudse osalusega, valitseb 
sellise alternatiivse investeerimisfondi 
portfelli, mille valitsetavate varade 
(sealhulgas mis tahes finantsvõimenduse 
kasutamise teel omandatud varad) 
kogumaht ei ületa künnist 100 miljonit 
eurot või 500 miljonit eurot, juhul kui 
alternatiivse investeerimisfondi portfell 
koosneb finantsvõimenduseta 
alternatiivsest investeerimisfondidest, 
kusjuures viie aasta jooksul pärast iga 
alternatiivse investeerimisfondi asutamise 
kuupäeva ei ole võimalik kasutada 
tagasivõtmise õigust;
b) ühenduses asutatud fondivalitseja, kes 
ei osuta valitsemisteenuseid ühenduses 
alaliselt asuvale alternatiivsele 
investeerimisfondile ega turusta 
alternatiivset investeerimisfondi 
ühenduses;
c) eurofondid või nende valitsejad või 
äriühinguna asutatud fondid, millele on
antud tegevusluba vastavalt direktiivile 
2009/…/EÜ [eurofondide direktiiv];
d) krediidiasutused, mis on reguleeritud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. 
juuni 2006. aasta direktiiviga 2006/48/EÜ 
krediidiasutuste asutamise ja tegevuse 
kohta (uuestisõnastamine);
e) asutused, mida reguleeritakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 3. juuni 2003. 
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aasta direktiiviga 2003/41/EÜ 
tööandjapensioni kogumisasutuste 
tegevuse ja järelevalve kohta;
f) asutused, mida reguleeritakse esimese 
nõukogu 24. juuli 1973. aasta direktiiviga 
73/239/EMÜ otsekindlustustegevuse, välja 
arvatud elukindlustustegevuse alustamise 
ja jätkamisega seotud õigus- ja 
haldusnormide kooskõlastamise kohta, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. 
novembri 2002. aasta direktiiviga 
2002/83/EÜ elukindlustuse kohta ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
novembri 2005. aasta direktiiviga 
2005/68/EÜ mis käsitleb edasikindlustust 
ja millega muudetakse nõukogu direktiive 
73/239/EMÜ, 92/49/EMÜ ning direktiive 
98/78/EÜ ja 2002/83/EÜ;
(g) riigiülesed institutsioonid, nagu 
Maailmapank, Rahvusvaheline 
Valuutafond, Euroopa Keskpank, 
Euroopa Investeerimispank, Euroopa 
Investeerimisfond ning muud riigiülesed 
institutsioonid ja samalaadsed 
rahvusvahelised organisatsioonid, juhul 
kui sellised institutsioonid või 
organisatsioonid valitsevad ühte või mitut 
alternatiivset investeerimisfondi.

Or. de

Muudatusettepanek 340
Bernd Lange

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes otse või kaudselt sellise 
äriühingu kaudu, millega alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja on seotud 
ühise juhtimise või kontrolliga või olulise 
otsese või kaudse osalusega, valitseb 

välja jäetud
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sellise alternatiivse investeerimisfondi 
portfelli, mille valitsetavate varade 
(sealhulgas mis tahes finantsvõimenduse 
kasutamise teel omandatud varad) 
kogumaht ei ületa künnist 100 miljonit 
eurot või 500 miljonit eurot, juhul kui 
alternatiivse investeerimisfondi portfell 
koosneb finantsvõimenduseta 
alternatiivsest investeerimisfondidest, 
kusjuures viie aasta jooksul pärast iga 
alternatiivse investeerimisfondi asutamise 
kuupäeva ei ole võimalik kasutada 
tagasivõtmise õigust;

Or. en

Selgitus

Riskifonde ja börsivälistesse ettevõtetesse investeerivaid fonde käsitlev õigusakt peab 
hõlmama kõik fondid ja nende valitsejad ega tohi jätta seaduselünki. Ebarealistlik on eeldus, 
mille kohaselt börsivälistesse ettevõtetesse investeerivad fondid on finantsvõimenduseta ja 
seega on õigustatud suurema künnise kohaldamine. Künnised ja de minimis erandid 
motiveerivad alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid nn loomingulist raamatupidamist 
kasutama, et hoiduda õigusakti sätete järgimisest.

Muudatusettepanek 341
Jürgen Klute

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes otse või kaudselt sellise 
äriühingu kaudu, millega alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja on seotud 
ühise juhtimise või kontrolliga või olulise 
otsese või kaudse osalusega, valitseb 
sellise alternatiivse investeerimisfondi 
portfelli, mille valitsetavate varade 
(sealhulgas mis tahes finantsvõimenduse 
kasutamise teel omandatud varad) 
kogumaht ei ületa künnist 100 miljonit 
eurot või 500 miljonit eurot, juhul kui 
alternatiivse investeerimisfondi portfell 

välja jäetud
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koosneb finantsvõimenduseta 
alternatiivsest investeerimisfondidest, 
kusjuures viie aasta jooksul pärast iga 
alternatiivse investeerimisfondi asutamise 
kuupäeva ei ole võimalik kasutada 
tagasivõtmise õigust;

Or. en

Selgitus

Riskifonde ja börsivälistesse ettevõtetesse investeerivaid fonde käsitlev õigusakt peab 
hõlmama kõik fondid ja nende valitsejad ega tohi jätta seaduselünki. Ebarealistlik on eeldus, 
mille kohaselt börsivälistesse ettevõtetesse investeerivad fondid on finantsvõimenduseta ja 
seega on õigustatud suurema künnise kohaldamine. Künnised ja de minimis erandid 
motiveerivad alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid nn loomingulist raamatupidamist 
kasutama, et hoiduda õigusakti sätete järgimisest. 

Muudatusettepanek 342
Pascal Canfin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes otse või kaudselt sellise 
äriühingu kaudu, millega alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja on seotud 
ühise juhtimise või kontrolliga või olulise 
otsese või kaudse osalusega, valitseb 
sellise alternatiivse investeerimisfondi 
portfelli, mille valitsetavate varade 
(sealhulgas mis tahes finantsvõimenduse 
kasutamise teel omandatud varad) 
kogumaht ei ületa künnist 100 miljonit 
eurot või 500 miljonit eurot, juhul kui 
alternatiivse investeerimisfondi portfell 
koosneb finantsvõimenduseta 
alternatiivsest investeerimisfondidest, 
kusjuures viie aasta jooksul pärast iga 
alternatiivse investeerimisfondi asutamise 
kuupäeva ei ole võimalik kasutada 
tagasivõtmise õigust;

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Investorite kaitsmiseks peaks direktiivi kohaldamisala hõlmama kõik fondid.

Muudatusettepanek 343
Wolf Klinz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes otse või kaudselt sellise 
äriühingu kaudu, millega alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja on seotud 
ühise juhtimise või kontrolliga või olulise 
otsese või kaudse osalusega, valitseb 
sellise alternatiivse investeerimisfondi 
portfelli, mille valitsetavate varade 
(sealhulgas mis tahes finantsvõimenduse 
kasutamise teel omandatud varad) 
kogumaht ei ületa künnist 100 miljonit 
eurot või 500 miljonit eurot, juhul kui 
alternatiivse investeerimisfondi portfell 
koosneb finantsvõimenduseta 
alternatiivsest investeerimisfondidest, 
kusjuures viie aasta jooksul pärast iga 
alternatiivse investeerimisfondi asutamise 
kuupäeva ei ole võimalik kasutada 
tagasivõtmise õigust;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kehtestab leebema korra süsteemselt mitteoluliste alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes. Direktiivi peamine siht on vähendada süsteemset riski. Et vältida kõiki 
ühtemoodi kohtleva lähenemisviisiga kaasnevaid kahjusid, peaksid väiksemad alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad üksnes registreeruma ja täitma artiklites 19–21 sätestatud 
läbipaistvusnõudeid.
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Muudatusettepanek 344
Udo Bullmann, Robert Goebbels

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes otse või kaudselt sellise 
äriühingu kaudu, millega alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja on seotud 
ühise juhtimise või kontrolliga või olulise 
otsese või kaudse osalusega, valitseb 
sellise alternatiivse investeerimisfondi 
portfelli, mille valitsetavate varade 
(sealhulgas mis tahes finantsvõimenduse 
kasutamise teel omandatud varad) 
kogumaht ei ületa künnist 100 miljonit 
eurot või 500 miljonit eurot, juhul kui 
alternatiivse investeerimisfondi portfell 
koosneb finantsvõimenduseta 
alternatiivsest investeerimisfondidest, 
kusjuures viie aasta jooksul pärast iga 
alternatiivse investeerimisfondi asutamise 
kuupäeva ei ole võimalik kasutada 
tagasivõtmise õigust;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Direktiivi tuleks kohaldada kõikide alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate suhtes, 
tegemata erandeid valitsetavate varade suuruse alusel. Vastasel juhul tekitataks 
fondivalitsejatele oluline stiimul jätta fond täpselt allapoole künnist ja leida moodused, kuidas 
delegeerida võimalikult palju oma ülesannetest välistele teenuseosutajatele ja ,,nõustajatele”. 
See läheks vastuollu direktiivi eesmärgiga hõlmata kõik finantssektori osalised.

Muudatusettepanek 345
Syed Kamall

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) alternatiivse investeerimisfondi a) alternatiivse investeerimisfondi valitseja, 
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valitseja, kes otse või kaudselt sellise 
äriühingu kaudu, millega alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja on seotud 
ühise juhtimise või kontrolliga või olulise 
otsese või kaudse osalusega, valitseb 
sellise alternatiivse investeerimisfondi 
portfelli, mille valitsetavate varade 
(sealhulgas mis tahes finantsvõimenduse 
kasutamise teel omandatud varad) 
kogumaht ei ületa künnist 100 miljonit 
eurot või 500 miljonit eurot, juhul kui 
alternatiivse investeerimisfondi portfell
koosneb finantsvõimenduseta 
alternatiivsest investeerimisfondidest, 
kusjuures viie aasta jooksul pärast iga 
alternatiivse investeerimisfondi asutamise 
kuupäeva ei ole võimalik kasutada 
tagasivõtmise õigust;

kes valitseb sellist alternatiivset 
investeerimisfondi, mille valitsetavate 
varade (sealhulgas mis tahes 
finantsvõimenduse kasutamise teel 
omandatud varad) kogumaht ei ületa 
künnist 1 miljard eurot või 1,5 miljardit 
eurot, juhul kui alternatiivne 
investeerimisfond koosneb osalustest, mis 
on a) finantsvõimenduseta, ja b) mille 
suhtes ei ole võimalik kasutada 
tagasivõtmise õigust viie aasta jooksul 
pärast alternatiivse investeerimisfondi 
asutamise kuupäeva. Nimetatud künniste 
arvutamiseks

i) liidetakse alternatiivsed 
investeerimisfondid, mida valitseb 
fondivalitseja või mille valitsemise on 
fondivalitseja delegeerinud 
fondivalitsejaga samas rühmas olevale 
ettevõtjale;
ii) selliste alternatiivsete 
investeerimisfondide puhul, mis on a) 
finantsvõimenduseta, ja b) mille suhtes ei 
ole võimalik kasutada tagasivõtmise 
õigust viie aasta jooksul pärast 
alternatiivse investeerimisfondi asutamise 
kuupäeva, kohaldatakse künniseid 
investorite puhaskapitaliosalusele 
alternatiivses investeerimisfondis.

Or. en

Selgitus

Oluline on, et käesolev direktiiv oleks proportsionaalne ega koormaks liialt väikseid 
fondivalitsejaid. 
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Muudatusettepanek 346
Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes otse või kaudselt sellise 
äriühingu kaudu, millega alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja on seotud 
ühise juhtimise või kontrolliga või olulise 
otsese või kaudse osalusega, valitseb 
sellise alternatiivse investeerimisfondi 
portfelli, mille valitsetavate varade 
(sealhulgas mis tahes finantsvõimenduse 
kasutamise teel omandatud varad) 
kogumaht ei ületa künnist 100 miljonit 
eurot või 500 miljonit eurot, juhul kui 
alternatiivse investeerimisfondi portfell 
koosneb finantsvõimenduseta 
alternatiivsest investeerimisfondidest, 
kusjuures viie aasta jooksul pärast iga 
alternatiivse investeerimisfondi asutamise 
kuupäeva ei ole võimalik kasutada 
tagasivõtmise õigust;

a) alternatiivse investeerimisfondi valitseja, 
kes valitseb sellise alternatiivse 
investeerimisfondi portfelli, mille 
valitsetavate varade (sealhulgas mis tahes 
finantsvõimenduse kasutamise teel 
omandatud varad) kogumaht ei ületa
künnist 500 miljonit eurot või 1 miljard 
eurot, juhul kui alternatiivse 
investeerimisfondi portfell koosneb 
osalustest, mis on a) finantsvõimenduseta 
ja b) mille suhtes ei ole võimalik kasutada 
tagasivõtmise õigust viie aasta jooksul 
pärast alternatiivse investeerimisfondi 
asutamise kuupäeva. Nimetatud künniste 
arvutamiseks 

i) liidetakse alternatiivsete 
investeerimisfondide portfellid, mida 
valitseb fondivalitseja või mille valitsemise 
on fondivalitseja delegeerinud 
fondivalitsejaga samas rühmas olevale
ettevõtjale;
ii) selliste alternatiivsete 
investeerimisfondide puhul, mis on a) 
finantsvõimenduseta, ja b) mille suhtes ei 
ole võimalik kasutada tagasivõtmise 
õigust viie aasta jooksul pärast 
alternatiivse investeerimisfondi asutamise 
kuupäeva, kohaldatakse künniseid 
investorite kohustuste kogusummale 
alternatiivses investeerimisfondis. 

Or. en

Selgitus

It is not clear what is meant by the reference to portfolios being managed indirectly or by the 
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undefined references to substantive direct or indirect holdings. Suggested clarificatory 
wording has been provided indicating that it refers both to portfolios which the AIFM itself 
manages and to portfolios the management of which it delegates to a group member (using 
the normal Community definitions of a group undertakings). Equity AIFs normally obtain 
commitments from their investors which are not drawn down until an investment is to be 
made. Accordingly the commitments do not become assets under management at the time the 
investors make commitments. We assume that Private Equity AIFMs which have raised AIFs 
with commitments over the relevant threshold are nevertheless intended to be subject to 
regulation under the Directive.

Muudatusettepanek 347
Gunnar Hökmark

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes otse või kaudselt sellise 
äriühingu kaudu, millega alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja on seotud 
ühise juhtimise või kontrolliga või olulise 
otsese või kaudse osalusega, valitseb 
sellise alternatiivse investeerimisfondi 
portfelli, mille valitsetavate varade
(sealhulgas mis tahes finantsvõimenduse 
kasutamise teel omandatud varad) 
kogumaht ei ületa künnist 100 miljonit 
eurot või 500 miljonit eurot, juhul kui 
alternatiivse investeerimisfondi portfell
koosneb finantsvõimenduseta 
alternatiivsest investeerimisfondidest, 
kusjuures viie aasta jooksul pärast iga 
alternatiivse investeerimisfondi asutamise 
kuupäeva ei ole võimalik kasutada 
tagasivõtmise õigust;

a) alternatiivse investeerimisfondi valitseja, 
kes valitseb sellist alternatiivset 
investeerimisfondi, mille valitsetavate 
varade (sealhulgas mis tahes 
finantsvõimenduse kasutamise teel 
omandatud varad) kogumaht ei ületa 
künnist 500 miljonit eurot või 1 miljardit 
eurot, juhul kui alternatiivne 
investeerimisfond koosneb osalustest, mis 
on a) finantsvõimenduseta, ja b) mille 
suhtes ei ole võimalik kasutada 
tagasivõtmise õigust viie aasta jooksul 
pärast alternatiivse investeerimisfondi 
asutamise kuupäeva. Nimetatud künniste 
arvutamiseks

i) liidetakse alternatiivsed 
investeerimisfondid, mida valitseb 
fondivalitseja või mille valitsemise on 
fondivalitseja delegeerinud 
fondivalitsejaga samas rühmas olevale 
ettevõtjale;
ii) selliste alternatiivsete 
investeerimisfondide puhul, mis on a) 
finantsvõimenduseta, ja b) mille suhtes ei 
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ole võimalik kasutada tagasivõtmise 
õigust viie aasta jooksul pärast 
alternatiivse investeerimisfondi asutamise 
kuupäeva, kohaldatakse künniseid 
investorite puhaskapitaliosalusele 
alternatiivses investeerimisfondis.

Or. en

Selgitus

Direktiivi reguleerimisala peaks piirduma alternatiivsete investeerimisfondide valitsejatega, 
kes kujutavad süsteemset riski, vastasel juhul on plaanitud järelevalvet raske korralikult 
teostada. Väikesed alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad ei kujuta süsteemset riski, 
nende hõlmamine on ebaproportsionaalne. Direktiiviga kaasnevad eeskirjade täitmiseks 
tehtavad kulutused on eriti suureks koormaks väikestele alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejatele, kellel ei ole erilist kasu Euroopa turustusloa kehtestamisest. Suurem künnis 
tagab, et väikesed fondid, mis ei mõjuta süsteemset riski, saab reguleerimisalast välja jätta. 

Muudatusettepanek 348
Corien Wortmann-Kool

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes otse või kaudselt sellise 
äriühingu kaudu, millega alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja on seotud 
ühise juhtimise või kontrolliga või olulise 
otsese või kaudse osalusega, valitseb 
sellise alternatiivse investeerimisfondi 
portfelli, mille valitsetavate varade 
(sealhulgas mis tahes finantsvõimenduse 
kasutamise teel omandatud varad) 
kogumaht ei ületa künnist 100 miljonit 
eurot või 500 miljonit eurot, juhul kui 
alternatiivse investeerimisfondi portfell 
koosneb finantsvõimenduseta 
alternatiivsest investeerimisfondidest, 
kusjuures viie aasta jooksul pärast iga 
alternatiivse investeerimisfondi asutamise 
kuupäeva ei ole võimalik kasutada 

a) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes otse või kaudselt sellise 
äriühingu kaudu, millega alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja on seotud 
ühise juhtimise või kontrolliga või olulise 
otsese või kaudse osalusega, valitseb 
sellise alternatiivse investeerimisfondi 
portfelli, mille valitsetavate varade 
(sealhulgas mis tahes finantsvõimenduse 
kasutamise teel omandatud varad) 
kogumaht ei ületa künnist 100 miljonit 
eurot või 1 miljard eurot, juhul kui 
alternatiivse investeerimisfondi portfell 
koosneb finantsvõimenduseta 
alternatiivsetest investeerimisfondidest, 
mille puhul viie aasta jooksul pärast iga 
alternatiivse investeerimisfondi asutamise 
kuupäeva ei ole võimalik kasutada 
tagasivõtmise õigust. Nimetatud künniste 
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tagasivõtmise õigust; arvutamiseks 
i) kaasatakse alternatiivsete 
investeerimisfondide portfellid, mida 
valitseb fondivalitseja või mille valitsemise 
on fondivalitseja delegeerinud, kuid välja 
jäetakse portfellid, mille valitsemine on 
fondivalitsejale delegeeritud;
ii) selliste alternatiivsete 
investeerimisfondide puhul, mis on  
finantsvõimenduseta, ja mille suhtes ei ole 
võimalik kasutada tagasivõtmise õigust 
viie aasta jooksul pärast alternatiivse 
investeerimisfondi asutamise kuupäeva, 
kohaldatakse künniseid investorite 
kohustuste kogusummale alternatiivses 
investeerimisfondis, mitte valitsetavate 
varade summale. 

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on võtta paremini arvesse eri liiki alternatiivsete
investeerimisfondide erisusi ja vältida väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate kõrget 
halduskoormust, tagades samas järelelvalve. 

Muudatusettepanek 349
Sirpa Pietikäinen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes otse või kaudselt sellise 
äriühingu kaudu, millega alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja on seotud 
ühise juhtimise või kontrolliga või olulise 
otsese või kaudse osalusega, valitseb 
sellise alternatiivse investeerimisfondi 
portfelli, mille valitsetavate varade 
(sealhulgas mis tahes finantsvõimenduse 
kasutamise teel omandatud varad) 
kogumaht ei ületa künnist 100 miljonit 
eurot või 500 miljonit eurot, juhul kui 

a) alternatiivse investeerimisfondi valitseja, 
kes valitseb sellise alternatiivse 
investeerimisfondi portfelli, mille 
valitsetavate varade (sealhulgas mis tahes 
finantsvõimenduse kasutamise teel 
omandatud varad) kogumaht ei ületa 
künnist 100 miljonit eurot või 1 miljard 
eurot, juhul kui alternatiivse 
investeerimisfondi portfell koosneb 
alternatiivsetest investeerimisfondidest, 
mis on a) finantsvõimenduseta ja b) mille 
suhtes ei ole võimalik kasutada 
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alternatiivse investeerimisfondi portfell 
koosneb finantsvõimenduseta 
alternatiivsest investeerimisfondidest, 
kusjuures viie aasta jooksul pärast iga 
alternatiivse investeerimisfondi asutamise 
kuupäeva ei ole võimalik kasutada 
tagasivõtmise õigust;

tagasivõtmise õigust viie aasta jooksul 
pärast alternatiivse investeerimisfondi 
asutamise kuupäeva.

Nimetatud künniste arvutamiseks
i) liidetakse alternatiivsete 
investeerimisfondide portfellid, mida 
valitseb fondivalitseja või mille valitsemise
on fondivalitseja delegeerinud 
fondivalitsejaga samas rühmas olevale 
ettevõtjale;
ii) selliste alternatiivsete 
investeerimisfondide puhul, mis on a) 
finantsvõimenduseta, ja b) mille suhtes ei 
ole võimalik kasutada tagasivõtmise 
õigust viie aasta jooksul pärast 
alternatiivse investeerimisfondi asutamise 
kuupäeva, kohaldatakse künniseid 
investorite kohustuste kogusummale 
alternatiivses investeerimisfondis, mitte 
valitsetavate varade summale;

Or. en

Muudatusettepanek 350
Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes otse või kaudselt sellise 
äriühingu kaudu, millega alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja on seotud 
ühise juhtimise või kontrolliga või olulise 
otsese või kaudse osalusega, valitseb 
sellise alternatiivse investeerimisfondi 
portfelli, mille valitsetavate varade 
(sealhulgas mis tahes finantsvõimenduse 
kasutamise teel omandatud varad) 
kogumaht ei ületa künnist 100 miljonit 

(a) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes otse või kaudselt sellise 
äriühingu kaudu, millega alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja on seotud 
ühise juhtimise või kontrolliga või olulise 
otsese või kaudse osalusega, valitseb 
sellise alternatiivse investeerimisfondi 
portfelli, mille valitsetavate varade 
(sealhulgas mis tahes finantsvõimenduse 
kasutamise teel omandatud varad) 
kogumaht ei ületa künnist 500 miljonit 
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eurot või 500 miljonit eurot, juhul kui 
alternatiivse investeerimisfondi portfell 
koosneb finantsvõimenduseta 
alternatiivsest investeerimisfondidest, 
kusjuures viie aasta jooksul pärast iga 
alternatiivse investeerimisfondi asutamise
kuupäeva ei ole võimalik kasutada 
tagasivõtmise õigust;

eurot või 1 miljard eurot, juhul kui 
alternatiivse investeerimisfondi portfell 
koosneb finantsvõimenduseta 
alternatiivsetest investeerimisfondidest, 
mille puhul viie aasta jooksul pärast igasse 
alternatiivsesse investeerimisfondi esialgse 
investeerimise kuupäeva ei ole võimalik 
kasutada tagasivõtmise õigust; sellise 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
suhtes kohaldatakse siiski 
registreerimiskohustust oma 
päritoluliikmesriigis;

Or. en

Selgitus

On seisukohal, et käesoleva direktiivi ettepaneku tekitatav kaasnev kahju pole õigustatud. 
Kuna paljud alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate direktiivi reguleerimisalaga 
hõlmatud tooted on reguleeritud asjakohasel riiklikul alusel, peaksime oma 
reguleerimisalaseid püüdeid täiustama, et täita olemasolevaid seaduselünki mõistlikul viisil. 

Muudatusettepanek 351
Marta Andreasen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes otse või kaudselt sellise 
äriühingu kaudu, millega alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja on seotud 
ühise juhtimise või kontrolliga või olulise 
otsese või kaudse osalusega, valitseb 
sellise alternatiivse investeerimisfondi 
portfelli, mille valitsetavate varade 
(sealhulgas mis tahes finantsvõimenduse 
kasutamise teel omandatud varad) 
kogumaht ei ületa künnist 100 miljonit 
eurot või 500 miljonit eurot, juhul kui 
alternatiivse investeerimisfondi portfell 
koosneb finantsvõimenduseta 
alternatiivsest investeerimisfondidest, 
kusjuures viie aasta jooksul pärast iga 
alternatiivse investeerimisfondi asutamise 

(a) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes otse või kaudselt sellise 
äriühingu kaudu, millega alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja on seotud 
ühise juhtimise või kontrolliga või olulise 
otsese või kaudse osalusega, valitseb 
sellise alternatiivse investeerimisfondi 
portfelli, mille valitsetavate varade 
(sealhulgas mis tahes finantsvõimenduse 
kasutamise teel omandatud varad) 
kogumaht ei ületa künnist 200 miljonit 
eurot või 1 miljard eurot, juhul kui 
alternatiivse investeerimisfondi portfell 
koosneb finantsvõimenduseta 
alternatiivsetest investeerimisfondidest, 
kusjuures viie aasta jooksul pärast iga 
alternatiivse investeerimisfondi asutamise 
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kuupäeva ei ole võimalik kasutada 
tagasivõtmise õigust;

kuupäeva ei ole võimalik kasutada 
tagasivõtmise õigust;

Or. en

Selgitus

Valitsetavate fondide madalamal künnisel on tühine mõju süsteemsele riskile, mida direktiiv 
püüab vähendada, kuid see suurendab reguleerituse koormat väiksemate fondide jaoks, kel on 
niigi raske sellega toime tulla. 

Muudatusettepanek 352
Thomas Mann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) fondivalitsejatest ettevõtjad, kellele on 
antud tegevusluba vastavalt riiklikele 
õigusaktidele ja kes osutavad 
valitsemisteenuseid riiklikult reguleeritud 
investeerimisfondidele, mida turustatakse 
üksnes nende päritoluliikmesriigis;

Or. en

Muudatusettepanek 353
Pascal Canfin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ühenduses asutatud fondivalitseja, kes 
ei osuta valitsemisteenuseid ühenduses 
alaliselt asuvale alternatiivsele 
investeerimisfondile ega turusta 
alternatiivset investeerimisfondi 
ühenduses;

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepanekus 26 esitatud kohaldamisala uue määratluse tõttu pole õigustatud.

Muudatusettepanek 354
Syed Kamall

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ühenduses asutatud fondivalitseja, kes 
ei osuta valitsemisteenuseid ühenduses
alaliselt asuvale alternatiivsele 
investeerimisfondile ega turusta 
alternatiivset investeerimisfondi 
ühenduses;

b) ELis asutatud fondivalitseja, kes ei 
valitse ELis alaliselt asuvat alternatiivset 
investeerimisfondi ega turusta 
alternatiivset investeerimisfondi ELis, välja 
arvatud juhul, kui liikmesriigi 
õigusaktidega tehakse alternatiivsele 
investeerimisfondile erand börsil 
noteerimata aktsiatesse investeerimisel;

Or. en

Selgitus

We welcome the fact that both the Gauzès Report and the Swedish Presidency Compromise 
Proposal now seek to define management services more clearly. Member States should 
continue to have the ability to define private placement exemptions for offering AIF to classes 
of investors that do not require the protections of this Directive and AIFM – whether 
incorporated in the EU or not – should not be caught by the Directive if they do not market in 
the EU other than to such investors and do not manage AIF established or incorporated in the 
Community. We believe that this principle has been accepted in the Swedish Presidency 
Compromise Proposal and the Gauzès Report as a consequence of amendments to Article 4.  
We are of the view that retaining subparagraph (b) above, with the amendments suggested 
above, further clarifies the position. We welcome the revised definition of "marketing" and 
agree that an AIFM should only be treated as marketing if it initiates the offer.

Muudatusettepanek 355
Sari Essayah

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ühenduses asutatud fondivalitseja, kes b) ELis asutatud fondivalitseja, kes ei 
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ei osuta valitsemisteenuseid ühenduses
alaliselt asuvale alternatiivsele 
investeerimisfondile ega turusta 
alternatiivset investeerimisfondi 
ühenduses;

valitse ELis alaliselt asuvat alternatiivset 
investeerimisfondi ega turusta 
alternatiivset investeerimisfondi ELis, välja 
arvatud juhul, kui liikmesriigi 
õigusaktidega tehakse alternatiivsele 
investeerimisfondile erand börsil 
noteerimata aktsiatesse investeerimisel; 

Or. en

Muudatusettepanek 356
Wolf Klinz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ühenduses asutatud fondivalitseja, kes 
ei osuta valitsemisteenuseid ühenduses
alaliselt asuvale alternatiivsele 
investeerimisfondile ega turusta 
alternatiivset investeerimisfondi 
ühenduses;

b) ELis asutatud fondivalitseja, kes ei 
valitse ELis alaliselt asuvat alternatiivset
investeerimisfondi ega turusta 
alternatiivset investeerimisfondi ELis;

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi nõuete täitmise eest vastutava fondivalitseja tingimustele peaks vastama 
ainult üks valitseja. 

Muudatusettepanek 357
Peter Skinner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) ühenduses asutatud fondivalitseja, kes 
ei osuta valitsemisteenuseid ühenduses
alaliselt asuvale alternatiivsele 
investeerimisfondile ega turusta
alternatiivset investeerimisfondi

b) fondivalitseja tegevus sellise 
alternatiivse investeerimisfondi 
valitsemisel, mis ei asu alaliselt ELis ja 
mida ei turustata ELis;



PE438.497v02-00 34/121 AM\806449ET.doc

ET

ühenduses;

Or. en

Selgitus

Määratluse kohaselt on kõik kolmandate riikide fondid alternatiivsed investeerimisfondid. Kui 
ELi fondivalitseja valitseb kolmandas riigis fondi, mida ei turustata ELis, ei ole vajadust 
kohaldada ELi norme sellise tegevuse suhtes, sest see tekitaks koormavat kattuvust ja 
järjepidevuse puudumist normides, mis kehtivad tegevuse suhtes, mis ei mõjuta ühtset turgu. 
Piirangu ainsaks tagajärjeks on see, et ELi investeerimisjuhid ei saa konkureerida 
kolmandate riikide investeerimisjuhtidega väljaspool ELi asuvate fondidelt volituste saamisel. 

Muudatusettepanek 358
Sari Essayah

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) alternatiivse investeerimisfondi
valitseja, kes osutab valitsemisteenuseid 
ainult oma emaettevõttele, tütarettevõttele 
või oma emaettevõtte muudele 
tütarettevõtetele;

Or. en

Muudatusettepanek 359
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes valitseb ühte või mitut 
alternatiivset investeerimisfondi ainult 
oma emaettevõtte või tütarettevõtte või 
oma emaettevõtte teiste tütarettevõtete 
nimel;
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Or. en

Selgitus

Et vältida soovimatuid ja ebaproportsionaalseid tagajärgi ning viia kaasnev kahju 
miinimumini, oleks vaja teatud üksikuid erandeid. Tööstuslikud valdusettevõtted on selliseks 
erandiks. 

Muudatusettepanek 360
Thomas Mann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad, kui nad valitsevad ühte või 
mitut alternatiivset investeerimisfondi, 
mille investoriteks on üksnes 
fondivalitsejad ise või nende 
emaettevõtted või nende tütarettevõtted 
või nende emaettevõtte teised 
tütarettevõtted tingimusel, et ükski 
investoritest ei ole ise alternatiivne 
investeerimisfond;

Or. en

Muudatusettepanek 361
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) eurofondid või nende valitsejad või 
äriühinguna asutatud fondid, millele on 
antud tegevusluba vastavalt direktiivile 
2009/…/EÜ [eurofondide direktiiv];

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 362
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) eurofondid või nende valitsejad või 
äriühinguna asutatud fondid, millele on 
antud tegevusluba vastavalt direktiivile 
2009/…/EÜ [eurofondide direktiiv];

c) eurofondid või nende valitsejad või 
äriühinguna asutatud fondid, millele on 
antud tegevusluba vastavalt direktiivile 
2009/65/EÜ [eurofondide direktiiv],
tingimusel, et kõnesolevad valitsejad või 
äriühinguna asutatud fondid ei valitse 
alternatiivseid investeerimisfonde;

Or. en

Selgitus

Me nõustume Gauzèsi raportis esitatud muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 363
Syed Kamall

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) krediidiasutused, mis on reguleeritud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. 
juuni 2006. aasta direktiiviga 2006/48/EÜ
krediidiasutuste asutamise ja tegevuse 
kohta (uuestisõnastamine);

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Me nõustume eesistujariik Rootsi kompromissettepanekus ja Gauzèsi raportis esitatud 
muudatusettepanekuga. Ei ole põhjust teha direktiivis erand krediidiasutustele, sest see 
tekitaks ebavõrdsed tingimused eri ettevõtjatele.
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Muudatusettepanek 364
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) asutused, mida reguleeritakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 3. juuni 2003. aasta 
direktiiviga 2003/41/EÜ tööandjapensioni 
kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve 
kohta;

e) asutused, mida reguleeritakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 3. juuni 2003. aasta 
direktiiviga 2003/41/EÜ tööandjapensioni 
kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve 
kohta, kohaldades seda vajaduse korral 
direktiivi artikli 2 lõikes 1 nimetatud 
üksuste suhtes, kes vastutavad 
tööandjapensioni kogumisasutuste 
juhtimise eest ning tegutsevad nende 
asutuste nimel, või vastavalt sama 
direktiivi artikli 19 lõikele 1 
investeerimisportfelli haldamiseks 
nimetatud investeerimisjuhtide suhtes 
tingimusel, et nad ei valitse ELis asutatud 
alternatiivseid investeerimisfonde;

Or. en

Selgitus

Me nõustume eesistujariik Rootsi kompromissettepanekus esitatud muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 365
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) asutused, mida reguleeritakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 3. juuni 2003. aasta 
direktiiviga 2003/41/EÜ tööandjapensioni 
kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve 
kohta;

e) asutus, mis kuulub Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 3. juuni 2003. aasta direktiivi
2003/41/EÜ (tööandjapensioni 
kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve 
kohta) artikli 2 lõike 1 kohaldamisalasse, 
sealhulgas asutused vastavalt direktiivi 
2003/41/EÜ artiklile 3, kuid välja arvatud 
direktiivi 2003/41/EÜ artikli 2 lõike 2 
punktis b nimetatud asutused. Et 
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käesoleva direktiivi kohaldamisel teha 
kindlaks, kas asutus kuulub direktiivi 
2003/41/EÜ artikli 2 lõike 1 
kohaldamisalasse, ei võeta arvesse seda, 
kui liikmes riik jätab vastavalt direktiivi 
2003/41/EÜ artiklile 5 selle direktiivi 
kohaldamata;

Or. en

Selgitus

Pensionifondid peaksid direktiivi kohaldamisalast välja jääma. Selgitavat osa tuleks muuta, et 
väikesed kohalikud asutused, mille liikmesriigid võivad halduskoormuse vähendamiseks jätta 
väljaspoole tööandjapensioni kogumisasutuste direktiivi kohaldamisala, ei peaks käesolevast 
direktiivist tulenevalt luba taotlema.

Muudatusettepanek 366
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) asutused, mida reguleeritakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 3. juuni 2003. aasta 
direktiiviga 2003/41/EÜ tööandjapensioni 
kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve 
kohta;

e) asutus, mis kuulub Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 3. juuni 2003. aasta direktiivi
2003/41/EÜ (tööandjapensioni 
kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve 
kohta) artikli 2 lõike 1 kohaldamisalasse, 
sealhulgas asutused vastavalt direktiivi 
2003/41/EÜ artiklile 3, kuid välja arvatud 
direktiivi 2003/41/EÜ artikli 2 lõike 2 
punktis b nimetatud asutused. Et 
käesoleva direktiivi kohaldamisel teha 
kindlaks, kas asutus kuulub direktiivi 
2003/41/EÜ artikli 2 lõike 1 
kohaldamisalasse, ei võeta arvesse seda, 
kui liikmes riik jätab vastavalt direktiivi 
2003/41/EÜ artiklile 5 selle direktiivi 
kohaldamata;

Or. en

Selgitus

Selgitavat osa tuleks muuta, et väikesed kohalikud asutused, mille liikmesriigid võivad 
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halduskoormuse vähendamiseks jätta väljaspoole tööandjapensioni kogumisasutuste direktiivi 
kohaldamisala, ei peaks käesolevast direktiivist tulenevalt luba taotlema.

Muudatusettepanek 367
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) asutused, mida reguleeritakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 3. juuni 2003. aasta 
direktiiviga 2003/41/EÜ tööandjapensioni 
kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve 
kohta;

e) asutused, mida reguleeritakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 3. juuni 2003. aasta 
direktiiviga 2003/41/EÜ tööandjapensioni 
kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve 
kohta tingimusel, et nad ei tegutse 
alternatiivse investeerimisfondina;

Or. en

Selgitus

Alternatiivsete investeerimisfondidena tegutsevad pensionifondid peaksid kuuluma käesoleva 
direktiivi kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek 368
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) asutused, mida reguleeritakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 3. juuni 2003. 
aasta direktiiviga 2003/41/EÜ 
tööandjapensioni kogumisasutuste 
tegevuse ja järelevalve kohta;

e) riikide valitsused, piirkondlikud ja 
kohalikud omavalitsused ja organid või 
asutused, mis valitsevad 
sotsiaalkindlustus- ja pensionisüsteeme 
toetavaid fonde;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada, et riigi ja avaliku sektori asutused ja organid, mille 
vastutusalas on sotsiaalkindlust- ja vanaduspensionisüsteemid (sh tööandjapensioni 
kogumisasutused) ei jääks alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate direktiivi 
kohaldamisalast välja.
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Muudatusettepanek 369
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) riikide valitsused, piirkondlikud ja 
kohalikud omavalitsused ja riiklikud 
investeerimisvahendid ja organid või 
asutused, mis valitsevad 
sotsiaalkindlustus- ja pensionisüsteeme 
toetavaid fonde;

Or. en

Selgitus

Riigiasutused ning sotsiaalkindlustus- ja pensionisüsteemid peaksid välja jääma.

Muudatusettepanek 370
Syed Kamall

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) isikud või juriidilised isikud, kes 
teevad investeeringuid ainult enda nimel;

Or. en

Selgitus

Põhimõtteliselt oleme nõus Gauzèsi raporti punktis f a esitatud ettepanekuga, kuid ei mõista, 
miks see peaks piirduma mõne konkreetse ettevõtlusvormiga. Kõik juriidilised isikud või 
eraisikud, kes tegutsevad enda nimel peaksid jääma direktiivi mõjualast välja.
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Muudatusettepanek 371
Olle Schmidt, Carl Haglund

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad, kes valitsevad börsivälistesse 
ettevõtetesse investeerivaid fonde või 
kinniseid fonde;

Or. en

Selgitus

Seniste õiguste kaitse klausli lisamine, mis tähendab, et börsivälistesse ettevõtetesse 
investeerivate alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad ja börsivälistesse ettevõtetesse 
investeerivad alternatiivsed investeerimisfondid jäetakse direktiivi reguleerimisalast välja, on 
väga vajalik, sest juba tegutsevate börsivälistesse ettevõtetesse investeerivate alternatiivsete 
investeerimisfondide tingimuste suhtes on kokku lepitud ilma käesolevast direktiivist 
tulenevate kulude ja kohustuste kehtestamist selliste fondide suhtes. Kuna väikesed 
börsivälistesse ettevõtetesse investeerivad alternatiivsed investeerimisfondid ei mõjuta 
siseturgu ning ei ole tõenäoline, et nad saaksid turustusloa kehtestamisest erilist kasu, vaid 
neil on pigem raskusi tingimustele vastamise ja suurenenud kuludega toimetulekul, mistõttu 
tuleksid sellised alternatiivsed investeerimisfondid direktiivi reguleerimisalast välja jätta.

Muudatusettepanek 372
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt g b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g b) fondivalitsejatest ettevõtjad, kellele on 
antud tegevusluba vastavalt riiklikele 
õigusaktidele ja kes osutavad 
valitsemisteenuseid riiklikult reguleeritud 
investeerimisfondidele, mida turustatakse 
üksnes nende päritoluliikmesriigis;

Or. en

Selgitus

Puhtalt riiklikud alternatiivsed investeerimisfondid ei põhjusta süsteemset riski, sest need 
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fondid on sageli rangelt reguleeritud jaefondid ning paljusid neist valitsetakse samasuguste 
reeglite järgi nagu eurofonde.

Muudatusettepanek 373
Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g c) siseriiklikult reguleeritud 
ühisinvesteerimisettevõtjad, kelle aktsiaid 
turustatakse ainult päritoluliikmesriigis;

Or. en

Selgitus

Puhtalt riiklikud alternatiivsed investeerimisfondid ei põhjusta süsteemset riski, sest need 
fondid on sageli rangelt reguleeritud jaefondid ning paljusid neist valitsetakse samasuguste 
reeglite järgi nagu eurofonde.

Muudatusettepanek 374
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt g d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g d) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes osutab valitsemisteenuseid 
ainult oma emaettevõttele, tütarettevõttele 
või oma emaettevõtte muudele 
tütarettevõtetele;

Or. en

Selgitus

Jäetakse välja varahaldurid, kes ei osuta teenuseid kolmandatele pooltele.
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Muudatusettepanek 375
Olle Schmidt, Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt g e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g e) siseselt valitsetavad äriühingud, mis 
ei anna osanikele tagasivõtmise ega 
tagasiostmise õigust, investeerivad 
peamiselt vabalt kaubeldavatesse 
väärtpaberitesse, ei kasuta üldse või 
kasutavad üksnes vähesel määral 
finantsvõimendust ning nende aktsiatega 
kaubeldakse ELi reguleeritud turul.

Or. en

Selgitus

In the case of listed, closed-ended companies which use no or only limited leverage and invest 
for the longer term predominantly in transferable securities, the risks and objectives cited by 
the European Commission in proposing the new Directive are either inapplicable (e.g. 
liquidity risk or excessive leverage) or already addressed by the current regulatory 
framework (e.g. investor protection is sufficiently secured by existing EU regulations which 
apply to listed companies such as the Transparency or the Prospectus Directives). These 
companies do not pose systemic risks to financial markets and should be exempt in the same 
way that other listed trading or holding companies, which take minority stakes in other 
businesses and have common structural characteristics (e.g. governance structure), are not 
intended to be covered by the Directive. The proposed exclusion is sufficiently narrow so as to 
not to provide a loophole for other AIFMs to circumvent the legislation.

Muudatusettepanek 376
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt g f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g f) töövõtjaosalusega süsteemid.

Or. en
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Selgitus

Töövõtjaosalusega süsteemid peaksid direktiivi reguleerimisalast välja jääma.-{}-

Muudatusettepanek 377
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt g f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g f) töövõtjaosalusega süsteemid.

Or. en

Selgitus

Töövõtjaosalusega süsteemid tuleks välja jätta.

Muudatusettepanek 378
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt g f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g f) töövõtjaosalusega süsteemid.

Or. en

Muudatusettepanek 379
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt g f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g f) töövõtjaosalusega süsteemid;

Or. en
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Selgitus

Me nõustume eesistujariik Rootsi kompromissettepanekus ja Gauzèsi raportis esitatud 
muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 380
Sirpa Pietikäinen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g g) alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad nende alternatiivsete 
investeerimisfondide osas, mille kõik  
investorid on alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja või mõne selle 
kontserni liikme endised või praegused 
liikmed, osanikud, direktorid, ametnikud, 
juhid või töötajad, ja/või nõustavad või 
osutavad teenuseid sellele alternatiivsele 
investeerimisfondile või alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejale ja/või 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejat 
ja selle kontserni kuuluvaid ettevõtteid 
ja/või muud tööhõivekava soodustatud 
isikuid;

Or. en

Selgitus

It is necessary to provide exclusion for employee share schemes. It is also normal, and 
frequently required by investors that AIFM and their group members and their respective 
employees should co-invest with funds they manage, particularly in relation to Private Equity 
Funds. This does not require regulation and investor protections of the kind appropriate for 
third party investors. Like other employee share schemes (which would also benefit from this 
exclusion) such arrangements should be encouraged as aligning the interests of staff and 
investors and encouraging the commitment of employees without subjecting them to further 
regulation.
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Muudatusettepanek 381
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt g h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g h) asutused või organisatsioonid, keda 
kontrollivad liikmesriigi valitsus, 
piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused 
ja sotsiaalkindlustus- ja pensionisüsteeme 
toetavaid fonde valitsevad asutused, kui 
sellised asutused või organisatsioonid 
valitsevad ühte või mitut alternatiivset 
investeerimisfondi;

Or. en

Selgitus

Avaliku sektori riskikapital jäetakse reguleerimisalast välja.

Muudatusettepanek 382
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt g i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g i) ühisinvesteerimisettevõtjad, kelle 
tegevust nõuetekohaselt reguleerib selle 
liikmesriigi asjaomane õigus, kus ta on 
registreeritud, ja kui neid turustatakse 
ainult selles liikmesriigis;

Or. en

Selgitus
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Muudatusettepanek 383
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt g j (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g j) sihtotstarbelised äriühingud, mis on 
moodustatud teatavate varade 
väärtpaberistamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 384
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt g j (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g j) väärtpaberistamise sihtotstarbelised 
äriühingud.

Or. en

Selgitus

Me nõustume eesistujariik Rootsi kompromissettepanekus ja Gauzèsi raportis esitatud 
muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 385
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt g k (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g k) tööstuslikud valdusettevõtjad, kelle 
aktsiatega kaubeldakse ELi reguleeritud 
turul, kui nad on osanikud oma 
tütarettevõtetes või sidusühingutes, mille 
üle neil on kontroll tööstusliku 



PE438.497v02-00 48/121 AM\806449ET.doc

ET

äristrateegia elluviimiseks.

Or. en

Selgitus

Direktiivi reguleerimisala peaks piirduma alternatiivsete investeerimisfondide valitsejatega, 
kes kujutavad süsteemset riski, vastasel juhul on plaanitud järelevalvet raske korralikult 
teostada. Tööstuslikud valdusettevõtjad on pikaajalised omanikud ilma lahkumiskavatsuseta 
ja tööstusliku lähenemisviisiga oma vallatavatesse ettevõtetesse. Sellised ettevõtjad ei kujuta 
süsteemset riski ja, kuivõrd nad on väärtpaberibörsil noteeritud, kohaldatakse nende suhtes 
ELi kehtivat äriühinguõigust, riiklikke õigusakte ja börsinoteeringu eeskirju, mis tagavad 
investoritele tõhusa kaitse. Seega tuleks nad direktiivi reguleerimisalast välja jätta.

Muudatusettepanek 386
Marta Andreasen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt g l (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g l) börsil noteeritud kinnised 
investeerimisühingud.

Or. en

Selgitus

Börsil noteeritud äriühingutel, kes juhivad kinniseid investeerimisühinguid, ei ole 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejat ja neid valitsevad töötajad. Juhatus, kes annab aru 
osanikele, vastutab riskide ja investeerimisstrateegia eest.

Muudatusettepanek 387
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt g m (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g m) alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad, kui nad valitsevad ühte või 
mitut alternatiivset investeerimisfondi, 
mille investoriteks on ainult fondivalitseja 
emaettevõtted või tütarettevõtted või nende 
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emaettevõtete teised tütarettevõtted 
tingimusel, et ükski investoritest ei ole ise 
alternatiivne investeerimisfond;

Or. en

Selgitus

Erandiklausel valitsejatele, kui nad valitsevad samast kontsernist tulevaid investeeringuid, on 
õigustatud. See ei põhjusta finantsturul täiendavaid riske. Kuna neid fonde kasutatakse sageli 
panganduskontsernides või kindlustusseltsides, on need finantsasutused järelevalvealaste 
õigusaktide järgi juba niigi kohustatud võtma meetmeid riskide vastu. Lisaks ei ole sellisel 
juhul, kui investeerimine toimub sama kontserni siseselt, vajalik ka investorikaitse.

Muudatusettepanek 388
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt g m (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g m) alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad, kui nad valitsevad ühte või 
mitut alternatiivset investeerimisfondi, 
mille investoriteks on ainult fondivalitseja 
emaettevõtted või tütarettevõtted või nende 
emaettevõtete teised tütarettevõtted 
tingimusel, et ükski investoritest ei ole ise 
alternatiivne investeerimisfond;

Or. en

Selgitus

Erandiklausel valitsejatele, kui nad valitsevad samast kontsernist tulevaid investeeringuid, on 
õigustatud. See ei põhjusta finantsturul täiendavaid riske. Kuna neid fonde kasutatakse sageli 
panganduskontsernides või kindlustusseltsides, on need finantsasutused järelevalvealaste 
õigusaktide järgi juba niigi kohustatud võtma meetmeid riskide vastu. Lisaks ei ole sellisel 
juhul, kui investeerimine toimub sama kontserni siseselt, vajalik ka investorikaitse.
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Muudatusettepanek 389
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt g m (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g m) alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad, kui nad valitsevad ühte või 
mitut alternatiivset investeerimisfondi, 
mille investoriteks on ainult 
fondivalitsejad ise või fondivalitseja 
otsesed või kaudsed emaettevõtted või 
tütarettevõtted või nende otseste või 
kaudsete emaettevõtete teised 
tütarettevõtted;

Or. en

Selgitus

We broadly agree with the new subparagraph (ba) proposed in the Swedish Presidency 
Compromise Proposal (which we set out as a new subparagraph above) with the final caveat 
"provided that none of those investors itself is an AIF" removed. AIFM that operate AIF for 
their own account or for investment solely by other group companies should not be subject to 
the requirements of the Directive. However, we do not see the need for an exclusion for 
investors that are themselves AIF – where appropriate, those AIF would themselves be caught 
by the Directive and we do not see the need for both levels to be regulated.

Muudatusettepanek 390
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt g n (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g n) alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad, kellel on siseriikliku õiguse 
kohaselt õigus osutada valitsemisteenuseid 
alternatiivsele investeerimisfondile, mida 
turustatakse üksnes nende päritoluriigis;

Or. en
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Muudatusettepanek 391
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt g o (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g o) alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad, kes valitsevad ainult selliseid 
investeerimisfonde, kes investeerivad 
üksnes aktsiatesse või muudesse 
väärtpaberitesse, mis annavad õiguse 
börsil noteerimata äriühingu 
omakapitalile, või samaväärsetesse 
noteeritud väärtpaberitesse, tingimusel et 
valitseja kohustub hoidma selliseid 
noteeritud väärtpabereid vähemalt [ühe 
aasta] jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 392
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt g p (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g p) fondivalitsejatest ettevõtjad, kellele on 
antud tegevusluba vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele ja kes osutavad 
valitsemisteenuseid riiklikult reguleeritud 
investeerimisfondidele, mida turustatakse 
üksnes nende päritoluliikmesriigis;

Or. en

Selgitus
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Muudatusettepanek 393
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt g p (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g p) fondivalitsejatest ettevõtjad, kellele on 
antud tegevusluba vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele ja kes osutavad 
valitsemisteenuseid siseriiklikult 
reguleeritud investeerimisfondidele, mida 
turustatakse üksnes nende 
päritoluliikmesriigis;

Or. en

Selgitus

Kuna ei ole käegakatsutavat vajadust ELi regulatsiooni järele puhtalt riiklikult reguleeritud 
investeerimisfondide puhul, kes ei põhjusta süsteemset riski ning mida turustatakse koduturul, 
tekitab direktiivi eelnõu probleeme seoses Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 5 lõikes 
2 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega.

Muudatusettepanek 394
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt g p (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g p) fondivalitsejatest ettevõtjad, kellele on 
antud tegevusluba vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele ja kes osutavad 
valitsemisteenuseid siseriiklikult 
reguleeritud investeerimisfondidele, mida 
turustatakse üksnes nende 
päritoluliikmesriigis;

Or. en

Selgitus

Subsidiaarsuse põhimõtte (Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõige 2) kohaldamine. 
Reguleerimisalast jäetakse välja konkreetse liikmesriigi alternatiivsed investeerimisfondid, 
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keda ei turustata väljaspool oma liikmesriiki, ja nende valitsejad. 

Muudatusettepanek 395
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt g p (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g p) fondivalitsejatest ettevõtjad, kellele on 
antud tegevusluba vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele ja kes osutavad 
valitsemisteenuseid kuni viie investoriga 
riiklikult reguleeritud 
investeerimisfondidele, mida turustatakse 
üksnes nende päritoluliikmesriigis;

Or. en

Selgitus

Väheste investoritega fondide puhul on võimalikud individuaalsed lepingutingimused. 
Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad, kes valitsevad kuni viie investoriga fonde ja 
tegutsevad ainult oma riigis, tuleks seega käesoleva direktiivi reguleerimisalast välja jätta, 
kui nende suhtes kohaldatakse kehtivaid siseriiklikke õigusakte.

Muudatusettepanek 396
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt g q (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g q) riikide keskpangad;

Or. en
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Muudatusettepanek 397
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt g q (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g q) riikide keskpangad;

Or. en

Muudatusettepanek 398
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt g q (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g q) riikide keskpangad;

Or. en

Selgitus

Me nõustume eesistujariik Rootsi kompromissettepanekus ja Gauzèsi raportis esitatud 
muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 399
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt g r (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g r) riikide valitsused, piirkondlikud ja 
kohalikud omavalitsused ja riiklikud 
investeerimisvahendid ja asutused või 
institutsioonid, mis toetavad 
sotsiaalkindlustus- ja pensionisüsteeme, 
juhul kui need institutsioonid või 
organisatsioonid valitsevad ühte või mitut 
alternatiivset investeerimisfondi;
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Or. en

Muudatusettepanek 400
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt g s (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g s) riikide valitsused, piirkondlikud ja 
kohalikud omavalitsused ja asutused või 
institutsioonid, mis valitsevad 
sotsiaalkindlustus- ja pensionisüsteeme 
toetavaid fonde;

Or. en

Selgitus

Me nõustume eesistujariik Rootsi kompromissettepanekus ja Gauzèsi raportis esitatud 
muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 401
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt g t (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g t) alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad, kes ainult valitsevad 
siseriikliku õiguse kohaselt loa saanud 
investeerimistooteid, mida müüakse 
üksnes riigisiseselt asjaomase liikmesriigi 
territooriumil;

Or. en

Selgitus

 Et vältida soovimatuid ja ebaproportsionaalseid tagajärgi ning viia kaasnev kahju 
miinimumini, oleks vaja teatud üksikuid erandeid. Eelkõige tuleks reguleerimisalast välja 
jätta riigi tasandi tooted, kuna neid reguleeritakse ja müüakse ainult riigi tasandil, nendega 
ei kaasne võimalikku süsteemset riski ja on olemas piisav tarbijakaitse.



PE438.497v02-00 56/121 AM\806449ET.doc

ET

Muudatusettepanek 402
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt g u (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g u) tööstuslikud valdusettevõtjad, kelle 
aktsiatega kaubeldakse ELi reguleeritud 
turul, kui nad on osanikud oma 
tütarettevõtetes või sidusäriühingutes 
tööstusliku äristrateegia elluviimiseks;

Or. en

Selgitus

Industrial holding companies are long term owners without a planned exit horizon and have 
an industrial approach to their holdings – whether as holding companies of industrial 
conglomerates or as industrial investment companies. Such companies pose limited systemic 
risk and, insofar as they are listed, are subject to existing EU Company Law, national 
regulation and stock exchange listing rules, which provides effective protection for investors.
Industrial holding companies which are more industrial than trading oriented in their 
investments should therefore be exempted from the scope of the Directive.

Muudatusettepanek 403
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt g v (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g v) alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejad, kui nende puhul on tegemist 
äriühinguga, mille majandusstrateegia 
eesmärk on saada kontrolliv või määrav 
osalus ühes või mitmes tütarettevõttes või 
sidusühingus, ja mis ei ole loodud 
peamise eesmärgiga toota investoritele 
kasumit oma tütarettevõtete või 
sidusühingute loovutamisega kindlaks 
määratud ajavahemiku jooksul;
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Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga tahetakse direktiiv muuta proportsionaalsemaks, et see ei kahjustaks 
väikeseid ettevõtjaid, kellel ei ole süsteemset mõju.

Muudatusettepanek 404
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt g w (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g w) siseselt valitsetavad juriidilisest 
isikust alternatiivsed investeerimisfondid, 
mis ei anna osanikele tagasivõtmise ega 
tagasiostmise õigust, mis investeerivad 
peamiselt vabalt kaubeldavatesse 
väärtpaberitesse, ei kasuta üldse või 
kasutavad üksnes vähesel määral 
finantsvõimendust ning nende aktsiatega 
kaubeldakse Euroopa Liidu reguleeritud 
turul;

Or. en

Selgitus

Direktiivi ettepanek ei sobi ilmselgelt mõnedele traditsioonilisematele investeerimis- või 
portfelli kuuluvatele äriühingutele, mida ei ole eurofondina registreeritud, ehkki nendega 
kaubeldakse reguleeritud turgudel, nad ei anna osanikele tagasivõtmise ega tagasiostmise 
õigust ja ei kasuta üldse või kasutavad väga vähesel määral finantsvõimendust. Pealegi ei ole 
direktiivi ettepaneku keskpunktis olevate ohtude ja püstitatud eesmärkidega seonduvat, ehkki 
see on sobiv alternatiivsetele investeerimisfondidele, investeerimis- ja portfelli kuuluvate 
äriühingute puhul kas võimalik kohaldada (nt likviidsusrisk) või on seda juba õigusaktides 
käsitletud (nt läbipaistvus).
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Muudatusettepanek 405
José Manuel García-Margallo y Marfil, Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba 
Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt g w (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g w) siseselt valitsetavad juriidilisest 
isikust alternatiivsed investeerimisfondid, 
mis ei anna osanikele tagasivõtmise ega 
tagasiostmise õigust, mis investeerivad 
peamiselt vabalt kaubeldavatesse 
väärtpaberitesse, ei kasuta üldse või 
kasutavad üksnes vähesel määral 
finantsvõimendust ning nende aktsiatega 
kaubeldakse Euroopa Liidu reguleeritud 
turul;

Or. en

Selgitus

The draft AIFM Directive has been crafted bearing in mind genuine AIF like hedge funds or 
private equity funds, which do not have legal personality and are managed by AIFM which 
manages simultaneously several funds. For these arche-typical AIF it makes sense that the 
Directive requires the interposition of a single depositary. This approach seems however 
unnecessary and burdensome for traditional investment or portfolio companies which have 
legal personality as independent companies, are internally-managed, are traded on a 
regulated market and, thus, are already subject to strict standards on auditing, accounting 
and risk control.

Muudatusettepanek 406
Olle Schmidt, Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt g x (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g x) siseselt valitsetavad äriühingud, mis 
ei anna osanikele tagasivõtmise ega 
tagasiostmise õigust, investeerivad 
peamiselt vabalt kaubeldavatesse 
väärtpaberitesse, ei kasuta üldse või 
kasutavad üksnes vähesel määral 
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finantsvõimendust ning nende aktsiatega 
kaubeldakse ELi reguleeritud turul.

Or. en

Selgitus

In the case of listed, closed-ended companies which use no or only limited leverage and invest 
for the longer term predominantly in transferable securities, the risks and objectives cited by 
the European Commission in proposing the new Directive are either inapplicable (e.g. 
liquidity risk or excessive leverage) or already addressed by the current regulatory 
framework (e.g. investor protection is sufficiently secured by existing EU regulations which 
apply to listed companies such as the Transparency or the Prospectus Directives). These 
companies do not pose systemic risks to financial markets and should be exempt in the same 
way that other listed trading or holding companies, which take minority stakes in other 
businesses and have common structural characteristics (e.g. governance structure), are not 
intended to be covered by the Directive. The proposed exclusion is sufficiently narrow so as to 
not to provide a loophole for other AIFMs to circumvent the legislation

Muudatusettepanek 407
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt g x (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g x) alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad, kui nad valitsevad siseselt 
valitsetavaid alternatiivseid 
investeerimisfonde, mis ei anna osanikele 
tagasivõtmise ega tagasiostmise õigust, 
investeerivad peamiselt vabalt 
kaubeldavatesse väärtpaberitesse, ei 
kasuta üldse või kasutavad üksnes vähesel 
määral finantsvõimendust ning nende 
aktsiatega kaubeldakse ELi reguleeritud 
turul.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga kohaldatakse otseselt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte 
kohaldamise protokolli, mille artiklis 5 nõutakse, et ELi seaduseelnõudes tuleb võtta arvesse, 
et ettevõtjate koormust tuleb vähendada ning see peab olema proportsionaalne saavutatava 
eesmärgiga. Uue alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid käsitleva direktiivi 
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kohaldamisel Ühendkuningriigi kinniste investeerimisfondide suhtes on komisjoni poolt 
direktiivi koostamisel järgitud „kõikehõlmaval“ lähenemisviisil tahtmatult ebasoovitav 
kõrvalmõju ja see ei ole proportsionaalne direktiivi eesmärkidega.

Muudatusettepanek 408
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt g y (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g y) alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad, kes valitsevad ühte või mitut 
alternatiivset investeerimisfondi üksnes 
oma emaettevõtete või tütarettevõtete või 
oma emaettevõtte teiste tütarettevõtete ja 
selliste kinniste reguleeritud turul 
noteeritud ühisinvesteerimisettevõtete 
nimel, mida on käsitletud direktiivides 
2001/34/EÜ, 2004/109/EÜ või 
2003/71/EÜ.

Or. en

Selgitus

Nende alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate puhul, kes valitsevad alternatiivseid 
fonde ainult oma emaettevõtete või tütarettevõtete nimel, ei ole tegemist 
ühisinvesteerimisettevõtjatega ning seepärast ei peaks nad olema direktiivi reguleerimisalas. 
Kinniste investeerimisfonde suhtes kehtivad juba kapitalinõuete direktiiv ning läbipaistvuse ja 
prospektidirektiiv, mistõttu tuleksid ka nimetatud fondid direktiivi reguleerimisalast välja 
jätta. Komisjon peaks eespoolnimetatud direktiivid läbi vaatama, et tagada horisontaalne 
lähenemisviis ning vältida soodsamate eeskirjade otsimist.

Muudatusettepanek 409
Sirpa Pietikäinen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Ainult käesoleva direktiivi V peatüki 
2a. jagu kehtib fondivalitsejate suhtes, kes 
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valitsevad nende alternatiivsete 
investeerimisfondide portfelle, mille 
valitsetavate varade kogumaht ei ületa 
künnist 1 miljard eurot, juhul kui 
alternatiivse investeerimisfondi portfell 
koosneb finantsvõimenduseta 
alternatiivsetest investeerimisfondidest 
ning mille puhul viie aasta jooksul pärast 
iga alternatiivse investeerimisfondi 
asutamise kuupäeva ei ole võimalik 
kasutada tagasivõtmise õigust. Nimetatud 
künniste arvutamiseks
i) kaasatakse alternatiivsete 
investeerimisfondide portfellid, mida 
valitseb fondivalitseja või mille valitsemise 
on fondivalitseja delegeerinud, kuid välja 
jäetakse portfellid, mille valitsemine on 
fondivalitsejale delegeeritud;
ii) kohaldatakse künniseid investorite 
kohustuste kogusummale alternatiivses 
investeerimisfondis, mitte valitsetavate 
varade summale.
Ühele või mitmele alternatiivsele 
investeerimisfondile valitsemisteenuste 
osutamiseks käesoleva direktiivi kohaselt 
tegevusloa saanud fondivalitsejal on õigus 
turustada kõnealuste alternatiivsete 
investeerimisfondide aktsiaid või osakuid 
kutselistele investoritele ELis, vastavalt VI 
peatükis ja vajaduse korral artiklis 35 
sätestatud tingimustele.

Or. en

Selgitus

Nende fondivalitsejate suhtes, kes valitsevad finantsvõimetusega alternatiivsete 
investeerimisfondide portfelle või kelle valitsetavad varad on väiksemad kui 1 miljard eurot, 
ei peaks kohaldatama kõiki käesoleva direktiivi kohustusi. Nimetatud fondivalitsejate suhtes 
kehtestatavate õigusaktide väljatöötamisel peaks olema väga hoolikas ja võtma arvesse nende 
vähest riski.
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Muudatusettepanek 410
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes, juhul kui nad valitsevad 
ühte või mitut alternatiivset 
investeerimisfondi, mille investorid on: i) 
fondivalitsejad ise; ii) fondivalitseja 
emaettevõtted või tütarettevõtted; iii) 
mainitud emaettevõtete muud 
tütarettevõtted või iv) punktides i), ii) ja 
iii) nimetatud asutustega seotud 
pensionifondid ning millesse need 
asutused maksavad pensionimakseid, 
tingimusel et ükski nimetatud investoritest 
ei ole ise alternatiivne investeerimisfond.

Or. en

Selgitus

Finantsteenuste osutamine ettevõtete kontserni siseselt on kogu aeg ja alati jäetud välja 
Euroopa finantsõigusaktide reguleerimisalast. See oleks kasulik paljudele rahvusvahelistele 
äriühingutele Euroopa Liidus, kui tehakse selgeks, et äriühingute pensionifondid kuuluvad 
selle erandi alla.

Muudatusettepanek 411
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Süsteemselt mitteoluliste 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes kohaldatakse üksnes 
käesoleva direktiivi artikleid 6 a, 19–21 ja 
40–44. 

Or. en
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Selgitus

Direktiivi peamine siht on vähendada süsteemset riski. Et viia kõiki ühtemoodi kohtleva 
lähenemisviisiga kaasnevad kahjud miinimumini, peaksid väiksemad alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad üksnes registreeruma ja täitma artiklites 19–21 sätestatud 
läbipaistvusnõudeid.

Muudatusettepanek 412
Olle Schmidt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Süsteemselt mitteoluliste 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes kohaldatakse üksnes 
käesoleva direktiivi artikleid 6 a, 19–21 ja 
40–44. 

Or. en

Selgitus

Direktiivi peamine siht on vähendada süsteemset riski. Et viia kõiki ühtemoodi kohtleva 
lähenemisviisiga kaasnevad kahjud miinimumini, peaksid väiksemad alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad üksnes registreeruma ja täitma artiklites 19–21 sätestatud 
läbipaistvusnõudeid.

Muudatusettepanek 413
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a
Erisätted alternatiivsete 

investeerimisfondide kohta, mis valitsevad 
ennast ise ja mille aktsiatega kaubeldakse 

reguleeritud turgudel
Alternatiivsete investeerimisfondide 
suhtes, mis valitsevad ennast ise ja mille 
aktsiatega kaubeldakse ELi reguleeritud 
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turul ning mis ei anna oma aktsionäridele 
mingit tagasivõtmise ega tagasiostmise 
õigust, investeerivad peamiselt vabalt 
kaubeldavatesse väärtpaberitesse ja ei 
kasuta mingit või kasutavad väga piiratud 
finantsvõimendust, kohaldatakse järgmisi 
erisätteid:
1. Artikli 6 lõike 1 punkti c kohaldatakse 
üksnes nende olulist osalust omavate 
aktsionäride suhtes, kes on esindatud 
alternatiivse investeerimisfondi juhatuses
või võivad muul moel avaldada või 
üritada avaldada mõju alternatiivse 
investeerimisfondi juhatusele või 
juhtkonnale.
2. Artiklit 12 ei kohaldata.
3. Artikli 16 [alternatiivse 
investeerimisfondi hindamine] asemel 
kohaldatakse nimetatud fondide suhtes 
selliseid raamatupidamisstandardeid ja 
hindamiseeskirju, mida kohaldatakse 
äriühingute suhtes, mille aktsiatega 
kaubeldakse reguleeritud turgudel. 
4. Artiklit 17 kohaldatakse üksnes aktsiate 
ja muude väärtpaberite suhtes, millega 
kaubeldakse korrastatud või reguleeritud 
turgudel. Alternatiivsel 
investeerimisfondil, mis valitseb ennast 
ise, lubatakse kasutada rohkem kui ühte 
depoopanka või väärtpaberihaldurit. 

Or. en

Selgitus

Selle sättega tagatakse ennast ise valitsevate alternatiivsete investeerimisfondide eripära, 
kindlustades direktiivi parema kohaldamise.
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Muudatusettepanek 414
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et allapoole 
lõike 2 punktis a sätestatud künnist 
jäävatel alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatel on 
õigus saada koheldud käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate 
alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejatena.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Riskifonde ja börsivälistesse ettevõtetesse investeerivaid fonde käsitlev õigusakt peab 
hõlmama kõik fondid ja nende valitsejad ega tohi jätta seaduselünki. Ebarealistlik on eeldus, 
mille kohaselt börsivälistesse ettevõtetesse investeerivad fondid on finantsvõimenduseta ja 
seega on õigustatud suurema künnise kohaldamine. Künnised ja de minimis erandid 
motiveerivad alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid nn loomingulist raamatupidamist 
kasutama, et hoiduda õigusakti sätete järgimisest. 

Muudatusettepanek 415
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et allapoole 
lõike 2 punktis a sätestatud künnist 
jäävatel alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatel on 
õigus saada koheldud käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate 
alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejatena.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Riskifonde ja börsivälistesse ettevõtetesse investeerivaid fonde käsitlev õigusakt peab 
hõlmama kõik fondid ja nende valitsejad ega tohi jätta seaduselünki. Ebarealistlik on eeldus, 
mille kohaselt börsivälistesse ettevõtetesse investeerivad fondid on finantsvõimenduseta ja 
seega on õigustatud suurema künnise kohaldamine. Künnised ja de minimis erandid 
motiveerivad alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid nn loomingulist raamatupidamist 
kasutama, et hoiduda õigusakti sätete järgimisest.

Muudatusettepanek 416
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et allapoole 
lõike 2 punktis a sätestatud künnist 
jäävatel alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatel on 
õigus saada koheldud käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate 
alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejatena.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Künnised on kaotatud, vt muudatusettepanekut artikli 2 lõike 2 kohta.

Muudatusettepanek 417
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et allapoole 
lõike 2 punktis a sätestatud künnist 
jäävatel alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatel on 
õigus saada koheldud käesoleva 

välja jäetud
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direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate 
alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejatena.

Or. en

Selgitus

Künnised jäeti välja muudatusettepanekuga 27.

Muudatusettepanek 418
Hans-Peter Martin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et allapoole 
lõike 2 punktis a sätestatud künnist 
jäävatel alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatel on õigus 
saada koheldud käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluvate alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejatena.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 419
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et allapoole 
lõike 2 punktis a sätestatud künnist 
jäävatel alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatel on õigus 
saada koheldud käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluvate alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejatena.

3. Liikmesriigid tagavad, et alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatel, kes on 
välja jäetud vastavalt lõike 2 punktile b a 
või kelle suhtes kohaldatakse lõikes 2 a 
kehtestatud leebemat korda, on õigus 
saada vabatahtlikkuse alusel koheldud 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvate alternatiivse investeerimisfondi 
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valitsejatena.

Or. en

Selgitus

Osalemine peaks olema võimalik.

Muudatusettepanek 420
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et allapoole 
lõike 2 punktis a sätestatud künnist 
jäävatel alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatel on õigus 
saada koheldud käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluvate 
alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejatena.

3. Liikmesriigid tagavad, et allapoole lõike 
2 punktis a sätestatud künnist jäävatel 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejatel on õigus turustada 
alternatiivse investeerimisfondi osakuid 
või aktsiaid kutselistele investoritele liidus 
käesoleva direktiivi alusel, eeldusel et 
neile on antud tegevusluba vastavalt 
nende päritoluliikmesriigi siseriiklikele 
õigusaktidele ja nad esitavad selle 
liikmesriigi pädevatele asutustele artiklites 
31 ja 33 osutatud teavet ning investoritele 
artiklis 20 osutatud teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 421
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et allapoole 
lõike 2 punktis a sätestatud künnist 
jäävatel alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatel on õigus 
saada koheldud käesoleva direktiivi 

3. Liikmesriigid tagavad, et allapoole lõike 
2 punktis a sätestatud künnist jäävatel või 
vastavalt lõike 2 punktile j välja jäetud
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejatel on õigus saada koheldud 
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reguleerimisalasse kuuluvate alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejatena.

käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvate alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejatena.

Or. en

Selgitus

Kui valitsejate ja fondide suhtes kohaldatakse siseriiklikke õigusakte ning kui fondi 
osakuid/aktsiaid turustatakse üksnes riiklikul tasandil, tuleks need alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate direktiivist välja jätta, kuid neil peaks säilima õigus selles 
osaleda.

Muudatusettepanek 422
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et allapoole 
lõike 2 punktis a sätestatud künnist 
jäävatel alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatel on õigus 
saada koheldud käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluvate alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejatena.

3. Liikmesriigid tagavad, et allapoole lõike 
2 punktis a sätestatud künnist jäävatel või 
vastavalt lõike 2 punktile a a välja jäetud
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejatel on õigus saada koheldud 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvate alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejatena.

Or. en

Selgitus

Kui alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad, kes valitsevad riiklikult reguleeritavaid 
fonde ja turustavad neid üksnes oma päritoluliikmesriigis, on alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate direktiivi reguleerimisalast välja jäetud, peaks neil olema 
võimalus selles osaleda.
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Muudatusettepanek 423
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et allapoole 
lõike 2 punktis a sätestatud künnist 
jäävatel alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatel on õigus 
saada koheldud käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluvate alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejatena.

3. Liikmesriigid tagavad, et allapoole lõike 
2 punktis a sätestatud künnist jäävatel 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejatel on õigus saada koheldud 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvate alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejatena ning turustada alternatiivse 
investeerimisfondi osakuid või aktsiaid 
kutselistele investoritele liidus käesoleva 
direktiivi alusel, eeldusel et neile on antud 
tegevusluba vastavalt nende 
päritoluliikmesriigi siseriiklikele 
õigusaktidele ja nad esitavad selle 
liikmesriigi pädevatele asutustele artiklites 
31 ja 33 osutatud teavet ning investoritele 
artiklis 20 osutatud teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 424
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes, kes saavutavad lõike 2 
punktis a sätestatud künnise, ei kohaldata 
alternatiivsete investeerimisfondide osas, 
mille puhul a) ei ole kasutatud 
finantsvõimendust ja b) ei ole viie aasta 
jooksul pärast iga alternatiivse 
investeerimisfondi asutamise kuupäeva 
võimalik kasutada tagasivõtmise õigust, 
muid käesoleva direktiivi sätteid, kui 
artiklites 1–10, 15, 19, 20, artikli 21 lõikes 
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3 ja artiklites 31–34 ning VIII ja IX 
peatükis esitatud sätteid.

Or. en

Muudatusettepanek 425
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes, kes saavutavad lõike 2 
punktis a sätestatud künnise, ei kohaldata 
alternatiivsete investeerimisfondide osas, 
mille puhul a) ei ole kasutatud 
finantsvõimendust ja b) ei ole viie aasta 
jooksul pärast iga alternatiivse 
investeerimisfondi asutamise kuupäeva 
võimalik kasutada tagasivõtmise õigust, 
muid käesoleva direktiivi sätteid, kui 
artiklites 1–3, 4–8, 9, 10, 15, 19, 20, artikli 
21 lõikes 3, artiklites 31, 32, 33 ja 34 ning 
VIII ja IX peatükis esitatud sätteid.

Or. en

Selgitus

Esildatud direktiivis on õigesti esitatud, et börsivälistesse ettevõtetesse investeerivad fondid ei 
ole „suurendanud makrousaldatavusnormatiividega seotud riske”. Börsivälistesse 
ettevõtetesse investeerivate alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate ja börsivälistesse 
ettevõtetesse investeerivate alternatiivsete investeerimisfondide suhtes ei tuleks kohaldada 
artikleid, mille eesmärk on kontrollida süsteemset riski või mis on muul moel niisuguste 
fondide jaoks sobimatud.
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Muudatusettepanek 426
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, et määrata kindlaks 
kord, mille kohaselt võivad alternatiivse 
investeerimisfondide valitsejad, kes 
valitsevad alternatiivsete 
investeerimisfondide portfelle, mille 
varade maht ei ületa lõike 2 punktis a 
sätestatud künnist, kasutada oma õigust 
vastavalt lõikele 3.

välja jäetud

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

Or. en

Selgitus

Riskifonde ja börsivälistesse ettevõtetesse investeerivaid fonde käsitlev õigusakt peab 
hõlmama kõik fondid ja nende valitsejad ega tohi jätta seaduselünki. Ebarealistlik on eeldus, 
mille kohaselt börsivälistesse ettevõtetesse investeerivad fondid on finantsvõimenduseta ja 
seega on õigustatud suurema künnise kohaldamine. Künnised ja de minimis erandid 
motiveerivad alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid nn loomingulist raamatupidamist 
kasutama, et hoiduda õigusakti sätete järgimisest. 

Muudatusettepanek 427
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, et määrata kindlaks 
kord, mille kohaselt võivad alternatiivse 
investeerimisfondide valitsejad, kes 

välja jäetud
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valitsevad alternatiivsete 
investeerimisfondide portfelle, mille 
varade maht ei ületa lõike 2 punktis a 
sätestatud künnist, kasutada oma õigust 
vastavalt lõikele 3.
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Riskifonde ja börsivälistesse ettevõtetesse investeerivaid fonde käsitlev õigusakt peab 
hõlmama kõik fondid ja nende valitsejad ega tohi jätta seaduselünki. Ebarealistlik on eeldus, 
mille kohaselt börsivälistesse ettevõtetesse investeerivad fondid on finantsvõimenduseta ja 
seega on õigustatud suurema künnise kohaldamine. Künnised ja de minimis erandid 
motiveerivad alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid nn loomingulist raamatupidamist 
kasutama, et hoiduda õigusakti sätete järgimisest. 

Muudatusettepanek 428
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, et määrata kindlaks 
kord, mille kohaselt võivad alternatiivse 
investeerimisfondide valitsejad, kes 
valitsevad alternatiivsete 
investeerimisfondide portfelle, mille 
varade maht ei ületa lõike 2 punktis a 
sätestatud künnist, kasutada oma õigust 
vastavalt lõikele 3.

välja jäetud

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

Selgitus

Künnised on kaotatud; vt muudatusettepanekut artikli 2 lõike 2 kohta. 

Muudatusettepanek 429
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, et määrata kindlaks 
kord, mille kohaselt võivad alternatiivse 
investeerimisfondide valitsejad, kes 
valitsevad alternatiivsete 
investeerimisfondide portfelle, mille 
varade maht ei ületa lõike 2 punktis a 
sätestatud künnist, kasutada oma õigust 
vastavalt lõikele 3.

välja jäetud

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

Or. en

Selgitus

Need rakendusmeetmed on ülearused. 

Muudatusettepanek 430
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, et määrata kindlaks 

välja jäetud
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kord, mille kohaselt võivad alternatiivse 
investeerimisfondide valitsejad, kes 
valitsevad alternatiivsete 
investeerimisfondide portfelle, mille 
varade maht ei ületa lõike 2 punktis a 
sätestatud künnist, kasutada oma õigust 
vastavalt lõikele 3.
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Künnised jäeti välja muudatusettepanekuga 27. 

Muudatusettepanek 431
Hans-Peter Martin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, et määrata kindlaks 
kord, mille kohaselt võivad alternatiivse 
investeerimisfondide valitsejad, kes 
valitsevad alternatiivsete 
investeerimisfondide portfelle, mille 
varade maht ei ületa lõike 2 punktis a 
sätestatud künnist, kasutada oma õigust 
vastavalt lõikele 3.

välja jäetud

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

Or. de
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Muudatusettepanek 432
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, et määrata kindlaks 
kord, mille kohaselt võivad alternatiivse 
investeerimisfondide valitsejad, kes 
valitsevad alternatiivsete 
investeerimisfondide portfelle, mille 
varade maht ei ületa lõike 2 punktis a 
sätestatud künnist, kasutada oma õigust 
vastavalt lõikele 3.

4. Komisjon võib artiklite 49 a, 49 b ja 49 
c kohaste delegeeritud õigusaktidega 
sätestada meetmed, et määrata kindlaks 
kord, mille kohaselt võivad alternatiivse 
investeerimisfondide valitsejad, kes 
valitsevad alternatiivsete 
investeerimisfondide portfelle, mille 
varade maht ei ületa lõike 2 punktis a 
sätestatud künnist, kasutada oma õigust 
vastavalt lõikele 3.

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

Or. en

Selgitus

See on uue komiteemenetluse järgi õige sõnastus, kui see artikkel säilitatakse.

Muudatusettepanek 433
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, et määrata kindlaks 
kord, mille kohaselt võivad alternatiivse 
investeerimisfondide valitsejad, kes 
valitsevad alternatiivsete 
investeerimisfondide portfelle, mille 

4. Komisjon võtab vastavalt artiklitele 49 
a, 49 b ja 49 c vastu delegeeritud 
õigusaktid, et kohandada likviidsuse 
juhtimise, hindamise, investoritele teabe 
avaldamise nõudeid, mida kohaldatakse 
alternatiivsete investeerimisfondide
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varade maht ei ületa lõike 2 punktis a 
sätestatud künnist, kasutada oma õigust 
vastavalt lõikele 3.

valitsejate suhtes, kes valitsevad 
börsivälistesse ettevõtetesse investeerivaid 
fonde, kinnisvarafonde ja alternatiivseid 
investeerimisfonde, millel on erilised 
omadused suuruse ja institutsiooniliste 
investorite arvu osas ning mis ei kujuta 
endast süsteemset riski. 
Kõnealuste kohandamiste puhul võetakse 
arvesse kehtivat siseriiklikku õigust ja 
kehtivaid ELi õigusakte, mida 
kohaldatakse kõnealuste toodete suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 434
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, et määrata kindlaks 
kord, mille kohaselt võivad alternatiivse
investeerimisfondide valitsejad, kes 
valitsevad alternatiivsete 
investeerimisfondide portfelle, mille 
varade maht ei ületa lõike 2 punktis a 
sätestatud künnist, kasutada oma õigust 
vastavalt lõikele 3.

4. Komisjon võtab vastavalt artiklitele 49 
a, 49 b ja 49 c vastu delegeeritud 
õigusaktid, et määrata kindlaks kord, mille 
kohaselt võib alternatiivsete
investeerimisfondide valitsejatel, kes 
valitsevad alternatiivsete 
investeerimisfondide portfelle, mille 
varade maht ei ületa lõike 2 punktis a 
sätestatud künnist, olla õigus saada 
koheldud käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluvate 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejatena. Kõnealustes õigusaktides 
võetakse arvesse kõnealuste alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suurust ja 
olemust ning ei nõuta nende suhtes 
käesoleva direktiivi muude kui artiklites 
1–3, 4–8, 9, 10, 15, 19, 20, artikli 21 lõikes 
3, artiklites 31, 32, 33 ja 34 ning VIII ja 
IX peatükis esitatud sätete kohaldamist.

Or. en
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Selgitus

Mis tahes meetmete puhul, mille komisjon kehtestab väikestele alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatele, tuleks võtta arvesse kõnealuste valitsejate olemust ja 
nendega ei tohiks kehtestada niisugustele alternatiivsete investeerimisfondide valitsejatele 
rangemaid nõudeid ning need tuleks piiritleda loetletud artiklitega. Eriti oluline on, et 
niisuguste väikeste alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate suhtes, kellest paljud 
keskenduvad börsivälistesse ettevõtetesse investeerimise valdkonnas riskikapitalile ning 
hädasti vajatava kapitali ja eksperdiabi pakkumisele uutele ja arenevatele ettevõtjatele, ei 
kohaldataks ülemäärast reguleerimist, kui nad otsustavad direktiivis osaleda.

Muudatusettepanek 435
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastavalt artiklitele 49 a, 
49 b ja 49 c vastu delegeeritud õigusaktid, 
milles sätestatakse täiendavad asjaolud, 
mille korral ei nõuta alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate ja nende 
valitsetavate alternatiivsete 
investeerimisfondide suhtes käesoleva 
direktiivi kohaldamist kas üldiselt või 
direktiivi konkreetsete sätete osas, kuna 
niisugused asjaolud ei kujuta endast 
süsteemset riski ega nõua käesoleva 
direktiiviga sätestatud investorite kaitse 
taset.

Or. en

Selgitus

Mis tahes meetmete puhul, mille komisjon kehtestab väikestele alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatele, tuleks võtta arvesse kõnealuste valitsejate olemust ja 
nendega ei tohiks kehtestada niisugustele alternatiivsete investeerimisfondide valitsejatele 
rangemaid nõudeid ning need tuleks piiritleda loetletud artiklitega. Eriti oluline on, et 
niisuguste väikeste alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate suhtes, kellest paljud 
keskenduvad börsivälistesse ettevõtetesse investeerimise valdkonnas riskikapitalile ning 
hädasti vajatava kapitali ja eksperdiabi pakkumisele uutele ja arenevatele ettevõtjatele, ei 
kohaldataks ülemäärast reguleerimist, kui nad otsustavad direktiivis osaleda.
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Muudatusettepanek 436
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Ilma et see piiraks artiklis 18 antud 
õigust ülesandeid delegeerida, tagavad 
liikmesriigid, et kõigil käesoleva direktiivi 
kohaselt valitsetavatel alternatiivsetel 
investeerimisfondidel on üks ainus 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja, 
mis vastutab käesoleva direktiivi nõuete 
täitmise eest.
Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
on juriidilisest isikust väline valitseja, 
kelle määrab alternatiivne 
investeerimisfond või kes määratakse 
alternatiivse investeerimisfondi nimel 
(alternatiivse investeerimisfondi määratud 
valitseja) ning kes on selle määramise 
tulemusel vastutav alternatiivse 
investeerimisfondi kogu portfelli 
valitsemise eest.

Or. en

Muudatusettepanek 437
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „alternatiivne investeerimisfond” - mis 
tahes investeerimisfond, sealhulgas selle 
investeerimisüksus, mille eesmärk on 
ühiselt investeerida varadesse ning millel 
ei ole tegutsemiseks vaja direktiivi 
2009/…/EÜ [eurofondide direktiiv] artikli 
5 kohast tegevusluba; 

a) „alternatiivne investeerimisfond” - mis 
tahes investeerimisfond, sealhulgas selle 
investeerimisüksus, mis kaasab kapitali 
aktsiate või osakute turustamisega selles 
investeerimisfondis kutselistele 
investoritele, et investeerida laekumised 
riski hajutamise põhimõttel vastavalt 
kindlaks määratud 
investeerimispoliitikale kõnealuste 
investorite kasuks, kuid mis ei hõlma mis 
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tahes kinnist vahendit või ettevõtetel 
põhinevat mis tahes liiki 
investeerimisvahendit, mis tahes üksust, 
mis vajab tegutsemiseks direktiivi 
2009/65/EÜ [eurofondide direktiiv] artikli 
5 kohast tegevusluba, mis tahes 
investeerimisfondi, mille puhul kuulub 
selle asutamisdokumentide kohaselt 
valitseja roll peamiselt investeerimisfondi 
enda või ühe selle liikme vastutusalasse, 
või mis tahes investeerimisfondi, mille 
investoriteks on üksnes muud 
alternatiivsed investeerimisfondid;

Or. en

Selgitus

Funds should only be classified as AIF to the extent that they are actively marketed, and 
operate on the basis of risk spreading. Closed-ended and corporate vehicles should not be 
dealt with under this regime. Likewise, self-managed funds should be exempted as they are 
not operated by third party managers. Master/feeder structures should not be subject to dual 
regulation and therefore funds that invest in other AIF should be expressly excluded. We 
welcome the revised definitions of "marketing" proposed in both the Gauzès Report and the 
Swedish Presidency Compromise Proposal. We believe it is important that only 'active' 
marketing is caught (such that marketing taking place at the initiative of the investor is not 
restricted).

Muudatusettepanek 438
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „alternatiivne investeerimisfond” - mis 
tahes investeerimisfond, sealhulgas selle 
investeerimisüksus, mille eesmärk on 
ühiselt investeerida varadesse ning millel 
ei ole tegutsemiseks vaja direktiivi 
2009/…/EÜ [eurofondide direktiiv] artikli 
5 kohast tegevusluba; 

a) „alternatiivne investeerimisfond” - mis 
tahes investeerimisfond, sealhulgas selle 
investeerimisüksus, mis kaasab kapitali 
aktsiate või osakute turustamisega selles 
investeerimisfondis kutselistele 
investoritele, et investeerida laekumised 
riski hajutamise põhimõttel vastavalt 
kindlaks määratud 
investeerimispoliitikale kõnealuste 
investorite kasuks, kuid mis ei hõlma mis 
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tahes kinnist vahendit või ettevõtetel 
põhinevat mis tahes liiki 
investeerimisvahendit, mis tahes üksust, 
mis vajab tegutsemiseks direktiivi 
2009/65/EÜ [eurofondide direktiiv] artikli 
5 kohast tegevusluba, mis tahes 
investeerimisfondi, mille puhul kuulub 
selle asutamisdokumentide kohaselt 
valitseja roll peamiselt investeerimisfondi 
enda või ühe selle liikme vastutusalasse,
või mis tahes investeerimisfondi, mille 
investoriteks on üksnes muud 
alternatiivsed investeerimisfondid;

Or. en

Muudatusettepanek 439
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „alternatiivne investeerimisfond” - mis 
tahes investeerimisfond, sealhulgas selle 
investeerimisüksus, mille eesmärk on 
ühiselt investeerida varadesse ning millel 
ei ole tegutsemiseks vaja direktiivi 
2009/…/EÜ [eurofondide direktiiv] artikli 
5 kohast tegevusluba; 

a) „alternatiivne investeerimisfond” - mis 
tahes investeerimisfond, sealhulgas selle 
investeerimisüksus, mis kaasab kapitali 
aktsiate või osakute turustamisega selles 
investeerimisfondis kutselistele 
investoritele, et investeerida laekumised 
riski hajutamise põhimõttel vastavalt 
kindlaks määratud 
investeerimispoliitikale kõnealuste 
investorite kasuks, kuid mis ei hõlma mis 
tahes kinnist vahendit või ettevõtetel 
põhinevat mis tahes liiki 
investeerimisvahendit, mis tahes üksust, 
mis vajab tegutsemiseks direktiivi 
2009/65/EÜ [eurofondide direktiiv] artikli 
5 kohast tegevusluba, mis tahes 
investeerimisfondi, mille puhul kuulub 
selle asutamisdokumentide kohaselt 
valitseja roll peamiselt investeerimisfondi 
enda või ühe selle liikme vastutusalasse, 
või mis tahes investeerimisfondi, mille 
investoriteks on üksnes muud 
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alternatiivsed investeerimisfondid;

Or. en

Selgitus

Fonde tuleks liigitada alternatiivsete investeerimisfondide hulka üksnes siis, kui neid 
turustatakse aktiivselt ja need järgivad oma tegevuses riski hajutamise põhimõtet. Kinniseid 
ja ettevõtetel põhinevaid vahendeid kõnealune kord käsitlema ei peaks. Ka ennast ise 
valitsevad fondid tuleks välja jätta, kuna neid ei juhi kolmandatest isikutest valitsejad. 
Ühisfondide struktuuride suhtes ei tohiks kohaldada kahekordset reguleerimist ja seetõttu 
tuleks muudesse alternatiivsetesse investeerimisfondidesse investeerivad fondid 
selgesõnaliselt välja jätta.

Muudatusettepanek 440
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „alternatiivne investeerimisfond” - mis 
tahes investeerimisfond, sealhulgas selle
investeerimisüksus, mille eesmärk on 
ühiselt investeerida varadesse ning millel 
ei ole tegutsemiseks vaja direktiivi 
2009/…/EÜ [eurofondide direktiiv] artikli 
5 kohast tegevusluba; 

a) „alternatiivne investeerimisfond” - mis 
tahes investeerimisfond, mis kaasab 
paljude investorite kapitali, et investeerida 
see riski hajutamise põhimõttel vastavalt 
kindlaks määratud 
investeerimispoliitikale kõnealuste 
investorite kasuks, sealhulgas mis tahes 
niisuguse fondi investeerimisüksus, ning 
millel ei ole tegutsemiseks vaja direktiivi 
2009/65/EÜ [eurofondide direktiiv] artikli 
5 kohast tegevusluba;

Or. en

Selgitus

The definition of ‘Alternative investment fund’ is a key definition in the context of the scope of 
the Directive and the definition should clearly specify the collective investment undertakings 
intended to be covered. The concept of raising capital for investment in accordance with a 
defined investment policy on the principle of risk-spreading are key features of a fund which 
distinguish a fund from other types of undertaking - such as joint venture entities or holding 
entities - which would not in any normal sense be regarded as funds but which might be said 
to be collective investment undertakings because of the very broad and uncertain scope of this 
term.
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Muudatusettepanek 441
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „alternatiivne investeerimisfond” - mis 
tahes investeerimisfond, sealhulgas selle 
investeerimisüksus, mille eesmärk on 
ühiselt investeerida varadesse ning millel 
ei ole tegutsemiseks vaja direktiivi 
2009/…/EÜ [eurofondide direktiiv] artikli 
5 kohast tegevusluba; 

a) „alternatiivne investeerimisfond” - mis 
tahes investeerimisfond, sealhulgas selle 
investeerimisüksus, mille eesmärk on 
kaasata paljude investorite kapitali, et 
investeerida see vastavalt kindlaks 
määratud investeerimispoliitikale 
kõnealuste investorite kasuks, ning millel 
ei ole tegutsemiseks vaja direktiivi 
2009/65/EÜ artikli 5 kohast tegevusluba;

Or. en

Selgitus

Ettepaneku eesmärk on selgitada ühise investeerimise eripära alternatiivse investeerimisfondi 
määratluses.

Muudatusettepanek 442
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „alternatiivne investeerimisfond” - mis 
tahes investeerimisfond, sealhulgas selle 
investeerimisüksus, mille eesmärk on 
ühiselt investeerida varadesse ning millel 
ei ole tegutsemiseks vaja direktiivi 
2009/…/EÜ [eurofondide direktiiv] artikli 
5 kohast tegevusluba; 

a) „alternatiivne investeerimisfond” - mis 
tahes investeerimisfond, sealhulgas selle 
investeerimisüksus,

i) mis kaasab paljude investorite kapitali, 
et investeerida see vastavalt kindlaks 
määratud investeerimispoliitikale 
kõnealuste investorite kasuks, ning
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ii) millel ei ole tegutsemiseks vaja 
direktiivi 2009/65/EÜ artikli 5 kohast 
tegevusluba;

Or. en

Selgitus

Selle sõnastusega tagatakse alternatiivse investeerimisfondi asjakohasem määratlus. Vt 
artikli 3 punkti a eesistujariigi muudetud kompromissettepanekus, mis esitati 15. detsembril 
2009.

Muudatusettepanek 443
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „alternatiivne investeerimisfond” - mis 
tahes investeerimisfond, sealhulgas selle 
investeerimisüksus, mille eesmärk on 
ühiselt investeerida varadesse ning millel 
ei ole tegutsemiseks vaja direktiivi 
2009/…/EÜ [eurofondide direktiiv] artikli 
5 kohast tegevusluba; 

a) „alternatiivne investeerimisfond” - mis 
tahes investeerimisfond, sealhulgas selle 
investeerimisüksus, mille eesmärk on 
ühiselt investeerida varadesse, ühe 
investori fondid ja hallatavad 
võimendusega kontod, millel ei ole 
tegutsemiseks vaja direktiivi 2009/65/EÜ
[eurofondide direktiiv] artikli 5 kohast 
tegevusluba;

Or. en

Muudatusettepanek 444
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „alternatiivne investeerimisfond” - mis 
tahes investeerimisfond, sealhulgas selle 
investeerimisüksus, mille eesmärk on 
ühiselt investeerida varadesse ning millel 
ei ole tegutsemiseks vaja direktiivi 

a) „alternatiivne investeerimisfond” - mis 
tahes investeerimisfond, sealhulgas selle 
investeerimisüksus, mille eesmärk on 
ühiselt investeerida varade portfelli ning 
millel ei ole tegutsemiseks vaja direktiivi 



AM\806449ET.doc 85/121 PE438.497v02-00

ET

2009/…/EÜ [eurofondide direktiiv] artikli 
5 kohast tegevusluba; 

2009/65/EÜ [eurofondide direktiiv] artikli 
5 kohast tegevusluba; 

Or. en

Selgitus

Määratluse selgitus.

Muudatusettepanek 445
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) „Süsteemselt mitteoluline 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja” 
– alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes otse või kaudselt sellise 
äriühingu kaudu, millega alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja on seotud 
ühise juhtimise või kontrolliga või olulise 
otsese või kaudse osalusega, valitseb 
sellise alternatiivse investeerimisfondi 
portfelle, mille valitsetavate 
individuaalsete varade (sealhulgas mis 
tahes finantsvõimenduse kasutamise teel 
omandatud varad) maht ei ületa 100 
miljonit eurot ja kogumaht ei ületa 
künnist 250 miljonit eurot või mille 
valitsevate varade kogumaht ei ületa 500 
miljonit eurot, juhul kui alternatiivse 
investeerimisfondi portfell koosneb 
finantsvõimenduseta alternatiivsetest 
investeerimisfondidest, kusjuures viie 
aasta jooksul pärast iga alternatiivse 
investeerimisfondi asutamise kuupäeva ei 
ole võimalik kasutada tagasivõtmise 
õigust;

Or. en
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Selgitus

Direktiivi peamine siht on vähendada süsteemset riski. Et viia kõiki ühtemoodi kohtleva 
lähenemisviisiga kaasnevad kahjud miinimumini, peaksid väiksemad alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad üksnes registreeruma ja täitma artiklites 19–21 sätestatud 
läbipaistvusnõudeid.

Muudatusettepanek 446
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) „Süsteemselt mitteoluline 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja” 
– alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes otse või kaudselt sellise 
äriühingu kaudu, millega alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja on seotud 
ühise juhtimise või kontrolliga või olulise 
otsese või kaudse osalusega, valitseb 
sellise alternatiivse investeerimisfondi 
portfelle, mille valitsetavate 
individuaalsete varade (sealhulgas mis 
tahes finantsvõimenduse kasutamise teel 
omandatud varad) maht ei ületa 100 
miljonit eurot ja kogumaht ei ületa 
künnist 500 miljonit eurot või mille 
valitsevate varade kogumaht ei ületa 1 
miljardit eurot, juhul kui alternatiivse 
investeerimisfondi portfell koosneb 
finantsvõimenduseta alternatiivsetest 
investeerimisfondidest, kusjuures viie 
aasta jooksul pärast iga alternatiivse 
investeerimisfondi asutamise kuupäeva ei 
ole võimalik kasutada tagasivõtmise 
õigust;

Or. en

Selgitus

On seisukohal, et käesoleva direktiivi ettepaneku tekitatav kaasnev kahju ei ole õigustatud. 
Kuna paljud alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate direktiivi reguleerimisalaga 
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hõlmatud tooted on reguleeritud asjakohasel riiklikul alusel, peaksime oma 
reguleerimisalaseid püüdeid täiustama, et täita olemasolevaid seaduselünki mõistlikul viisil.

Muudatusettepanek 447
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) „olemasolev registreerimise või 
kaudse osaluse süsteem” – niisuguse 
depoopanga või kolmanda isiku 
osalemine reguleeritud väärtpaberite 
keskdepositooriumis või reguleeritud 
rahvusvahelises väärtpaberite 
keskdepositooriumis, kellele depoopank 
on otseselt või kaudselt delegeerinud 
artikli 17 lõike 1 punktis b sätestatud 
ülesanded artikli 17 lõike 4 teises lõigus 
sätestatud nõuete kohaselt;

Or. en

Selgitus

See sõnastus võimaldab 2. tasandil selgitamist, kas ja millistel asjaoludel peab depoopank 
delegeerima ülesandeid kolmandatele isikutele, sealhulgas eelkõige sihtfondide 
peamaakleritele ja ülekande agentidele/registraatoritele.

Muudatusettepanek 448
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja” – mis tahes juriidiline või
füüsiline isik, kelle korrapärane tegevus 
hõlmab ühe või mitme alternatiivse
investeerimisfondi valitsemist;

b) „alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja” – mis tahes juriidiline isik, kes 
valitseb ühte või mitut alternatiivset
investeerimisfondi ja vastutab käesoleva 
direktiivi nõuete täitmise eest ning kelleks 
võib alternatiivse investeerimisfondi 
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õiguslikust vormist sõltuvalt olla kas  
alternatiivne investeerimisfond ise või 
väline üksus;

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiiviga tuleks lubada vaid ühte alternatiivse investeerimisfondi valitsejat iga 
alternatiivse investeerimisfondi kohta.

Muudatusettepanek 449
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja” – mis tahes juriidiline või 
füüsiline isik, kelle korrapärane tegevus 
hõlmab ühe või mitme alternatiivse
investeerimisfondi valitsemist;

b) „alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja” – mis tahes juriidiline isik, kes 
valitseb ühte või mitut alternatiivset
investeerimisfondi ja vastutab käesoleva 
direktiivi nõuete täitmise eest ning kelleks 
võib alternatiivse investeerimisfondi 
õiguslikust vormist sõltuvalt olla kas  
alternatiivne investeerimisfond ise või 
väline üksus;

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiiviga tuleks lubada vaid ühte alternatiivse investeerimisfondi valitsejat iga 
alternatiivse investeerimisfondi kohta.

Muudatusettepanek 450
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „alternatiivse investeerimisfondi b) „alternatiivse investeerimisfondi 
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valitseja” – mis tahes juriidiline või 
füüsiline isik, kelle korrapärane tegevus 
hõlmab ühe või mitme alternatiivse 
investeerimisfondi valitsemist;

valitseja” – mis tahes juriidiline isik, kes 
vastutab ühe või mitme alternatiivse 
investeerimisfondi valitsemise ja käesoleva 
direktiivi nõuete täitmise eest ning kelleks 
võib olla alternatiivne investeerimisfond 
ise, kui ta ei ole selleks määranud välist 
üksust;

Or. en

Selgitus

On vaja selget määratlust, et erineva struktuuriga fondidel saaks olla sisuline alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja. See puudutab eriti alternatiivseid investeerimisfonde, mis 
valitsevad end ise või mida valitsetakse siseselt.

Muudatusettepanek 451
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja” – mis tahes juriidiline või 
füüsiline isik, kelle korrapärane tegevus 
hõlmab ühe või mitme alternatiivse 
investeerimisfondi valitsemist;

b) „alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja” – mis tahes juriidiline isik, kes 
vastutab ühe või mitme alternatiivse 
investeerimisfondi valitsemise eest ja 
kelleks võib alternatiivse 
investeerimisfondi õiguslikust vormist 
sõltuvalt olla kas alternatiivne 
investeerimisfond ise või väline valitseja;

Or. en

Selgitus

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja on alternatiivse investeerimisfondi valitsemise eest 
vastutav üksus ja see saab olla vaid juriidiline isik. Direktiivis tuleb arvesse võtta 
mitmesuguseid fondistruktuure ja õiguslikust vormist sõltuvalt võib alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejaks olla alternatiivne investeerimisfond ise või väline üksus. 



PE438.497v02-00 90/121 AM\806449ET.doc

ET

Muudatusettepanek 452
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja” – mis tahes juriidiline või 
füüsiline isik, kelle korrapärane tegevus 
hõlmab ühe või mitme alternatiivse 
investeerimisfondi valitsemist;

b) „alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja” – mis tahes juriidiline isik, kes 
vastutab ühe või mitme alternatiivse 
investeerimisfondi valitsemise eest ja 
kelleks võib alternatiivse 
investeerimisfondi õiguslikust vormist 
sõltuvalt olla kas alternatiivne 
investeerimisfond ise või väline üksus;

Or. en

Selgitus

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja on alternatiivse investeerimisfondi valitsemise eest 
vastutav üksus ja see saab olla vaid juriidiline isik. Direktiivis tuleb arvesse võtta 
mitmesuguseid fondistruktuure ja õiguslikust vormist sõltuvalt võib alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejaks olla alternatiivne investeerimisfond ise või väline üksus. 

Muudatusettepanek 453
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) „hinnaekspert” – mis tahes juriidiline 
või füüsiline isik või äriühing, kes hindab 
alternatiivse investeerimisfondi varasid 
või määrab alternatiivse 
investeerimisfondi aktsiate või osakute 
väärtuse;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Eesmärk on kehtestada praktilisemad ja sõltumatud kõikide varaliikide hindamise protsessid, 
mis oleks nende olemusele ja alternatiivse investeerimisfondi enda organisatsioonile kohased.
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Muudatusettepanek 454
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) „hinnaekspert” – mis tahes juriidiline 
või füüsiline isik või äriühing, kes hindab 
alternatiivse investeerimisfondi varasid 
või määrab alternatiivse 
investeerimisfondi aktsiate või osakute 
väärtuse;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Nii kaua kui hindamine on portfelli haldamisest funktsionaalselt sõltumatu, ei tohiks nõuda 
välishindaja määramist. Hindaja rollist olulisem on kasutatava metoodika usaldusväärsus, 
seega tuleb see avaldada eelkõige raskesti hinnatavate varade puhul.

Muudatusettepanek 455
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) „hinnaekspert” – mis tahes juriidiline 
või füüsiline isik või äriühing, kes hindab
alternatiivse investeerimisfondi varasid või 
määrab alternatiivse investeerimisfondi 
aktsiate või osakute väärtuse;

c) „hinnaekspert” – mis tahes juriidiline 
või füüsiline isik või äriühing, kes hindab 
alternatiivse investeerimisfondi varasid või 
määrab alternatiivse investeerimisfondi 
aktsiate või osakute väärtuse ning kellele 
on andnud tegevusloa ja kelle tegevuse 
üle teostab järelevalvet pädev asutus;

Or. en

Selgitus

Hinnaeksperdid vajavad tegevusluba ja nende üle tuleb teostada järelevalvet.
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Muudatusettepanek 456
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) „hinnaekspert” – mis tahes juriidiline 
või füüsiline isik või äriühing, kes hindab 
alternatiivse investeerimisfondi varasid või 
määrab alternatiivse investeerimisfondi 
aktsiate või osakute väärtuse;

c) „hinnaekspert” – mis tahes juriidiline 
või füüsiline isik, kes hindab alternatiivse 
investeerimisfondi varasid või määrab 
alternatiivse investeerimisfondi aktsiate või 
osakute väärtuse;

Or. en

Selgitus

Äriühing on juriidiline isik ja seetõttu tuleks see sõna välja jätta. Samuti tahame juhtida 
tähelepanu asjaolule, et meie arvates ei ole asjakohane – nagu soovitatakse Gauzès’ raporti 
muudatusettepanekutes 3.6 ja 65 – et hinnaeksperdile annab tegevusloa ning tema tegevuse 
üle teostab järelevalvet pädev asutus, sest praegu ei ole hindamine üheski liikmesriigis 
reguleeritud, samuti ei ole tehtud ettepanekut, et see võiks tulevikus nii olla.

Muudatusettepanek 457
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) „hinnaekspert” – mis tahes juriidiline
või füüsiline isik või äriühing, kes hindab 
alternatiivse investeerimisfondi varasid või 
määrab alternatiivse investeerimisfondi 
aktsiate või osakute väärtuse;

c) „hinnaekspert” – juriidiline isik, kellele 
on andnud tegevusloa ning kelle tegevuse 
üle teostab järelevalvet pädev asutus, 
kaasa arvatud ka alternatiivsete 
investeerimisfondide valitseja, ning kes 
hindab alternatiivse investeerimisfondi 
varasid või määrab alternatiivse 
investeerimisfondi aktsiate või osakute 
väärtuse;

Or. en
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Muudatusettepanek 458
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) „depositaari ülesanded” – sõltumatu 
funktsioon, mis seisneb 
finantsinstrumentide hoidmises, 
investorite maksete vastuvõtmises ja 
kontrolli teostamises nende varade 
omandiõiguse üle, millesse alternatiivne 
investeerimisfond investeerib;

Or. en

Selgitus

Selle asemel, et suruda depositaari ideed peale mitmesugustele olemasolevatele 
fondistruktuuridele, tuleks selgelt määratleda depoopanga ülesanded ning need määrata 
depoopangale või muule asutusele, kes tagab, et ülesannete sõltumatut täitmine vastab 
investorite parimatele huvidele.

Muudatusettepanek 459
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) „valitsemisteenused” – ühe või mitme 
alternatiivse investeerimisfondi 
valitsemine ja juhtimine ühe või mitme 
investori nimel;

d) „valitsemisteenused” – direktiivi 
2009/65/EÜ II lisa artiklis 4a määratletud 
tegevused;

Or. en

Selgitus

Muudatus on tehtud ühtlustamiseks kehtiva ühenduse õigusega (mis käsitleb eurofonde) ja 
mõiste paremaks selgitamiseks.
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Muudatusettepanek 460
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) „valitsemisteenused” – ühe või mitme 
alternatiivse investeerimisfondi 
valitsemine ja juhtimine ühe või mitme 
investori nimel;

d) „valitsemisteenused” – artiklis 4a ja 
lisas määratletud valitsemisfunktsioonid;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga tahetakse ühtlustada valitsemisteenuste mõistet eurofondide IV 
direktiiviga, et luua kogu Euroopa fondisektori jaoks ühtne reguleerimisraamistik. Täpsemalt 
võib selle kohta lugeda artikli 4a (uus) kohta tehtud muudatusettepaneku selgitusest.

Muudatusettepanek 461
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) „valitsemisteenused” – ühe või mitme 
alternatiivse investeerimisfondi valitsemine
ja juhtimine ühe või mitme investori 
nimel;

d) „valitsemisteenused” – ühe või mitme 
alternatiivse investeerimisfondi 
valitsemine;

Or. en

Muudatusettepanek 462
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) „valitsemisteenused” – ühe või mitme 
alternatiivse investeerimisfondi 
valitsemine ja juhtimine ühe või mitme 

d) „valitsemine” – lisas määratletud 
funktsioonid;
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investori nimel; 

Or. en

Selgitus

Lisa põhineb eurofondide IV direktiivi vastaval lisal. Vt ka Gauzès’ raportit 
(muudatusettepanek nr 37).

Muudatusettepanek 463
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) „turustamine” – alternatiivse 
investeerimisfondi osakute või aktsiate mis 
tahes üldine pakkumine ühenduses alaliselt 
asuvatele investoritele või osakute või 
aktsiate nendesse paigutamine, olenemata 
sellest, kelle algatusel pakkumine või 
paigutamine aset leiab;

e) „turustamine” – alternatiivse 
investeerimisfondi osakute või aktsiate mis 
tahes otsene või kaudne pakkumine
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
algatusel või alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja nimel Liidus
alaliselt asuvatele investoritele või osakute 
või aktsiate nendesse paigutamine, 
olenemata sellest, kelle algatusel 
pakkumine või paigutamine aset leiab

Komisjon võtab kooskõlas artiklitega 49a, 
49b ja 49c vastu delegeeritud õigusaktid 
põhimõtete sätestamiseks, mis selgitavad 
olukorda, millal loetakse turustamine 
punkti e) tähenduses toimunuks 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
algatusel, võttes arvesse investeerijatele 
teatamise viisi ning alternatiivse 
investeerimisfondi kohta saadaval oleva 
teabe kuju ja sisu. 

Or. en

Selgitus

Kehtivates ELi ja liikmesriikide õigusaktides tõlgendatakse turustamist üldiselt kui aktiivset 
turustamist, kuna ainult aktiivseks turustamiseks antud luba on jõustatav.
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Muudatusettepanek 464
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) „turustamine” – alternatiivse 
investeerimisfondi osakute või aktsiate mis 
tahes üldine pakkumine ühenduses alaliselt 
asuvatele investoritele või osakute või 
aktsiate nendesse paigutamine, olenemata 
sellest, kelle algatusel pakkumine või 
paigutamine aset leiab;

e) „turustamine” – alternatiivse 
investeerimisfondi osakute või aktsiate mis 
tahes üldine pakkumine Liidus alaliselt 
asuvatele investoritele, kuid mitte i) mis 
tahes tellimata pakkumine või ettepanek 
ega ii) mis tahes pakkumine või ettepanek, 
mis on tehtud liikmesriigis seaduslikult 
selle liikmesriigi seaduste ja muu kui 
käesolevat direktiivi rakendava mis tahes 
seaduse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Unsolicited approaches should not be covered by the Directive. The Directive should not 
supplant the private placement regimes of individual Member States where available. These 
amendments would allow professional and institutional investors such as pension funds 
greater choice and thus allow them to diversify their investment risk. This was endorsed in the 
Gauzès Report (Amendments 17 and 118). We note the reference to “an intermediary 
responsible for distribution” in Amendment 38 in the Gauzès Report and would urge that the 
Directive be appropriately amended to clarify the position of intermediaries who market AIF 
pursuant to an appointment directly by the AIF itself.

Muudatusettepanek 465
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) „turustamine” – alternatiivse 
investeerimisfondi osakute või aktsiate mis 
tahes üldine pakkumine ühenduses alaliselt 
asuvatele investoritele või osakute või 
aktsiate nendesse paigutamine, olenemata 
sellest, kelle algatusel pakkumine või 

e) „turustamine” – alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja algatusel või 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
nimel toimuv sellise fondi poolt hallatava 
alternatiivse investeerimisfondi osakute 
või aktsiate mis tahes otsene või kaudne
pakkumine Liidus alaliselt asuvatele 
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paigutamine aset leiab; investoritele või osakute või aktsiate 
nendesse paigutamine;

Or. en

Selgitus

Et mitte oluliselt halvendada ELi investorite investeerimisvõimalusi, tuleks professionaalsete 
klientide algatusel toimuvad ostud / pööratud päringud turustamise mõistest välja jätta ning 
need ei tohiks kuuluda selle direktiivi reguleerimisalasse. Elukutselistel investoritel on 
piisavalt kogemusi, et otsustada, milline investeering sobib neile kõige paremini. Selle mõiste 
alla peaks kuuluma ainult aktiivne turustamine. 

Muudatusettepanek 466
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) „turustamine” – alternatiivse 
investeerimisfondi osakute või aktsiate mis 
tahes üldine pakkumine ühenduses alaliselt 
asuvatele investoritele või osakute või 
aktsiate nendesse paigutamine, olenemata 
sellest, kelle algatusel pakkumine või 
paigutamine aset leiab;

e) „turustamine” – alternatiivse 
investeerimisfondi osakute või aktsiate mis 
tahes otsene või kaudne avalik pakkumine
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
algatusel Liidus alaliselt asuvatele 
investoritele või osakute või aktsiate 
nendesse paigutamine;

Or. en

Muudatusettepanek 467
Derk Jan Eppink

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) „turustamine” – alternatiivse 
investeerimisfondi osakute või aktsiate mis 
tahes üldine pakkumine ühenduses alaliselt 
asuvatele investoritele või osakute või 
aktsiate nendesse paigutamine, olenemata 
sellest, kelle algatusel pakkumine või 

e) „turustamine” – alternatiivse 
investeerimisfondi osakute või aktsiate mis 
tahes aktiivne üldine pakkumine Liidus
alaliselt asuvatele investoritele või osakute
või aktsiate nendesse paigutamine,
Käesoleva mõiste alla ei kuulu investorite 



PE438.497v02-00 98/121 AM\806449ET.doc

ET

paigutamine aset leiab; poolt alternatiivsele investeerimisfondi 
valitsejale tehtavad päringud ega täiendav 
märkimine olemasolevate investorite 
poolt;

Or. en

Selgitus

Direktiiv ei tohiks keelata pööratud päringuid, mille abil taibukas investor saab oma 
alternatiivse investeerimisfondi kohta fondivalitsejalt teavet hankida.

Muudatusettepanek 468
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) „turustamine” – alternatiivse 
investeerimisfondi osakute või aktsiate mis 
tahes üldine pakkumine ühenduses alaliselt 
asuvatele investoritele või osakute või 
aktsiate nendesse paigutamine, olenemata 
sellest, kelle algatusel pakkumine või 
paigutamine aset leiab;

e) „turustamine” – alternatiivse 
investeerimisfondi osakute või aktsiate mis 
tahes üldine pakkumine Liidus alaliselt 
asuvatele investoritele või osakute või 
aktsiate nendesse paigutamine, mis toimub 
alternatiivsete investeerimisfondi valitseja 
või jaotamise eest vastutava vahendaja 
algatusel, kuid see ei hõlma: i) mis tahes 
tellimata pakkumist või ii) mis tahes 
pakkumist või ettepanekut mis tahes 
pakkumist või ettepanekut, mis on tehtud 
liikmesriigis seaduslikult selle liikmesriigi 
seaduste ja muu kui käesolevat direktiivi 
rakendava mis tahes seaduse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Turustamise mõiste uue määratlemisega võimaldaks direktiiv börsil noteerimata aktsiatesse 
investeerimise kehtival riiklikul korral eksisteerida koos direktiiviga, see ei looks 
protektsionistliku iseloomuga tõkkeid ning võimaldaks investoritele suuremat 
investeerimisvõimaluste valiku vabadust ja mitmekesisust. Tellimata ettepanekud ei peaks 
kuuluma selle direktiivi reguleerimisalasse.
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Muudatusettepanek 469
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) „turustamine” – alternatiivse 
investeerimisfondi osakute või aktsiate mis 
tahes üldine pakkumine ühenduses alaliselt 
asuvatele investoritele või osakute või 
aktsiate nendesse paigutamine, olenemata 
sellest, kelle algatusel pakkumine või 
paigutamine aset leiab;

e) „turustamine” – alternatiivse 
investeerimisfondi osakute või aktsiate mis 
tahes pakkumine alternatiivse 
investeerimisfondi või alternatiivsete 
investeerimisfondide valitseja algatusel 
Liidus alaliselt asuvatele investoritele või 
osakute või aktsiate nendesse paigutamine;

Or. en

Selgitus

Kõrvaldab tellimata (passiivsete) investeeringute keelu.

Muudatusettepanek 470
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) „turustamine” – alternatiivse 
investeerimisfondi osakute või aktsiate mis 
tahes üldine pakkumine ühenduses alaliselt 
asuvatele investoritele või osakute või 
aktsiate nendesse paigutamine, olenemata 
sellest, kelle algatusel pakkumine või 
paigutamine aset leiab;

e) „turustamine” – alternatiivse 
investeerimisfondi osakute või aktsiate mis 
tahes otsene või kaudne avalik pakkumine
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
algatusel Liidus alaliselt asuvatele 
investoritele või osakute või aktsiate 
nendesse paigutamine;

Or. en

Selgitus

Jaotamise valdkonnas peaks direktiivi projekt piirduma avaliku turustamisega.
Fondivalitsejate ja investorite kahepoolsed kokkulepped börsil noteerimata aktsiatesse 
investeerimise kehtiva korra alusel tuleks direktiivist välja jätta.
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Muudatusettepanek 471
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) „turustamine” – alternatiivse 
investeerimisfondi osakute või aktsiate mis 
tahes üldine pakkumine ühenduses alaliselt 
asuvatele investoritele või osakute või 
aktsiate nendesse paigutamine, olenemata 
sellest, kelle algatusel pakkumine või 
paigutamine aset leiab;

e) „turustamine” – alternatiivse 
investeerimisfondi osakute või aktsiate mis 
tahes pakkumine Liidus alaliselt asuvatele 
investoritele või osakute või aktsiate 
nendesse paigutamine, olenemata sellest, 
kelle algatusel pakkumine või paigutamine 
aset leiab;

Or. en

Selgitus

Ei ole vaja viidata üldisele pakkumisele, ainult pakkumisest aitab.

Muudatusettepanek 472
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) „investoritele pakutav alternatiivne 
investeerimisfond” – mis tahes 
alternatiivne investeerimisfond, mis saab 
vahendeid ELis alaliselt asuvatelt 
investoritelt;

Or. en

Selgitus

Järjepidevus muudetud artikliga 2.
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Muudatusettepanek 473
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „päritoluliikmesriik” – liikmesriik, kus 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale 
on antud artikli 6 kohaselt tegevusluba;

h) „päritoluliikmesriik” – liikmesriik, kus
alternatiivse investeerimisfondi alaliselt 
asub;

Or. en

Selgitus

Järjepidevus järgmiste muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 474
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) „depositaari päritoluliikmesriik” –

i) direktiivi 2006/48/EÜ artikli 4 lõikes 7 
määratletud päritoluliikmesriik, kui 
depositaar on vastavalt nimetatud 
direktiivile tegevusloa saanud 
krediidiasutus;
ii) direktiivi 2004/39/EÜ artikli 4 lõike 1 
punkti 20 alapunktis a määratletud 
päritoluliikmesriik, kui depositaar on 
vastavalt nimetatud direktiivile tegevusloa 
saanud investeerimisühing;
iii) depositaari registrijärgse asukoha 
liikmesriik, kui depositaar on artikli 17 
lõike 3 punktis c või d nimetatud 
juriidiline isik, kes on asutatud ELis;

Or. en
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Selgitus

Artikli 17 lõplikul vormistamisel tuleb teha vastavad muudatused.

Muudatusettepanek 475
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) „depositaari päritoluliikmesriik” –

i) direktiivi 2006/48/EÜ artikli 4 lõikes 7 
määratletud päritoluliikmesriik, kui 
depositaar on vastavalt nimetatud 
direktiivile tegevusloa saanud 
krediidiasutus;
ii) direktiivi 2004/39/EÜ artikli 4 lõike 1 
punkti 20 alapunktis a määratletud 
päritoluliikmesriik, kui depositaar on 
vastavalt nimetatud direktiivile tegevusloa 
saanud investeerimisühing;
iii) riik, kus depositaar on vastavalt artikli 
17 lõike 3 punktile b saanud tegevusloa, 
kui alternatiivne investeerimisfond asub 
alaliselt kolmandas riigis;

Or. en

Selgitus

On vaja täpsemalt selgitada depositaari päritoluliikmesriigi mõistet arvestades, et tehakse 
ettepanek kolme kategooria eristamiseks.
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Muudatusettepanek 476
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) „vastuvõtjaliikmesriik” – liikmesriik, mis 
ei ole päritoluliikmesriik ja mille 
territooriumil osutab alternatiivse
investeerimisfondi valitseja alternatiivsele 
investeerimisfondile valitsemisteenuseid 
või turustab fondi aktsiaid või osakuid;

i) „vastuvõtjaliikmesriik” – liikmesriik, 
mille territooriumil alternatiivset
investeerimisfondi investeerijatele 
pakutakse;

Or. en

Selgitus

Järjepidevus eelmiste ja järgmiste muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 477
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) „pädevad asutused” – liikmesriikide 
ametiasutused, kellele on õigusaktiga 
tehtud ülesandeks teostada järelevalvet 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate üle;

j) „pädevad asutused” – liikmesriikide ja 
Euroopa Liidu ametiasutused, kellele on 
õigusaktiga tehtud ülesandeks teostada 
järelevalvet alternatiivsete 
investeerimisfondide ja nende valitsejate 
üle;

Or. en

Selgitus

Direktiiv peaks arvesse võtma uut Euroopa tasandi järelevalvevõrgustikku.
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Muudatusettepanek 478
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) „pädevad asutused” – liikmesriikide 
ametiasutused, kellele on õigusaktiga 
tehtud ülesandeks teostada järelevalvet 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate üle;

j) „pädevad asutused” – liikmesriikide 
ametiasutused, kellele on õigusaktiga 
tehtud ülesandeks teostada järelevalvet 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate üle. Kui alternatiivsete 
investeerimisfondide valitseja turustab 
alternatiivseid investeerimisfonde rohkem 
kui kolmes liikmesriigis, on pädevaks 
asutuseks Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus 
(ESMA);

Or. de

Selgitus

Kui alternatiivsete investeerimisfondide valitseja tegevus on piiriülene, ei suuda konkreetse 
riigi järelevalveasutus enam piisavat järelevalvet tagada. Kuna alternatiivsed 
investeerimisfondid on erinevalt muudest finantsturuosalistest harva seotud mingi konkreetse 
piirkonnaga, tundub olevat mõistlik järelevalvepädevuse üleandmine Euroopa tasandi 
asutusele.

Muudatusettepanek 479
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j a) „depositaari pädevad asutused” –

i) direktiivi 2006/48/EÜ artikli 4 lõikes 4 
määratletud pädevad asutused, kui 
depositaar on vastavalt nimetatud 
direktiivile tegevusloa saanud 
krediidiasutus;
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ii) direktiivi 2004/39/EÜ artikli 4 lõike 1 
punktis 22 määratletud 
päritoluliikmesriik, kui depositaar on 
vastavalt nimetatud direktiivile tegevusloa 
saanud investeerimisühing;
iii) juriidilise isiku päritoluliikmesriigi 
riiklikud asutused, kellel on seaduse või 
määruse alusel sellise juriidilise isiku üle 
järelevalve õigus, kui depositaar on artikli 
17 lõike 3 punktis c nimetatud juriidiline 
isik, kes on asutatud ELis ;

Or. en

Selgitus

Artikli 17 lõplikul vormistamisel tuleb teha vastavad muudatused. Võib vaja minna 
depositaari mõistet tagamaks, et eri liikmesriikide kohtupraktika ega rakendusmeetmed ei 
lisaks otseseid ega kaudseid kohustusi, mistõttu alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate direktiivis sätestatud kohustusi rakendatakse liigpüüdlikult.

Muudatusettepanek 480
Astrid Lulling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j a) „depositaari pädevad asutused” –

i) direktiivi 2006/48/EÜ artikli 4 lõikes 4 
määratletud pädevad asutused, kui 
depositaar on vastavalt nimetatud 
direktiivile tegevusloa saanud 
krediidiasutus;
ii) direktiivi 2004/39/EÜ artikli 4 lõike 1 
punktis 22 määratletud 
päritoluliikmesriik, kui depositaar on 
vastavalt nimetatud direktiivile tegevusloa 
saanud investeerimisühing;
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iii) selle riigi ametiasutused, kus 
depositaar on vastavalt artikli 17 lõike 3 
punktile b saanud tegevusloa, kui 
alternatiivne investeerimisfond asub 
alaliselt kolmandas riigis;

Or. en

Selgitus

On vaja täpsemalt selgitada depositaari pädevate asutuste mõistet, arvestades, et tehakse 
ettepanek kolme kategooria eristamiseks.

Muudatusettepanek 481
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) „finantsvõimendus” – mis tahes meetod, 
mille abil alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja suurendab valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi riski seoses teatava 
investeeringuga, kas raha või väärtpaberite 
laenamise või tuletisinstrumentide 
positsioonist tuleneva võimenduse või 
muude vahendite abil;

l) „finantsvõimendus” – mis tahes meetod, 
mille abil alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja suurendab valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi riski seoses teatavate 
investeeringutega, kas raha või 
väärtpaberite laenamise või 
tuletisinstrumentide positsioonist tuleneva 
võimenduse abil; finantsvõimenduse taset 
hinnatakse alati netopõhiselt ja riskiga 
kaalutud alusel;

Or. en

Selgitus

It is desirable to distinguish leverage as an investment method from any particular measure of 
the resulting risk-exposure, the “level of leverage”. Among other things, the drawing of such 
a distinction permits the possibility of differing leverage measures for differing AIF-types.  
This, among other things, should help to reduce the risk of circumvention. “Particular 
investments” (not restricted to the singular) keeps the definition wider, and allows for the 
“level of leverage” to be understood as being capable of being determined at portfolio level, 
as is required for certain purposes.
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Muudatusettepanek 482
Gay Mitchell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) „finantsvõimendus” – mis tahes meetod, 
mille abil alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja suurendab valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi riski seoses teatava 
investeeringuga, kas raha või väärtpaberite 
laenamise või tuletisinstrumentide 
positsioonist tuleneva võimenduse või 
muude vahendite abil;

l) „finantsvõimendus” – mis tahes meetod, 
mille abil alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja suurendab valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi riski seoses teatavate 
investeeringutega, kas raha või 
väärtpaberite laenamise või 
tuletisinstrumentide positsioonist tuleneva 
võimenduse abil; finantsvõimenduse taset 
hinnatakse alati netopõhiselt ja riskiga 
kaalutud alusel;

Or. en

Selgitus

It is desirable to distinguish leverage as an investment method from any particular measure of 
the resulting risk-exposure, the “level of leverage”. Among other things, the drawing of such 
a distinction permits the possibility of differing leverage measures for differing AIF-types.  
This, among other things, should help to reduce the risk of circumvention. “Particular 
investments” (not restricted to the singular) keeps the definition wider, and allows for the 
“level of leverage” to be understood as being capable of being determined at portfolio level, 
as is required for certain purposes.

Muudatusettepanek 483
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) „finantsvõimendus” – mis tahes meetod, 
mille abil alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja suurendab valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi riski seoses teatava 
investeeringuga, kas raha või väärtpaberite 
laenamise või tuletisinstrumentide 
positsioonist tuleneva võimenduse või 
muude vahendite abil;

l) „finantsvõimendus” – mis tahes meetod, 
mille abil alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja suurendab valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi riski seoses teatavate 
investeeringutega, kas raha või 
väärtpaberite laenamise või 
tuletisinstrumentide positsioonist tuleneva 
võimenduse abil; finantsvõimenduse taset 



PE438.497v02-00 108/121 AM\806449ET.doc

ET

hinnatakse alati netopõhiselt ja riskiga 
kaalutud alusel;

Or. en

Muudatusettepanek 484
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) „finantsvõimendus” – mis tahes meetod, 
mille abil alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja suurendab valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi riski seoses teatava 
investeeringuga, kas raha või väärtpaberite 
laenamise või tuletisinstrumentide 
positsioonist tuleneva võimenduse või 
muude vahendite abil;

l) „finantsvõimendus” – mis tahes meetod, 
mille abil alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja suurendab valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi riski seoses teatavate 
investeeringutega, kas raha või 
väärtpaberite laenamise või 
tuletisinstrumentide positsioonist tuleneva 
võimenduse abil; finantsvõimenduse taset 
hinnatakse alati netopõhiselt ja riskiga 
kaalutud alusel;

Or. en

Selgitus

It is desirable to distinguish leverage as an investment method from any particular measure of 
the resulting risk-exposure, the “level of leverage”. Among other things, the drawing of such 
a distinction permits the possibility of differing leverage measures for differing AIF-types. 
This, among other things, should help to reduce the risk of circumvention. “Particular 
investments” (not restricted to the singular) keeps the definition wider, and allows for the 
“level of leverage” to be understood as being capable of being determined at portfolio level, 
as is required for certain purposes.
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Muudatusettepanek 485
Burkhard Balz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) „finantsvõimendus” – mis tahes meetod, 
mille abil alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja suurendab valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi riski seoses teatava 
investeeringuga, kas raha või väärtpaberite 
laenamise või tuletisinstrumentide
positsioonist tuleneva võimenduse või 
muude vahendite abil;

l) „finantsvõimendus” – mis tahes meetod, 
mille abil alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja suurendab valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi riski seoses teatavate 
investeeringutega, kas raha või 
väärtpaberite laenamise või 
tuletisinstrumentide abil;
finantsvõimenduse taset hinnatakse alati 
netopõhiselt ja riskiga kaalutud alusel;

Or. en

Selgitus

Finantsvõimendus olema netoalusel ja seda tuleks arvutada riskiga kaalutud alusel.
Finantsvõimenduse suhtarv, mis on esitatud absoluutarvuna, ei võta arvesse tegelikku 
alusriski.

Muudatusettepanek 486
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) „finantsvõimendus” – mis tahes meetod, 
mille abil alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja suurendab valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi riski seoses teatava 
investeeringuga, kas raha või väärtpaberite 
laenamise või tuletisinstrumentide
positsioonist tuleneva võimenduse või 
muude vahendite abil;

l) „finantsvõimendus” – mis tahes meetod, 
mille abil alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja suurendab valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi riski seoses teatavate 
investeeringutega, kas raha või 
väärtpaberite laenamise või 
tuletisinstrumentide abil;
finantsvõimenduse taset hinnatakse alati 
netopõhiselt ja riskiga kaalutud alusel;

Or. en
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Selgitus

Finantsvõimendust on raske asjakohaselt määratleda, kuna finantsvõimendus ei ole 
eraldiseisev riski mõõt ning vahel tähendab suurem finantsvõimendus vähemat riski. Ideaalis 
seatakse paika finantsvõimenduse mõõt, mis kohaldub alusvara riskifaktoriga (näiteks Basel 
II riskiga kaalutud varad). Kuid see tekitaks väga keeruka raamistiku.

Muudatusettepanek 487
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) „finantsvõimendus” – mis tahes meetod, 
mille abil alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja suurendab valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi riski seoses teatava 
investeeringuga, kas raha või väärtpaberite 
laenamise või tuletisinstrumentide 
positsioonist tuleneva võimenduse või 
muude vahendite abil;

l) „finantsvõimendus” – mis tahes meetod, 
mille abil alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja suurendab valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi riski seoses teatava 
investeeringuga, kas raha või väärtpaberite 
laenamise või tuletisinstrumentide 
positsioonist tuleneva võimenduse või 
muude vahendite abil, kaasa arvatud 
finantsvõimendus, mida kasutavad fondid 
või muud juriidilised isikud, keda 
kontrollib alternatiivne investeerimisfond 
üksi või koos teise alternatiivse 
investeerimisfondiga;

Or. en

Selgitus

Fondi kontrollitavates juriidilistes isikutes võib olla kõrge finantsvõimenduse tase; nendega 
peaks arvestama, seda eriti börsiväliste ettevõtete puhul.



AM\806449ET.doc 111/121 PE438.497v02-00

ET

Muudatusettepanek 488
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) „finantsvõimendus” – mis tahes meetod, 
mille abil alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja suurendab valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi riski seoses teatava 
investeeringuga, kas raha või väärtpaberite 
laenamise või tuletisinstrumentide 
positsioonist tuleneva võimenduse või 
muude vahendite abil;

l) „finantsvõimendus” – mis tahes meetod, 
mille abil alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja suurendab valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi olemasolevat riski 
seoses teatava investeeringuga, kas raha 
või väärtpaberite laenamise või 
tuletisinstrumentide positsioonist tuleneva
sama konkreetse investeeringu
võimenduse või muude vahendite abil;
alternatiivne investeerimisfond ei kuulu 
selle määratluse alla kui tema 
investeerimisstrateegias on ette nähtud 
hajutatud futuuride portfelliga 
kauplemist, see sisaldab piisavalt 
kauplemise piiranguid ning investeeringu 
suurendamiseks ei lisata laenukapitali;

Or. en

Selgitus

Direktiivis tuleks vahet teha erinevatel finantsvõimenduse liikidel. Tähelepanu pööramine 
laenukapitali lubamisele võimendusefekti suurendamiseks on tingitud direktiivi tähendusest.

Muudatusettepanek 489
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) „finantsvõimendus” – mis tahes meetod, 
mille abil alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja suurendab valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi riski seoses teatava 
investeeringuga, kas raha või väärtpaberite 
laenamise või tuletisinstrumentide 
positsioonist tuleneva võimenduse või 

l) „finantsvõimendus” – mis tahes meetod, 
mille abil alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja suurendab valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi riski kas raha või 
väärtpaberite laenamise või 
tuletisinstrumentide positsioonist tuleneva 
võimenduse või muude vahendite abil;
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muude vahendite abil;

Or. en

Muudatusettepanek 490
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab kooskõlas artiklitega 49a, 
49b ja 49c vastu delegeeritud õigusaktid 
eesmärgiga selgitada finantsvõimenduse 
meetodeid vastavalt punkti l esimesele 
lõigule ning artikli 21 4 tähenduses ning 
täpsustab, millal loetakse 
finantsvõimendust kasutatuks süsteemi 
seisukohalt olulises ulatuses ja kuidas 
finantsvõimendust arvutada.

Or. en

Muudatusettepanek 491
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab kooskõlas artiklitega 49a, 
49b ja 49c vastu delegeeritud õigusaktid 
eesmärgiga selgitada finantsvõimenduse 
meetodeid vastavalt esimese lõike punktile 
l ning artikli 21 4 tähenduses ning 
täpsustab, millal loetakse 
finantsvõimendust kasutatuks süsteemi 
seisukohalt olulises ulatuses ja kuidas 
finantsvõimendust arvutada.
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Or. en

Muudatusettepanek 492
Gay Mitchell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab kooskõlas artiklitega 49a, 
49b ja 49c vastu delegeeritud õigusaktid 
eesmärgiga selgitada finantsvõimenduse 
meetodeid vastavalt esimese lõike punktile 
l ning artikli 21 4 tähenduses ning 
täpsustab, millal loetakse 
finantsvõimendust kasutatuks süsteemi 
seisukohalt olulises ulatuses ja kuidas 
finantsvõimendust arvutada. 

Or. en

Selgitus

Vt seoses finantsvõimenduse mõiste muutmise ettepanekuga (muudatusettepanek 3) ja 
ettepanekuid artikli 21 lõike 4 muutmiseks.

Muudatusettepanek 493
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt o a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o a) „hallatav finantsvõimendusega 
konto” – investeeringukonto, mida haldab 
kolmas osapool, kellel on õigus teha 
tehinguid ilma konto omaniku eelneva 
nõusolekuta ja mille suhtes selliste 
tehingutega seoses kasutatakse 
finantsvõimendust.

Or. en
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Muudatusettepanek 494
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt o b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o b) „sihtäriühing” – emiteerija või 
börsiväline äriühing, mis võetakse üle 
investori poolt, kes omandab kontrolliva 
mõju.

Or. en

Selgitus

Kui käsitletakse firmade omandamist nende varade mahamüümiseks, tuleks määratleda 
sihtäriühingu mõiste.

Muudatusettepanek 495
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt o c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o c) „kinnist tüüpi 
ühisinvesteerimisettevõtja” –
ühisinvesteerimisettevõtja, mille aktsiaid, 
osasid või osakuid ei saa nende omanike 
nõudmisel otseselt või kaudselt selle 
ettevõtja varadest tagasi osta või 
lunastada.

Or. en

Selgitus

On vaja määratleda kinnist tüüpi ühisinvesteerimisettevõtja mõiste, et eristada seda avatud 
investeerimisfondidest, mis peaksid kuuluma kõnealuse direktiivi reguleerimisalasse.
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Muudatusettepanek 496
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt o d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o d) „lühikeseks müük” – müüjale 
mittekuuluva väärtpaberi müük, kui ka 
igasugune müük, mis toimub müüja poolt 
või tema konto tarbeks laenatud 
väärtpaberi üleandmise teel;

Or. en

Muudatusettepanek 497
Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt o e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o e ) „katteta lühikeseks müük” – mis 
tahes õigusevastane või manipuleeriv 
tehing, mille käigus müüb väärtpabereid 
osapool, kelle käsutuses ei ole aktsiaid, 
mis on tema täielikus omanduses või mille 
ta on saanud laenates väärtpabereid 
üleandmise eesmärgil vastavalt tavalisele 
maksetsüklile;

Or. en

Muudatusettepanek 498
Peter Skinner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt o f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o f) „kinnist tüüpi alternatiivne 
investeerimisfond” – alternatiivne 
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investeerimisfond, mille aktsiaid või 
osakuid ei saa nende omanikud selle 
alternatiivse investeerimisfondi varadest 
otseselt või kaudselt tagasi osta või 
lunastada;

Or. en

Selgitus

Kinnist tüüpi fond ei paku võimalust aktsiaid või osakuid soovi korral tagasi lunastada.
Direktiivis peaks olema kajastatud ka kinnist tüüpi fondide olemasolu. Esimene samm selle 
poole oleks kinnist tüüpi alternatiivsete investeerimisfondide mõiste määratlemine.

Muudatusettepanek 499
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt o g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o g) „hoidmine” – finantsinstrumentide 
hoiule võtmine või positsiooni säilitamine 
alternatiivse investeerimisfondi nimel; 

Or. en

Muudatusettepanek 500
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt o g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o g )„hoidmine” – finantsinstrumentide 
hoiule võtmine või positsiooni säilitamine 
alternatiivse investeerimisfondi nimel; 

Or. en

Selgitus

It is of paramount importance that the regulatory framework reflects the market reality in 
order for depositaries to be able to fulfil their obligations under the directive. Due to 
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differences of holding different asset classes there has to be a distinction between the over-all 
"safe-keeping" duties which could be either through custody (assets held directly or in-
directly by the depositary e.g. book-entry financial instruments in CSD or cash central banks) 
or position-keeping (assets not under the direct control of depositary e.g. OTC-derivatives, 
third party banks, clearing brokers, transfer agents, real estate).

Muudatusettepanek 501
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt o g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o g) „hoidmine” – finantsinstrumentide 
hoiule võtmine või positsiooni säilitamine 
alternatiivse investeerimisfondi nimel.

Or. en

Selgitus

Eri tüüp varaklasside hoidmises on erinevusi ning tuleb teha vahet varadel, mida hoiab 
otseselt või kaudselt depositaar ning varadel, mis ei ole depositaari otsese kontrolli all, st 
hoiule võtmine ja positsiooni säilitamine. Seda tuleb direktiivis täpsustada, et see oleks turu 
praktikas paremini kohaldatav.

Muudatusettepanek 502
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt o h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o h) „tööstuslik valdusettevõte” –
äriühing, mille majanduslik eesmärk on 
täide viia tööstuslikku äristrateegiat oma 
tütarettevõtjate või sidusühingute kaudu 
ning mille asutamise põhieesmärk ei ole 
investoritele kasumi tootmine oma 
tütarettevõtjate või sidusühingute 
tähtaegse loovutamise kaudu;

Or. en
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Selgitus

Industrial holding companies are long term owners without a planned exit horizon and have 
an industrial approach to their holdings – whether as holding companies of industrial 
conglomerates or as industrial investment companies. Such companies pose limited systemic 
risk and, insofar as they are listed, are subject to existing EU Company Law, national 
regulation and stock exchange listing rules, which provides effective protection for investors. 
Industrial holding companies which are more industrial than trading oriented in their 
investments should therefore be exempted from the scope of the Directive.

Muudatusettepanek 503
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt o h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o h) „tööstuslik valdusettevõte” – äriühing 
kontrolliva osalusega ühes või rohkemas 
äriühingus, mille majanduslik eesmärk on 
täide viia tööstuslikku äristrateegiat oma 
tütarettevõtjate või sidusühingute kaudu 
ning mille asutamise põhieesmärk ei ole 
investoritele kasumi tootmine oma 
tütarettevõtjate või sidusühingute 
tähtaegse loovutamise kaudu;

Or. en

Selgitus

Direktiivi reguleerimisala peaks piirduma alternatiivsete investeerimisfondide valitsejatega, 
kes kujutavad süsteemset riski, vastasel juhul on plaanitud järelevalvet raske korralikult 
teostada. Tööstuslikud valdusettevõtjad on pikaajalised omanikud ilma lahkumiskavatsuseta 
ja tööstusliku lähenemisviisiga oma vallatavatesse ettevõtetesse. Sellised ettevõtjad ei kujuta 
süsteemset riski ja, kuivõrd nad on väärtpaberibörsil noteeritud, kohaldatakse nende suhtes 
ELi kehtivat äriühinguõigust, riiklikke õigusakte ja börsinoteeringu eeskirju, mis tagavad 
investoritele tõhusa kaitse. Seega tuleks nad direktiivi reguleerimisalast välja jätta.
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Muudatusettepanek 504
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt o i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o i) „sidusühing” – äriühing, milles 
tööstuslik valdusettevõte valdab otsese või 
kaudse omanduse kaudu 20% või enam 
hääleõigustest.

Or. en

Selgitus

Industrial holding companies are long term owners without a planned exit horizon and have 
an industrial approach to their holdings – whether as holding companies of industrial 
conglomerates or as industrial investment companies. Such companies pose limited systemic 
risk and, insofar as they are listed, are subject to existing EU Company Law, national 
regulation and stock exchange listing rules, which provides effective protection for investors. 
Industrial holding companies which are more industrial than trading oriented in their 
investments should therefore be exempted from the scope of the Directive.

Muudatusettepanek 505
Gunnar Hökmark

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt o j (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o j) „kontroll” – mis tahes otsene või 
kaudne osalus, mis esindab 20% või enam 
äriühingu hääleõigustest.

Or. en

Selgitus

Direktiivi reguleerimisala peaks piirduma alternatiivsete investeerimisfondide valitsejatega, 
kes kujutavad süsteemset riski, vastasel juhul on plaanitud järelevalvet raske korralikult 
teostada. Tööstuslikud valdusettevõtjad on pikaajalised omanikud ilma lahkumiskavatsuseta 
ja tööstusliku lähenemisviisiga oma vallatavatesse ettevõtetesse. Sellised ettevõtjad ei kujuta 
süsteemset riski ja, kuivõrd nad on väärtpaberibörsil noteeritud, kohaldatakse nende suhtes 
ELi kehtivat äriühinguõigust, riiklikke õigusakte ja börsinoteeringu eeskirju, mis tagavad 
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investoritele tõhusa kaitse. Seega tuleks nad direktiivi reguleerimisalast välja jätta.

Muudatusettepanek 506
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt o k (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o k) „emitendist alternatiivne 
investeerimisfond” – alternatiivne 
investeerimisfond, mis investeerib 
vähemalt 85% oma varadest teise 
alternatiivse investeerimisfondi 
(ühisfondi) aktsiatesse või osakutesse 
ning viitamine emitendist alternatiivse 
investeerimisfondina investeerimisele 
tähendab selle alternatiivse 
investeerimisfondi varadest vähemalt 85% 
investeerimist ühisfondi aktsiatesse või 
osakutesse;

Or. en

Selgitus

Seda uut määratlust kasutatakse järgnevates muudatusettepanekutes. See põhineb ühisfondi 
määratlusel, mis on kasutusel eurofondide IV direktiivis (näit 85% test) ning selle kohta on 
tehtud ettepanek eesistujariik Rootsi kompromissettepanekus.

Muudatusettepanek 507
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3a
Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
mõiste
Ilma et see piiraks artiklis 18 antud õigust 
ülesandeid delegeerida, tagavad 
liikmesriigid, et kõikidel käesoleva 
direktiivi kohaselt valitsetavatel 
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alternatiivsetel investeerimisfondidel on 
üks ainus alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes vastutab käesoleva direktiivi 
nõuete täitmise eest. 
Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
on juriidilisest isikust väline valitseja, 
kelle nimetab alternatiivne 
investeerimisfond või kes määratakse 
alternatiivse investeerimisfondi nimel 
(alternatiivse investeerimisfondi määratud 
valitseja) ning kes nimetamise tulemusel 
vastutab alternatiivse investeerimisfondi 
kogu portfelli valitsemise eest.

Or. en

Selgitus

To avoid multiple levels of regulation it is important that there is only one AIFM per AIF and, 
therefore, we suggest changing the definition to the party that is primarily liable to manage 
the AIF. We also welcome the revisions to Recital 5 in the Swedish Presidency Compromise 
Proposal and other new provisions in the Gauzès Report which specify that each AIF can only 
have one AIFM. It follows from the above that we broadly agree with the approach suggested 
at the proposed new Article 3A 1(a) of the Swedish Presidency Compromise Proposal. As per 
previous comments, however, we do not agree with Article 3A (1)(b) as we take the view that 
where an AIF is internally managed it should not be subject to the Directive.


