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Tarkistus 310
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tällä direktiivillä säädetään säännöt, jotka 
koskevat vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien toimilupia, toimintaa ja 
avoimuutta.

Tällä direktiivillä säädetään säännöt, jotka 
koskevat unioniin sijoittautuneiden 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen ja
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
toimilupia, toimintaa ja avoimuutta.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaisuuden varmistamiseksi yhteissijoitusyritysdirektiivin kanssa tässä direktiivissä 
olisi säänneltävä pääasiassa tuotteita (vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja) eikä vain niiden 
hoitajia.

Tarkistus 311
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tällä direktiivillä säädetään säännöt, jotka 
koskevat vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien toimilupia, toimintaa ja 
avoimuutta.

Tällä direktiivillä säädetään säännöt, jotka 
koskevat sellaisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien toimilupia, 
toimintaa ja avoimuutta, jotka tarjoavat 
hoitopalveluja yhdelle tai useammalle 
vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle.

Or. en
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Tarkistus 312
Pascal Canfin

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

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
yhteisöön sijoittautuneisiin 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin, 
jotka tarjoavat hoitopalveluja yhdelle tai 
useammalle vaihtoehtoiselle 
sijoitusrahastolle, riippumatta siitä,

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin ja 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin 
edellyttäen, että vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto

Or. en

Perustelu

Direktiivissä olisi keskityttävä rahastoihin. Direktiivillä olisi pyrittävä ensisijaisesti 
sääntelemään unionin sijoittajille tarjottavia tai unionin markkinoille sijoittavia 
sääntelemättömiä rahastoja (vaihtoehtoiset sijoitusrahastot).

Tarkistus 313
Udo Bullmann

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

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
yhteisöön sijoittautuneisiin vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiin, jotka tarjoavat 
hoitopalveluja yhdelle tai useammalle 
vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle, 
riippumatta siitä,

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
unioniin sijoittautuneisiin vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiin ja 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajiin, jotka tarjoavat hoitopalveluja 
yhdelle tai useammalle vaihtoehtoiselle 
sijoitusrahastolle, jonka sijoittajista yksi 
tai useampi asuu unionissa tai on 
sijoittautunut unioniin, riippumatta siitä,

Or. en

Perustelu

Sijoittajansuoja ei ole sidoksissa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
sijoittautumispaikkaan vaan sijoittajan asuin- tai kotipaikkaan. Jos sijoittajan asuin- tai 
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kotipaikka on unionissa, sijoittajaa on suojeltava.

Tarkistus 314
Astrid Lulling

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

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
yhteisöön sijoittautuneisiin vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiin, jotka tarjoavat 
hoitopalveluja yhdelle tai useammalle 
vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle, 
riippumatta siitä,

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
unioniin sijoittautuneisiin vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiin, jotka hoitavat 
yhtä tai useampaa vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa, riippumatta siitä,

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella puututaan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän ongelmaan, jota ei käsitelty 
alkuperäisessä komission ehdotuksessa mutta kylläkin Gauzèsin mietinnössä (ks. tarkistus 
23). Ongelman ratkaiseminen ei edellytä puheenjohtajavaltio Ruotsin esittämää 3 a artiklaa.

Tarkistus 315
Wolf Klinz

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

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
yhteisöön sijoittautuneisiin vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiin, jotka tarjoavat 
hoitopalveluja yhdelle tai useammalle 
vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle, 
riippumatta siitä,

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
unioniin sijoittautuneisiin vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiin, jotka hoitavat 
yhtä tai useampaa vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa, riippumatta siitä,

Or. en

Perustelu

Kullekin vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle olisi määritettävä vain yksi hoitaja, jonka on 
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täytettävä tämän direktiivin vaatimukset.

Tarkistus 316
Syed Kamall

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

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
yhteisöön sijoittautuneisiin vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiin, jotka tarjoavat 
hoitopalveluja yhdelle tai useammalle 
vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle, 
riippumatta siitä,

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
unioniin sijoittautuneisiin vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiin, jotka hoitavat 
yhtä tai useampaa vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa, riippumatta siitä,

Or. en

Perustelu

Tarkistus ilmentää Gauzèsin mietinnön ja puheenjohtajavaltio Ruotsin 
kompromissiehdotuksen yleistä ja kannatettavaa pyrkimystä varmistaa, että kullakin 
vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla on vain yksi vastuullinen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja. Myös "sijoittautumisen" uudelleen määrittely on paikallaan. On tehtävä selväksi, että 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa, jonka päätoimipaikka on unionin ulkopuolella, 
voidaan kohdella ikään kuin se olisi sijoittautunut EU:hun, jos sillä on unionissa yksi tai 
useampi sivuliike. Siksi olisi syytä selventää, että juuri tämän vuoksi käytetään ilmaisua 
"sijoittautunut".

Tarkistus 317
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) onko vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
kotipaikka yhteisössä vai muualla;

a) on tarjolla unionin sijoittajille 
riippumatta siitä, onko vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston kotipaikka unionissa vai 
muualla;

Or. en



AM\806449FI.doc 7/125 PE438.497v02-00

FI

Perustelu

Direktiivissä olisi keskityttävä rahastoihin. Direktiivillä olisi pyrittävä ensisijaisesti 
sääntelemään unionin sijoittajille tarjottavia tai unionin markkinoille sijoittavia 
sääntelemättömiä rahastoja (vaihtoehtoiset sijoitusrahastot).

Tarkistus 318
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) onko vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
kotipaikka yhteisössä vai muualla;

a) onko vaihtoehtoinen sijoitusrahasto 
sijoittautunut unioniin vai muualle; 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella puututaan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän ongelmaan, jota ei käsitelty 
alkuperäisessä komission ehdotuksessa mutta kylläkin Gauzèsin mietinnössä (ks. tarkistus 
23). Ongelman ratkaiseminen ei edellytä puheenjohtajavaltio Ruotsin esittämää 3 a artiklaa.

Tarkistus 319
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) onko vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
kotipaikka yhteisössä vai muualla;

a) onko vaihtoehtoinen sijoitusrahasto 
sijoittautunut unioniin vai muualle;

Or. en

Perustelu

Puheenjohtajavaltio Ruotsin kompromissiehdotukseen sisältyvän tarkistusehdotuksen 
mukaisesti.
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Tarkistus 320
Olle Schmidt, Carl Haglund

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) onko vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
kotipaikka yhteisössä vai muualla;

a) onko vaihtoehtoinen sijoitusrahasto 
sijoittautunut unioniin vai muualle;

Or. en

Perustelu

(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.

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

Tarkistus 321
Astrid Lulling

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

Komission teksti Tarkistus

b) tarjoaako vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja palvelujaan 
suoraan vai edustajan kautta;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella puututaan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän ongelmaan, jota ei käsitelty 
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alkuperäisessä komission ehdotuksessa mutta kylläkin Gauzèsin mietinnössä (ks. tarkistus 
23). Ongelman ratkaiseminen ei edellytä puheenjohtajavaltio Ruotsin esittämää 3 a artiklaa.

Tarkistus 322
Wolf Klinz

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

Komission teksti Tarkistus

b) tarjoaako vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja palvelujaan 
suoraan vai edustajan kautta;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Voimassa olevan yhteisön oikeuden mukaisesti.

Tarkistus 323
Pascal Canfin

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

Komission teksti Tarkistus

b) tarjoaako vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja palvelujaan 
suoraan vai edustajan kautta;

b) sijoittaa unionin kohteisiin riippumatta 
siitä, onko vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
kotipaikka unionissa vai muualla;

Or. en

Perustelu

Direktiivissä olisi keskityttävä rahastoihin. Direktiivillä olisi pyrittävä ensisijaisesti 
sääntelemään unionin sijoittajille tarjottavia tai unionin markkinoille sijoittavia 
sääntelemättömiä rahastoja (vaihtoehtoiset sijoitusrahastot).
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Tarkistus 324
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) onko vaihtoehtoinen sijoitusrahasto
tyypiltään avoin vai suljettu;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Direktiivissä olisi keskityttävä rahastoihin. Direktiivillä olisi pyrittävä ensisijaisesti 
sääntelemään unionin sijoittajille tarjottavia tai unionin markkinoille sijoittavia 
sääntelemättömiä rahastoja (vaihtoehtoiset sijoitusrahastot).

Tarkistus 325
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) onko vaihtoehtoinen sijoitusrahasto
tyypiltään avoin vai suljettu;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Suljetut rahastot ja yleensä yhtiömuotoiset välineet olisi jätettävä direktiivin ulkopuolelle. Jos 
vaihtoehtoiset sijoitusrahastot halutaan mukaan niiden oikeudellisesta muodosta riippumatta, 
on säädettävä erityisistä poikkeuksista, jotka voidaan parhaiten ilmaista 2 artiklan 
2 kohdassa. Tätä ja lupajärjestelyä olisi sovellettava riippumatta siitä, mihin vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja on sijoittautunut, jos sillä on pysyvä toimipaikka yhteisössä.
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Tarkistus 326
Astrid Lulling

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

Komission teksti Tarkistus

c a) onko vaihtoehtoinen sijoitusrahasto 
perustettu sopimusoikeuden, trusteja 
koskevien säännösten tai yhtiöjärjestyksen 
nojalla tai onko sillä jokin muu 
oikeudellinen muoto.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella puututaan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän ongelmaan, jota ei käsitelty 
alkuperäisessä komission ehdotuksessa mutta kylläkin Gauzèsin mietinnössä (ks. tarkistus 
23). Ongelman ratkaiseminen ei edellytä puheenjohtajavaltio Ruotsin esittämää 3 a artiklaa.

Tarkistus 327
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) millainen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston ja sen hoitajan 
oikeudellinen muoto on.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Direktiivissä olisi keskityttävä rahastoihin. Direktiivillä olisi pyrittävä ensisijaisesti 
sääntelemään unionin sijoittajille tarjottavia tai unionin markkinoille sijoittavia 
sääntelemättömiä rahastoja (vaihtoehtoiset sijoitusrahastot).
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Tarkistus 328
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) millainen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
ja sen hoitajan oikeudellinen muoto on.

d) millainen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan oikeudellinen muoto on.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella puututaan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän ongelmaan, jota ei käsitelty 
alkuperäisessä komission ehdotuksessa mutta kylläkin Gauzèsin mietinnössä (ks. tarkistus 
23). Ongelman ratkaiseminen ei edellytä puheenjohtajavaltio Ruotsin esittämää 3 a artiklaa.

Tarkistus 329
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) millainen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
ja sen hoitajan oikeudellinen muoto on.

d) millainen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan ja, jollei 2 artiklan 2 kohdasta 
muuta johdu, vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston oikeudellinen muoto on.

Or. en

Tarkistus 330
Astrid Lulling

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

Komission teksti Tarkistus

Tapauksissa, joissa laki, jonka mukaisesti 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto on 
järjestetty, edellyttää hallituksen tai muun 
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hallintoelimen perustamista ja 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto ei nimeä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa, 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston katsotaan 
olevan tämän direktiivin mukainen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella ratkaistaan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän ongelma, joka ei sisältynyt 
alkuperäiseen komission ehdotukseen mutta jota käsiteltiin myös Gauzèsin mietinnössä (ks. 
tarkistus 23). Puheenjohtajavaltio Ruotsin esittämä 3 a artikla ei ole tarpeen ongelman 
ratkaisemiseksi.

Tarkistus 331
Corien Wortmann-Kool

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

Komission teksti Tarkistus

Tapauksissa, joissa laki, jonka mukaisesti 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto on 
järjestetty, edellyttää hallituksen tai muun 
hallintoelimen perustamista ja kyseinen 
hallintoelin vastaa vaihtoehtoiseen 
sijoitusrahastoon liittyvistä 
hoitotehtävistä, vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston katsotaan olevan tämän 
direktiivin mukainen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja.

Or. en

Perustelu

Direktiiviä olisi muutettava niin, että vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja, joilla on hallintoelin –
esimerkiksi hallitus – joka kantaa yleisen vastuun hoidosta, voidaan pitää vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajana, jonka on täytettävä direktiivin vaatimukset. Muutoin direktiivin 
säännöksiä on vaikea soveltaa näihin vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin ja niiden hoitajiin.
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Tarkistus 332
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajalla, joka on saanut tämän 
direktiivin mukaisesti luvan tarjota 
hoitopalveluja yhdelle tai useammalle 
vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle, on 
myös lupa markkinoida näiden rahastojen 
osakkeita tai osuuksia ammattimaisille 
sijoittajille yhteisössä VI luvussa ja 
soveltuvin osin 35 artiklassa säädetyin 
edellytyksin.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Direktiivissä olisi keskityttävä rahastoihin. Direktiivillä olisi pyrittävä ensisijaisesti 
sääntelemään unionin sijoittajille tarjottavia tai unionin markkinoille sijoittavia 
sääntelemättömiä rahastoja (vaihtoehtoiset sijoitusrahastot).

Tarkistus 333
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla, 
joka on saanut tämän direktiivin mukaisesti 
luvan tarjota hoitopalveluja yhdelle tai 
useammalle vaihtoehtoiselle 
sijoitusrahastolle, on myös lupa 
markkinoida näiden rahastojen osakkeita 
tai osuuksia ammattimaisille sijoittajille 
yhteisössä VI luvussa ja soveltuvin osin 
35 artiklassa säädetyin edellytyksin.

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla, 
joka on saanut tämän direktiivin mukaisesti 
luvan hoitaa yhtä tai useampaa 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, on myös 
lupa markkinoida näiden rahastojen 
osakkeita tai osuuksia ammattimaisille 
sijoittajille unionissa VI luvussa ja 
soveltuvin osin 35 artiklassa säädetyin 
edellytyksin.

Or. en
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Perustelu

Puheenjohtajavaltio Ruotsin kompromissiehdotukseen sisältyvän uuden tekstin mukaisesti.

Tarkistus 334
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla, 
joka on saanut tämän direktiivin mukaisesti 
luvan tarjota hoitopalveluja yhdelle tai 
useammalle vaihtoehtoiselle 
sijoitusrahastolle, on myös lupa 
markkinoida näiden rahastojen osakkeita 
tai osuuksia ammattimaisille sijoittajille 
yhteisössä VI luvussa ja soveltuvin osin 
35 artiklassa säädetyin edellytyksin.

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla, 
joka on saanut tämän direktiivin mukaisesti 
luvan hoitaa yhtä tai useampaa 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, on myös 
lupa markkinoida näiden rahastojen 
osakkeita tai osuuksia ammattimaisille 
sijoittajille unionissa VI luvussa ja 
soveltuvin osin 35 artiklassa säädetyin 
edellytyksin.

Or. en

Perustelu

Kullekin vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle olisi määritettävä vain yksi hoitaja, jonka on 
täytettävä tämän direktiivin vaatimukset.

Tarkistus 335
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tämän direktiivin 19–30 artiklaa 
sovelletaan kaikkiin unionissa 
markkinoituihin vaihtoehtoisiin 
sijoitusrahastoihin riippumatta siitä, 
mihin ne ovat sijoittautuneet ja onko 
niiden kotipaikka unionissa vai muualla.

Or. en
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Tarkistus 336
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tämän direktiivin 19–30 artiklaa 
sovelletaan kaikkiin unionissa 
markkinoituihin vaihtoehtoisiin 
sijoitusrahastoihin riippumatta siitä, 
mihin ne ovat sijoittautuneet ja onko 
niiden kotipaikka unionissa vai muualla.

Or. en

Perustelu

Direktiivin soveltamisalan olisi katettava kaikki vaihtoehtoiset sijoitusrahastot, joihin unionin 
sijoittajat sijoittavat, ja kaikki vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen (hoitajien) toiminnot unionin 
rahoitusmarkkinoilla, olipa suorituspaikka unionissa tai muualla. Tällä ratkaistaan kysymys 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien ja muualla kuin unionissa kotipaikkaa pitävien 
rahastojen "peittoalueesta" sekä veronkiertotarkoituksessa ja sääntelyn erojen hyväksikäytön 
vuoksi käytettävien offshore-rahastojen ongelma. 

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

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Tämän direktiivin 31–33 artiklaa ei 
sovelleta vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
sellaisten osakkeiden tai osuuksien 
markkinointiin, joita tarjotaan 
parhaillaan yleisölle esitteellä, joka on 
laadittu ja julkaistu arvopapereiden 
yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin 
kohteeksi ottamisen yhteydessä 
julkistettavasta esitteestä 4 päivänä 
marraskuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
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2003/71/EY1 mukaisesti.
1 EUVL L 345, 31.12.2003, s. 64.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 338
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Tällä direktiivillä ei estetä tai rajoiteta 
sijoittajia luovuttamasta hallussaan olevia 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osuuksia 
tai osakkeita pääomamarkkinoilla.
Sijoittajat tai heidän välittäjänsä voivat 
tarjota tai myydä osakkeita tai osuuksia 
sijoittajille jäsenvaltiossa asianomaisen 
jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä 
noudattaen. Jos tarjoaminen tai 
myyminen kuitenkin tapahtuu 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa hoitavan 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
aloitteesta, tarjoamista tai myymistä 
pidetään tämän direktiivin mukaisena 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
suorittamana markkinointina.

Or. en

Perustelu

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 
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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.

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

Tarkistus 339
Hans-Peter Martin

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä direktiiviä ei sovelleta seuraaviin: Poistetaan.
a) sellaiset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, jotka suoraan 
tai sellaisen yhtiön kautta, johon mainittu 
hoitaja on sidoksissa yhteisen 
liikkeenjohdon tai määräysvallan taikka 
merkittävän suoran tai välillisen 
omistuksen kautta, hoitavat sellaisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
salkkuja, joiden varat, vivutuksella 
hankitut varat mukaan luettuina, eivät 
yhteensä ylitä 100 miljoonan euron rajaa 
tai 500 miljoonaa euroa, kun 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston salkku 
muodostuu vaihtoehtoisista 
sijoitusrahastoista, joihin ei sisälly 
vivutusta ja joissa lunastusoikeutta ei voi 
käyttää viiteen vuoteen kunkin 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
perustamisesta;
b) yhteisöön sijoittautuneet 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, jotka eivät tarjoa hoitopalveluja 
yhteisössä kotipaikkaansa pitäville 
vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille eivätkä 
markkinoi mainittuja rahastoja 
yhteisössä;
c) yhteissijoitusyritykset tai niiden 
rahastoyhtiöt tai sijoitusyhtiöt, joilla on 
direktiivin 2009/…/EY 
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[yhteissijoitusyrityksiä koskeva direktiivi] 
mukainen toimilupa;
d) luottolaitokset, jotka kuuluvat 
luottolaitosten liiketoiminnan 
aloittamisesta ja harjoittamisesta 
14 päivänä kesäkuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/48/EY (uudelleenlaadittu 
toisinto) soveltamisalaan;
e) laitokset, jotka kuuluvat ammatillisia 
lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten 
toiminnasta ja valvonnasta 3 päivänä 
kesäkuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/41/EY soveltamisalaan;
f) laitokset, jotka kuuluvat muun 
ensivakuutusliikkeen kuin 
henkivakuutusliikkeen aloittamista ja 
harjoittamista koskevien lakien, asetusten 
ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta 24 päivänä 
heinäkuuta 1973 annetun ensimmäisen 
neuvoston direktiivin 73/239/ETY, 
henkivakuutuksesta 5 päivänä 
marraskuuta 2002 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2002/83/EY ja jälleenvakuutuksesta ja 
neuvoston direktiivien 73/239/ETY ja 
92/49/ETY sekä direktiivien 98/78/EY ja 
2002/83/EY muuttamisesta 16 päivänä 
marraskuuta 2005 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2005/68/EY soveltamisalaan;
g) ylikansalliset laitokset, kuten 
Maailmanpankki, Kansainvälinen 
valuuttarahasto (IMF), Euroopan 
keskuspankki (EKP), Euroopan 
investointipankki (EIP) ja Euroopan 
investointirahasto (EIR), sekä sellaiset 
muut ylikansalliset laitokset ja niiden 
kaltaiset kansainväliset järjestöt, jotka 
hoitavat yhtä tai useampaa vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa.

Or. de
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Tarkistus 340
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sellaiset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, jotka suoraan 
tai sellaisen yhtiön kautta, johon mainittu 
hoitaja on sidoksissa yhteisen 
liikkeenjohdon tai määräysvallan taikka 
merkittävän suoran tai välillisen 
omistuksen kautta, hoitavat sellaisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
salkkuja, joiden varat, vivutuksella 
hankitut varat mukaan luettuina, eivät 
yhteensä ylitä 100 miljoonan euron rajaa 
tai 500 miljoonaa euroa, kun 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston salkku 
muodostuu vaihtoehtoisista 
sijoitusrahastoista, joihin ei sisälly 
vivutusta ja joissa lunastusoikeutta ei voi 
käyttää viiteen vuoteen kunkin 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
perustamisesta;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Hedge- ja pääomarahastojen sääntelyn on katettava aukottomasti kaikki rahastot ja niiden 
hoitajat. On epärealistista olettaa, että pääomarahastot ovat vivuttamattomia ja että 
korkeampi raja-arvo olisi siten perusteltu. Raja-arvot ja de minimis -poikkeukset houkuttavat 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia luovaan tilinpitoon, jolla kierretään sääntelyä.
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Tarkistus 341
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sellaiset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, jotka suoraan 
tai sellaisen yhtiön kautta, johon mainittu 
hoitaja on sidoksissa yhteisen 
liikkeenjohdon tai määräysvallan taikka 
merkittävän suoran tai välillisen 
omistuksen kautta, hoitavat sellaisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
salkkuja, joiden varat, vivutuksella 
hankitut varat mukaan luettuina, eivät 
yhteensä ylitä 100 miljoonan euron rajaa
tai 500 miljoonaa euroa, kun 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston salkku 
muodostuu vaihtoehtoisista 
sijoitusrahastoista, joihin ei sisälly 
vivutusta ja joissa lunastusoikeutta ei voi 
käyttää viiteen vuoteen kunkin 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
perustamisesta;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Hedge- ja pääomarahastojen sääntelyn on katettava aukottomasti kaikki rahastot ja niiden 
hoitajat. On epärealistista olettaa, että pääomarahastot ovat vivuttamattomia ja että 
korkeampi raja-arvo olisi siten perusteltu. Raja-arvot ja de minimis -poikkeukset houkuttavat 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia luovaan tilinpitoon, jolla kierretään sääntelyä.

Tarkistus 342
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sellaiset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, jotka suoraan 

Poistetaan.
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tai sellaisen yhtiön kautta, johon mainittu 
hoitaja on sidoksissa yhteisen 
liikkeenjohdon tai määräysvallan taikka 
merkittävän suoran tai välillisen 
omistuksen kautta, hoitavat sellaisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
salkkuja, joiden varat, vivutuksella 
hankitut varat mukaan luettuina, eivät 
yhteensä ylitä 100 miljoonan euron rajaa 
tai 500 miljoonaa euroa, kun 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston salkku 
muodostuu vaihtoehtoisista 
sijoitusrahastoista, joihin ei sisälly 
vivutusta ja joissa lunastusoikeutta ei voi 
käyttää viiteen vuoteen kunkin 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
perustamisesta;

Or. en

Perustelu

Sijoittajansuojan tavoite edellyttää, että direktiivi kattaa kaikki rahastot.

Tarkistus 343
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sellaiset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, jotka suoraan 
tai sellaisen yhtiön kautta, johon mainittu 
hoitaja on sidoksissa yhteisen 
liikkeenjohdon tai määräysvallan taikka 
merkittävän suoran tai välillisen 
omistuksen kautta, hoitavat sellaisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
salkkuja, joiden varat, vivutuksella 
hankitut varat mukaan luettuina, eivät 
yhteensä ylitä 100 miljoonan euron rajaa 
tai 500 miljoonaa euroa, kun 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston salkku 
muodostuu vaihtoehtoisista 

Poistetaan.
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sijoitusrahastoista, joihin ei sisälly 
vivutusta ja joissa lunastusoikeutta ei voi 
käyttää viiteen vuoteen kunkin 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
perustamisesta;

Or. en

Perustelu

Järjestelmän kannalta vähemmän tärkeitä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia varten 
otetaan käyttöön kevennetty järjestely. Direktiivin ensisijainen tavoite on järjestelmäriskien 
poistaminen. Jotta vältytään "yhden koon" ratkaisun aiheuttamilta oheisvahingoilta, pienten 
vaihtoehtoisten sijoitusyhtiöiden hoitajien olisi ainoastaan rekisteröidyttävä ja noudatettava 
19–21 artiklan avoimuusvaatimuksia.

Tarkistus 344
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sellaiset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, jotka suoraan 
tai sellaisen yhtiön kautta, johon mainittu 
hoitaja on sidoksissa yhteisen 
liikkeenjohdon tai määräysvallan taikka 
merkittävän suoran tai välillisen 
omistuksen kautta, hoitavat sellaisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
salkkuja, joiden varat, vivutuksella 
hankitut varat mukaan luettuina, eivät 
yhteensä ylitä 100 miljoonan euron rajaa 
tai 500 miljoonaa euroa, kun 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston salkku 
muodostuu vaihtoehtoisista 
sijoitusrahastoista, joihin ei sisälly 
vivutusta ja joissa lunastusoikeutta ei voi 
käyttää viiteen vuoteen kunkin 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
perustamisesta;

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Direktiiviä on voitava soveltaa kaikkiin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin ilman 
hoidettavien varojen määrään perustuvia poikkeuksia. Muussa tapauksessa rahastojen 
hoitajia kannustetaan perustamaan rahastoja, jotka juuri ja juuri alittavat raja-arvon, sekä 
etsimään tapoja siirtää mahdollisimman monet tehtävistään ulkoisille palveluntarjoajille ja 
"neuvonantajille". Tämä olisi vastoin direktiivin pyrkimyksiä kattaa kaikki rahoitusalan 
toimijat.

Tarkistus 345
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sellaiset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, jotka suoraan 
tai sellaisen yhtiön kautta, johon mainittu 
hoitaja on sidoksissa yhteisen 
liikkeenjohdon tai määräysvallan taikka 
merkittävän suoran tai välillisen 
omistuksen kautta, hoitavat sellaisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
salkkuja, joiden varat, vivutuksella 
hankitut varat mukaan luettuina, eivät 
yhteensä ylitä 100 miljoonan euron rajaa
tai 500 miljoonaa euroa, kun 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston salkku
muodostuu vaihtoehtoisista 
sijoitusrahastoista, joihin ei sisälly 
vivutusta ja joissa lunastusoikeutta ei voi 
käyttää viiteen vuoteen kunkin
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
perustamisesta;

a) sellaiset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, jotka hoitavat 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja, joiden 
yhteenlasketut varat, vivutuksella hankitut 
varat mukaan luettuina, eivät ylitä 
1:tä miljardia euroa tai 1,5:ttä miljardia 
euroa, kun vaihtoehtoinen sijoitusrahasto
muodostuu omistusosuuksista, a) joihin ei 
sisälly vivutusta ja b) joissa 
lunastusoikeutta ei voi käyttää viiteen 
vuoteen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
perustamisesta. Raja-arvoja laskettaessa

i) vaihtoehtoiset sijoitusrahastot, joita 
hoitaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja tai joiden hoidon vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja on siirtänyt sen 
kanssa samaan yhtymään kuuluvalle 
yritykselle, lasketaan yhteen;
ii) kun kyseessä on vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto, a) johon ei sisälly 
vivutusta ja b) jossa lunastusoikeutta ei 
voi käyttää viiteen vuoteen vaihtoehtoisen 
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sijoitusrahaston perustamisesta, raja-
arvoja sovelletaan sijoittajien 
vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon 
tekemien sijoitusten nettokorkoon.

Or. en

Perustelu

On ehdottoman välttämätöntä, että direktiivi on oikeasuhteinen eikä kuormita liikaa pieniä 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia.

Tarkistus 346
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sellaiset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, jotka suoraan 
tai sellaisen yhtiön kautta, johon mainittu 
hoitaja on sidoksissa yhteisen 
liikkeenjohdon tai määräysvallan taikka 
merkittävän suoran tai välillisen 
omistuksen kautta, hoitavat sellaisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen salkkuja, 
joiden varat, vivutuksella hankitut varat 
mukaan luettuina, eivät yhteensä ylitä
100 miljoonan euron rajaa tai
500 miljoonaa euroa, kun vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston salkku muodostuu
vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista, joihin 
ei sisälly vivutusta ja joissa 
lunastusoikeutta ei voi käyttää viiteen 
vuoteen kunkin vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston perustamisesta;

a) sellaiset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, jotka hoitavat 
sellaisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
salkkuja, joiden yhteenlasketut varat, 
vivutuksella hankitut varat mukaan 
luettuina, eivät ylitä 500:aa miljoonaa 
euroa tai 1:tä miljardia euroa, kun 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston salkku 
muodostuu omistusosuuksista, a) joihin ei 
sisälly vivutusta ja b) joissa 
lunastusoikeutta ei voi käyttää viiteen 
vuoteen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
perustamisesta. Raja-arvoja laskettaessa 

i) sellaisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkut, joita hoitaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja tai 
joiden hoidon vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja on siirtänyt sen 
kanssa samaan yhtymään kuuluvalle 
yritykselle, lasketaan yhteen;
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ii) kun kyseessä on vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto, a) johon ei sisälly 
vivutusta ja b) jossa lunastusoikeutta ei 
voi käyttää viiteen vuoteen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston perustamisesta, raja-
arvoja sovelletaan sijoittajien 
kokonaissitoumuksiin vaihtoehtoiseen 
sijoitusrahastoon.

Or. en

Perustelu

It is not clear what is meant by the reference to portfolios being managed indirectly or by the 
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.

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

Tarkistus 347
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sellaiset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, jotka suoraan 
tai sellaisen yhtiön kautta, johon mainittu 
hoitaja on sidoksissa yhteisen 
liikkeenjohdon tai määräysvallan taikka 
merkittävän suoran tai välillisen 
omistuksen kautta, hoitavat sellaisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
salkkuja, joiden varat, vivutuksella 
hankitut varat mukaan luettuina, eivät
yhteensä ylitä 100 miljoonan euron rajaa 

a) sellaiset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, jotka hoitavat
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja, joiden
yhteenlasketut varat, vivutuksella hankitut 
varat mukaan luettuina, eivät ylitä
500:aa miljoonaa euroa tai 1:tä miljardia 
euroa, kun vaihtoehtoinen sijoitusrahasto 
muodostuu omistusosuuksista, a) joihin ei 
sisälly vivutusta ja b) joissa 
lunastusoikeutta ei voi käyttää viiteen 
vuoteen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
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tai 500 miljoonaa euroa, kun
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston salkku 
muodostuu vaihtoehtoisista 
sijoitusrahastoista, joihin ei sisälly 
vivutusta ja joissa lunastusoikeutta ei voi 
käyttää viiteen vuoteen kunkin
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
perustamisesta;

perustamisesta. Raja-arvoja laskettaessa

i) vaihtoehtoiset sijoitusrahastot, joita 
hoitaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja tai joiden hoidon vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja on siirtänyt sen 
kanssa samaan yhtymään kuuluvalle 
yhteisölle, lasketaan yhteen;
ii) kun kyseessä on vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto, a) johon ei sisälly 
vivutusta and (b) ja b) jossa 
lunastusoikeutta ei voi käyttää viiteen 
vuoteen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
perustamisesta, raja-arvoja sovelletaan 
sijoittajien vaihtoehtoiseen 
sijoitusrahastoon tekemien sijoitusten 
nettokorkoon.

Or. en

Perustelu

Soveltamisala on rajoitettava järjestelmäriskin aiheuttavien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajiin, muutoin on vaikea harjoittaa aiottua valvontaa asianmukaisella tavalla. Pienten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat eivät aiheuta järjestelmäriskiä, ja heidän 
sisällyttämisensä soveltamisalaan on suhteetonta. Direktiivin noudattaminen aiheuttaa 
kustannuksia, jotka ovat erityisen raskas taakka pienille vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille, jotka hyötyvät kaikkein epätodennäköisimmin uudesta toimilupajärjestelmästä. 
Korkeammilla raja-arvoilla taataan, että soveltamisalan ulkopuolelle voidaan jättää pienet 
rahastot, jotka eivät aiheuta järjestelmäriskiä.
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Tarkistus 348
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sellaiset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, jotka suoraan tai 
sellaisen yhtiön kautta, johon mainittu 
hoitaja on sidoksissa yhteisen 
liikkeenjohdon tai määräysvallan taikka 
merkittävän suoran tai välillisen 
omistuksen kautta, hoitavat sellaisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen salkkuja, 
joiden varat, vivutuksella hankitut varat 
mukaan luettuina, eivät yhteensä ylitä 
100 miljoonan euron rajaa tai 
500 miljoonaa euroa, kun vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston salkku muodostuu 
vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista, joihin 
ei sisälly vivutusta ja joissa 
lunastusoikeutta ei voi käyttää viiteen 
vuoteen kunkin vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston perustamisesta;

a) sellaiset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, jotka suoraan tai 
sellaisen yhtiön kautta, johon mainittu 
hoitaja on sidoksissa yhteisen 
liikkeenjohdon tai määräysvallan taikka 
merkittävän suoran tai välillisen 
omistuksen kautta, hoitavat sellaisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen salkkuja,
joiden varat, vivutuksella hankitut varat 
mukaan luettuina, eivät yhteensä ylitä 
100 miljoonan euron rajaa tai 
1:tä miljardia euroa, kun vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston salkku muodostuu 
vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista, joihin 
ei sisälly vivutusta ja joissa 
lunastusoikeutta ei voi käyttää viiteen 
vuoteen kunkin vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston perustamisesta. Raja-
arvoja laskettaessa 
i) mukaan luetaan vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkut, joita hoitaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja tai 
joiden hoidon vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja on siirtänyt 
toiselle, mutta ei salkkuja, joita 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
hoitaa siirron perusteella;
ii) kun kyseessä on vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto, johon ei sisälly vivutusta 
ja jossa lunastusoikeutta ei voi käyttää 
viiteen vuoteen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston perustamisesta, raja-
arvoja sovelletaan sijoittajien 
kokonaissitoumuksiin vaihtoehtoiseen 
sijoitusrahastoon eikä hoidettavien 
varojen määrään.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksen ansiosta otetaan paremmin huomioon erityyppisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen erityispiirteet ja vältetään pienten ja keskisuurten yritysten liiallinen 
hallinnollinen taakka, mutta taataan samalla valvonta. 

Tarkistus 349
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sellaiset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, jotka suoraan 
tai sellaisen yhtiön kautta, johon mainittu 
hoitaja on sidoksissa yhteisen 
liikkeenjohdon tai määräysvallan taikka 
merkittävän suoran tai välillisen 
omistuksen kautta, hoitavat sellaisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen salkkuja, 
joiden varat, vivutuksella hankitut varat 
mukaan luettuina, eivät yhteensä ylitä 
100 miljoonan euron rajaa tai
500 miljoonaa euroa, kun vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston salkku muodostuu 
vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista, joihin 
ei sisälly vivutusta ja joissa 
lunastusoikeutta ei voi käyttää viiteen 
vuoteen kunkin vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston perustamisesta;

a) sellaiset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, jotka hoitavat 
sellaisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
salkkuja, joiden varat, vivutuksella 
hankitut varat mukaan luettuina, eivät 
yhteensä ylitä 100 miljoonan euron rajaa 
tai 1:tä miljardia euroa, kun 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston salkku 
muodostuu vaihtoehtoisista 
sijoitusrahastoista, a) joihin ei sisälly 
vivutusta ja b) joissa lunastusoikeutta ei 
voi käyttää viiteen vuoteen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston perustamisesta.

Raja-arvoja laskettaessa
i) sellaisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkut, joita hoitaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja tai 
joiden hoidon vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja on siirtänyt sen 
kanssa samaan yhtymään kuuluvalle 
yhteisölle, lasketaan yhteen;
ii) kun kyseessä on vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto, a) johon ei sisälly 
vivutusta ja b) jossa lunastusoikeutta ei 
voi käyttää viiteen vuoteen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston perustamisesta, raja-
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arvoja sovelletaan sijoittajien 
kokonaissitoumuksiin vaihtoehtoiseen 
sijoitusrahastoon eikä hoidettavien 
varojen määrään.

Or. en

Tarkistus 350
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sellaiset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, jotka suoraan tai 
sellaisen yhtiön kautta, johon mainittu 
hoitaja on sidoksissa yhteisen 
liikkeenjohdon tai määräysvallan taikka 
merkittävän suoran tai välillisen 
omistuksen kautta, hoitavat sellaisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen salkkuja, 
joiden varat, vivutuksella hankitut varat 
mukaan luettuina, eivät yhteensä ylitä 
100 miljoonan euron rajaa tai 
500 miljoonaa euroa, kun vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston salkku muodostuu 
vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista, joihin 
ei sisälly vivutusta ja joissa 
lunastusoikeutta ei voi käyttää viiteen
vuoteen kunkin vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston perustamisesta;

a) sellaiset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, jotka suoraan tai 
sellaisen yhtiön kautta, johon mainittu 
hoitaja on sidoksissa yhteisen 
liikkeenjohdon tai määräysvallan taikka 
merkittävän suoran tai välillisen 
omistuksen kautta, hoitavat sellaisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen salkkuja, 
joiden varat, vivutuksella hankitut varat 
mukaan luettuina, eivät yhteensä ylitä 
500:aa miljoonaa euroa tai 1:tä miljardia 
euroa, kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
salkku muodostuu vaihtoehtoisista 
sijoitusrahastoista, joihin ei sisälly 
vivutusta ja joissa lunastusoikeutta ei voi 
käyttää viiteen vuoteen alkuinvestoinnista 
kuhunkin vaihtoehtoiseen 
sijoitusrahastoon; tämänkaltaiset 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
on kuitenkin rekisteröitävä 
kotijäsenvaltiossaan;

Or. en

Perustelu

Direktiiviehdotuksen aiheuttamat oheisvahingot eivät ole perusteltuja. Koska monia tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvia tuotteita säännellään asianmukaisesti kansallisella 
lainsäädännöllä, direktiiviehdotuksen sääntelyvaikutuksia olisi hiottava järkevästi nykyisen 
sääntelyn aukkojen tukkimiseksi.
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Tarkistus 351
Marta Andreasen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sellaiset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, jotka suoraan tai 
sellaisen yhtiön kautta, johon mainittu 
hoitaja on sidoksissa yhteisen 
liikkeenjohdon tai määräysvallan taikka 
merkittävän suoran tai välillisen 
omistuksen kautta, hoitavat sellaisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen salkkuja, 
joiden varat, vivutuksella hankitut varat 
mukaan luettuina, eivät yhteensä ylitä 
100 miljoonan euron rajaa tai 
500 miljoonaa euroa, kun vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston salkku muodostuu 
vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista, joihin 
ei sisälly vivutusta ja joissa 
lunastusoikeutta ei voi käyttää viiteen 
vuoteen kunkin vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston perustamisesta;

a) sellaiset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, jotka suoraan tai 
sellaisen yhtiön kautta, johon mainittu 
hoitaja on sidoksissa yhteisen 
liikkeenjohdon tai määräysvallan taikka 
merkittävän suoran tai välillisen 
omistuksen kautta, hoitavat sellaisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen salkkuja, 
joiden varat, vivutuksella hankitut varat 
mukaan luettuina, eivät yhteensä ylitä 
200:aa miljoonaa euroa tai 1:tä miljardia 
euroa, kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
salkku muodostuu vaihtoehtoisista 
sijoitusrahastoista, joihin ei sisälly 
vivutusta ja joissa lunastusoikeutta ei voi 
käyttää viiteen vuoteen kunkin 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
perustamisesta;

Or. en

Perustelu

Hoidettavien rahastojen alhaisempi raja-arvo ei juuri vaikuta järjestelmäriskiin, jota 
direktiivillä pyritään ehkäisemään, mutta sen sijaan se aiheuttaa sääntelytaakan pienemmille 
rahastoille, joilla on vähiten varaa siihen.

Tarkistus 352
Thomas Mann

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

Komission teksti Tarkistus

a a) kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti toimiluvan saaneet 
rahastoyhtiöt, jotka tarjoavat 
hoitopalveluita kansallisen sääntelyn 
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piiriin kuuluville yhteissijoitusyrityksille, 
joita markkinoidaan vain niiden 
kotijäsenvaltiossa;

Or. en

Tarkistus 353
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yhteisöön sijoittautuneet 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, jotka eivät tarjoa hoitopalveluja 
yhteisössä kotipaikkaansa pitäville 
vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille eivätkä 
markkinoi mainittuja rahastoja 
yhteisössä;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Poistetaan tarpeettomana, koska soveltamisala on määritelty uudelleen tarkistuksessa 26.

Tarkistus 354
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yhteisöön sijoittautuneet vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, jotka eivät 
tarjoa hoitopalveluja yhteisössä
kotipaikkaansa pitäville vaihtoehtoisille 
sijoitusrahastoille eivätkä markkinoi 
mainittuja rahastoja yhteisössä;

b) unioniin sijoittautuneet vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, jotka eivät 
hoida unionissa kotipaikkaansa pitäviä 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja eivätkä 
markkinoi mainittuja rahastoja unionissa
lukuun ottamatta yksityisiä sijoituksia 
koskevia poikkeuksia, jotka jäsenvaltion 
kansallisessa lainsäädännössä sallitaan 
vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille;
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Or. en

Perustelu

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.

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

Tarkistus 355
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yhteisöön sijoittautuneet vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, jotka eivät 
tarjoa hoitopalveluja yhteisössä
kotipaikkaansa pitäville vaihtoehtoisille 
sijoitusrahastoille eivätkä markkinoi 
mainittuja rahastoja yhteisössä;

b) unioniin sijoittautuneet vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, jotka eivät 
hoida unionissa kotipaikkaansa pitäviä 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja eivätkä 
markkinoi mainittuja rahastoja unionissa
lukuun ottamatta yksityisiä sijoituksia 
koskevia poikkeuksia, jotka jäsenvaltion 
kansallisessa lainsäädännössä sallitaan 
vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille;

Or. en
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Tarkistus 356
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yhteisöön sijoittautuneet vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, jotka eivät 
tarjoa hoitopalveluja yhteisössä
kotipaikkaansa pitäville vaihtoehtoisille 
sijoitusrahastoille eivätkä markkinoi 
mainittuja rahastoja yhteisössä;

b) unioniin sijoittautuneet vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, jotka eivät 
hoida unionissa kotipaikkaansa pitäviä 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja eivätkä 
markkinoi mainittuja rahastoja unionissa;

Or. en

Perustelu

Kullekin vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle olisi määritettävä vain yksi hoitaja, jonka on 
täytettävä tämän direktiivin vaatimukset.

Tarkistus 357
Peter Skinner

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yhteisöön sijoittautuneet 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, jotka eivät tarjoa hoitopalveluja 
yhteisössä kotipaikkaansa pitäville 
vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille eivätkä 
markkinoi mainittuja rahastoja 
yhteisössä;

b) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan suorittamat sellaisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitotoiminnot, joiden kotipaikka ei ole 
unionissa ja joita ei markkinoida 
unionissa;

Or. en

Perustelu

Kaikki unionin ulkopuolisten maiden rahastot ovat vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja. Jos 
unioniin sijoittautunut vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja hoitaa kolmansissa maissa 
rahastoja, joita ei markkinoida unionissa, ei tähän toimintaan ole syytä soveltaa EU:n 
sääntöjä, koska se johtaisi raskaaseen päällekkäisten ja yhteensopimattomien sääntöjen 
soveltamiseen toimintaan, jolla ei ole vaikutusta sisämarkkinoihin. Toiminnan rajoittaminen 
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tällä tavoin vain estäisi unioniin sijoittautuneita sijoitusrahastojen hoitajia kilpailemasta 
unionin ulkopuolisten hoitajien kanssa unionin ulkopuolisten rahastojen valtuutuksista.

Tarkistus 358
Sari Essayah

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

Komission teksti Tarkistus

b a) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, jotka tarjoavat hoitopalveluja 
yksinomaan emoyrityksilleen, 
tytäryrityksilleen tai emoyritystensä muille 
tytäryrityksille;

Or. en

Tarkistus 359
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

Komission teksti Tarkistus

b a) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, jotka hoitavat yhtä tai useampaa 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa 
yksinomaan emoyritystensä, 
tytäryritystensä tai emoyrityksensä 
muiden tytäryritysten lukuun;

Or. en

Perustelu

Ei-toivottujen ja suhteettomien seurausten välttämiseksi ja oheisvahinkojen minimoimiseksi 
olisi määritettävä joitakin rajoitettuja poikkeuksia. Teolliset holding-yhtiöt ovat tällainen 
poikkeus.
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Tarkistus 360
Thomas Mann

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

Komission teksti Tarkistus

b a) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, jotka hoitavat yhtä tai 
useampaa vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa, joiden ainoita 
sijoittajia ovat vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat itse tai 
kyseisten hoitajien emoyritykset tai 
tytäryritykset taikka näiden emoyritysten 
muut tytäryritykset, edellyttäen, että 
mikään mainituista sijoittajista ei itse 
ole vaihtoehtoinen sijoitusrahasto;

Or. en

Tarkistus 361
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) yhteissijoitusyritykset tai niiden 
rahastoyhtiöt tai sijoitusyhtiöt, joilla on 
direktiivin 2009/…/EY 
[yhteissijoitusyrityksiä koskeva direktiivi] 
mukainen toimilupa;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 362
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) yhteissijoitusyritykset tai niiden 
rahastoyhtiöt tai sijoitusyhtiöt, joilla on 
direktiivin 2009/…/EY 
[yhteissijoitusyrityksiä koskeva direktiivi] 
mukainen toimilupa;

c) yhteissijoitusyritykset tai niiden 
rahastoyhtiöt tai sijoitusyhtiöt, joilla on 
direktiivin 2009/…/EY 
[yhteissijoitusyrityksiä koskeva direktiivi] 
mukainen toimilupa, edellyttäen, että 
kyseiset rahastoyhtiöt tai sijoitusyhtiöt 
eivät hoida vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja;

Or. en

Perustelu

Gauzèsin mietinnössä esitetyn tarkistuksen mukaisesti.

Tarkistus 363
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) luottolaitokset, jotka kuuluvat 
luottolaitosten liiketoiminnan 
aloittamisesta ja harjoittamisesta 
14 päivänä kesäkuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/48/EY (uudelleenlaadittu 
toisinto) soveltamisalaan;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Puheenjohtajavaltio Ruotsin kompromissiehdotukseen ja Gauzèsin mietintöön sisältyvän 
tarkistusehdotuksen mukaisesti. Ei ole mitään perusteita myöntää luottolaitoksille erityistä 
poikkeusta direktiivistä – se tekisi toimintaympäristöstä epätasapuolisen ja loisi saman 
sääntelyn piiriin eriarvoisia luokkia.
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Tarkistus 364
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) laitokset, jotka kuuluvat ammatillisia 
lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten 
toiminnasta ja valvonnasta 3 päivänä 
kesäkuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/41/EY soveltamisalaan;

e) laitokset, jotka kuuluvat ammatillisia 
lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten 
toiminnasta ja valvonnasta 3 päivänä 
kesäkuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/41/EY soveltamisalaan sekä 
soveltuvin osin mainitun direktiivin 
2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
hyväksytyt yhteisöt, jotka vastaavat 
ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien 
laitosten hallinnoinnista ja toimivat 
niiden puolesta, tai kyseisen direktiivin 
19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut nimetyt 
omaisuudenhoitajat edellyttäen, että ne 
eivät hoida unioniin sijoittautuneita 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja;

Or. en

Perustelu

Puheenjohtajavaltio Ruotsin kompromissiehdotukseen sisältyvän tarkistusehdotuksen 
mukaisesti.

Tarkistus 365
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) laitokset, jotka kuuluvat ammatillisia 
lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten 
toiminnasta ja valvonnasta 3 päivänä 
kesäkuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 

e) laitokset, jotka kuuluvat ammatillisia 
lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten 
toiminnasta ja valvonnasta 3 päivänä 
kesäkuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/41/EY 2 artiklan 1 kohdan 
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2003/41/EY soveltamisalaan; soveltamisalaan, myös sellaisena kuin sitä 
sovelletaan direktiivin 2003/41/EY 
3 artiklassa, mutta lukuun ottamatta 
direktiivin 2003/41/EY 2 artiklan 
2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja 
laitoksia. Määritettäessä tämän direktiivin 
soveltamiseksi, onko laitos direktiivin 
2003/41/EY 2 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu laitos, ei oteta huomioon 
jäsenvaltioiden mahdollisia päätöksiä olla 
soveltamatta direktiiviä 2003/41/EY sen 
5 artiklan nojalla;

Or. en

Perustelu

Eläkerahastot olisi jätettävä direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Määritelmän teksti olisi 
korjattava, jotta pienet paikalliset laitokset, jotka eivät kuulu ammatillisia lisäeläkkeitä 
tarjoavista laitoksista annetun direktiivin piiriin, koska jäsenvaltio on päättänyt niin 
hallinnollisen taakan keventämiseksi, eivät joutuisi hakemaan toimilupaa vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin mukaisesti.

Tarkistus 366
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) laitokset, jotka kuuluvat ammatillisia 
lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten 
toiminnasta ja valvonnasta 3 päivänä 
kesäkuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/41/EY soveltamisalaan;

e) laitokset, jotka kuuluvat ammatillisia 
lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten 
toiminnasta ja valvonnasta 3 päivänä 
kesäkuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/41/EY 2 artiklan 1 kohdan 
soveltamisalaan, myös sellaisena kuin sitä 
sovelletaan direktiivin 2003/41/EY 
3 artiklassa, mutta lukuun ottamatta 
direktiivin 2003/41/EY 2 artiklan 
2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja 
laitoksia. Määritettäessä tämän direktiivin 
soveltamiseksi, onko laitos direktiivin 
2003/41/EY 2 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu laitos, ei oteta huomioon 
jäsenvaltioiden mahdollisia päätöksiä olla 
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soveltamatta direktiiviä 2003/41/EY sen 
5 artiklan nojalla;

Or. en

Perustelu

Määritelmän teksti olisi korjattava, jotta pienet paikalliset laitokset, jotka eivät kuulu 
ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavista laitoksista annetun direktiivin piiriin, koska jäsenvaltio 
on päättänyt niin hallinnollisen taakan keventämiseksi, eivät joutuisi hakemaan toimilupaa 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annettavan direktiivin mukaisesti.

Tarkistus 367
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) laitokset, jotka kuuluvat ammatillisia 
lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten 
toiminnasta ja valvonnasta 3 päivänä 
kesäkuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/41/EY soveltamisalaan;

e) laitokset, jotka kuuluvat ammatillisia 
lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten 
toiminnasta ja valvonnasta 3 päivänä 
kesäkuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/41/EY soveltamisalaan, edellyttäen, 
että ne eivät toimi vaihtoehtoisina 
sijoitusrahastoina;

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisina sijoitusrahastoina toimivien eläkerahastojen olisi kuuluttava direktiivin 
soveltamisalaan.

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

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) laitokset, jotka kuuluvat ammatillisia 
lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten 
toiminnasta ja valvonnasta 3 päivänä 

e) kansalliset, alueelliset ja paikalliset 
hallitukset ja elimet ja laitokset, jotka
hoitavat sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä 
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kesäkuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/41/EY soveltamisalaan;

tukevia rahastoja;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että julkisia ja yksityisiä laitoksia ja elimiä, jotka vastaavat 
sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmistä (ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavat laitokset mukaan 
lukien), ei sisällytetä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajissa annettavaan direktiiviin.

Tarkistus 369
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

Komission teksti Tarkistus

f a) kansalliset, alueelliset ja paikalliset 
hallitukset, valtion sijoitusvälineet sekä 
elimet ja laitokset, jotka hoitavat 
sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä tukevia 
rahastoja;

Or. en

Perustelu

Valtion viranomaiset sekä sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmät olisi jätettävä direktiivin 
ulkopuolelle.

Tarkistus 370
Syed Kamall

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

Komission teksti Tarkistus

f a) henkilöt ja yhteisöt, jotka sijoittavat 
vain omaan lukuunsa;

Or. en
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Perustelu

Gauzèsin mietinnössä ehdotetun uuden f a alakohdan periaate on kannatettava, mutta on 
epäselvää, miksi se pitäisi rajoittaa tiettyihin yhteisötyyppeihin. Yhteisöt ja henkilöt, jotka 
toimivat vain omaan lukuunsa, olisi jätettävä direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 371
Olle Schmidt, Carl Haglund

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

Komission teksti Tarkistus

g a) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, jotka hoitavat pääomarahastoja 
tai suljettuja sijoitusrahastoja;

Or. en

Perustelu

On ehdottoman välttämätöntä sisällyttää direktiiviin "saavutettujen etuuksien 
säilyttämislauseke", jolla pääomarahastoja hoitavat nykyiset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat ja vaihtoehtoiset pääomasijoitusrahastot jätetään soveltamisalan 
ulkopuolelle, koska jälkimmäisiä koskevat ehdot on neuvoteltu tietämättä kustannuksista ja 
velvollisuuksista, joita direktiivistä aiheutuu vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille. Koska 
pienillä vaihtoehtoisilla sijoitusrahastoilla, jotka ovat pääomarahastoja, ei ole vaikutusta 
sisämarkkinoihin, eivätkä ne todennäköisesti hyödy uudesta toimilupajärjestelmästä, vaan 
ponnistelevat sääntöjen noudattamisen ja lisääntyneiden kustannusten kanssa, ne olisi 
jätettävä direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 372
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g b) kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti toimiluvan saaneet 
rahastoyhtiöt, jotka tarjoavat 
hoitopalveluita kansallisen sääntelyn 
piiriin kuuluville yhteissijoitusyrityksille, 
joita markkinoidaan vain niiden 
kotijäsenvaltiossa;
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Or. en

Perustelu

Puhtaasti kansalliset vaihtoehtoiset sijoitusrahastot eivät aiheuta järjestelmäriskiä, koska ne 
ovat usein tiukasti säänneltyjä yksityissijoittajille suunnattuja rahastoja, ja monia niistä 
hoidetaan samalla tavoin kuin yhteissijoitusyrityksiä.

Tarkistus 373
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – g c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g c) kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvat 
yhteissijoitusyritykset, joita 
markkinoidaan vain niiden 
kotijäsenvaltiossa;

Or. en

Perustelu

Puhtaasti kansalliset vaihtoehtoiset sijoitusrahastot eivät aiheuta järjestelmäriskiä, koska ne 
ovat usein tiukasti säänneltyjä yksityissijoittajille suunnattuja rahastoja, ja monia niistä 
hoidetaan samalla tavoin kuin yhteissijoitusyrityksiä.

Tarkistus 374
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – g d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g d) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, jotka tarjoavat hoitopalveluja 
yksinomaan emoyrityksilleen, 
tytäryrityksilleen tai emoyritystensä muille 
tytäryrityksille;

Or. en

Perustelu

Jätetään soveltamisalan ulkopuolelle varainhoitajat, jotka eivät palvele ulkopuolisia.
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Tarkistus 375
Olle Schmidt, Carl Haglund

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – g e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g e) sisäisesti hoidetut yhtiöt, jotka eivät 
myönnä osakkailleen lunastus- tai 
takaisinosto-oikeuksia, sijoittavat 
pitemmällä aikavälillä pääasiassa 
siirtokelpoisiin arvopapereihin, eivät 
käytä lainkaan vivutusta tai käyttävät sitä 
vain rajoitetusti ja joiden osakkeilla 
käydään kauppaa EU:n sääntelemillä 
markkinoilla.

Or. en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 376
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – g f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g f) työntekijöiden 
osallistumisjärjestelmät.

Or. en

Perustelu

Työntekijöiden osallistumisjärjestelmät olisi jätettävä direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 377
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – g f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g f) työntekijöiden 
osallistumisjärjestelmät.

Or. en

Perustelu

Työntekijöiden osallistumisjärjestelmät olisi jätettävä soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 378
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – g f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g f) työntekijöiden 
osallistumisjärjestelmät.

Or. en
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Tarkistus 379
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – g f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g f) työntekijöiden 
osallistumisjärjestelmät;

Or. en

Perustelu

Puheenjohtajavaltio Ruotsin kompromissiehdotukseen ja Gauzèsin mietintöön sisältyvän 
tarkistusehdotuksen mukaisesti.

Tarkistus 380
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – g g alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g g) sellaisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, joiden kaikki 
sijoittajat ovat vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan tai sen kanssa 
saman yhtymän jäsenen entisiä tai 
nykyisiä jäseniä, osakkaita, johtajia, 
toimihenkilöitä, toimitusjohtajia tai 
työntekijöitä ja/tai jotka neuvovat tai 
tarjoavat palveluja vaihtoehtoiselle 
sijoitusrahastolle tai vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle ja/tai 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle 
ja sen yhtymään kuuluville yrityksille 
ja/tai muille työntekijöiden 
osallistumisjärjestelmissä sallituille 
edunsaajille;

Or. en
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Perustelu

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.

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

Tarkistus 381
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – g h alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g h) sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä 
tukevia rahastoja hoitavien kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten hallitusten ja 
laitosten valvonnassa olevat laitokset ja 
organisaatiot, kun kyseiset laitokset tai 
organisaatiot hoitavat yhtä tai useampaa 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa.

Or. en

Perustelu

Julkinen riskipääoma jätetään direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 382
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – g i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g i) yhteissijoitusyritykset, joita 
säännellään asianmukaisesti sen 
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jäsenvaltion asiaankuuluvalla 
kansallisella lainsäädännöllä, jossa niillä 
on kotipaikka, ja joita markkinoidaan 
yksinomaan kyseisessä jäsenvaltiossa;

Or. en

Perustelu

Tarkistus 383
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – g j alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g j) erillisyhtiöt, jotka on perustettu 
tiettyjen varojen arvopaperistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 384
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – g j alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g j) arvopaperistamistarkoituksessa 
perustetut erillisyhtiöt.

Or. en

Perustelu

Puheenjohtajavaltio Ruotsin kompromissiehdotukseen ja Gauzèsin mietintöön sisältyvän 
tarkistusehdotuksen mukaisesti.
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Tarkistus 385
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – g k alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g k) teolliset holding-yhtiöt, joiden 
osakkeilla käydään kauppaa EU:n 
sääntelemillä markkinoilla, kun ne pitävät 
hallussaan määräysvallassaan olevien 
tytäryritysten tai osakkuusyritysten 
osakkeita teollisen liiketoimintastrategian 
toteuttamista varten.

Or. en

Perustelu

Soveltamisala on rajoitettava järjestelmäriskin aiheuttavien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajiin, muutoin on vaikea harjoittaa aiottua valvontaa asianmukaisella tavalla. Teolliset 
holding-yhtiöt ovat pitkäaikaisia omistajia, joilla ei ole aikomuksia irtautua osakkeista 
lähitulevaisuudessa ja joilla on teollinen näkökulma omistuksiinsa. Tällaiset yritykset eivät 
aiheuta järjestelmäriskiä, ja jos ne ovat pörssiyhtiöitä, ne kuuluvat EU:n 
yrityslainsäädännön, kansallisen sääntelyn ja pörssisääntöjen piiriin, mikä tarjoaa 
sijoittajille tehokkaan suojan. Ne olisi vapautettava direktiivin soveltamisesta.

Tarkistus 386
Marta Andreasen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – g l alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g l) julkisesti noteeratut suljetut 
sijoitusyhtiöt.

Or. en

Perustelu

Suljettuja sijoitusyhtiöitä käyttävillä julkisesti noteeratuilla yhtiöillä ei ole vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajaa vaan niitä hoitavat työntekijät. Hallitus, joka vastaa toiminnastaan 
osakkaille, laatii riski- ja investointistrategian.
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Tarkistus 387
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – g m alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g m) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, jotka hoitavat yhtä tai useampaa 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, joiden 
ainoita sijoittajia ovat vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien emoyritykset 
tai tytäryritykset taikka näiden 
emoyritysten muut tytäryritykset, 
edellyttäen, että mikään mainituista 
sijoittajista ei itse ole vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto.

Or. en

Perustelu

On perusteltua lisätä poikkeuslauseke rahastonhoitajille, jotka hoitavat samasta yhtymästä 
tulevia investointeja. Tämä ei aiheuta lisäriskejä rahoitusmarkkinoille. Koska näitä rahastoja 
käytetään usein pankki- tai vakuutuskonserneissa, kyseiset rahoituslaitokset ovat jo joutuneet 
asianmukaisesti varautumaan riskeihin valvontaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. 
Sijoittajansuojaa ei myöskään tarvita, kun investointi tapahtuu saman yhtymän sisällä.

Tarkistus 388
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – g m alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g m) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, jotka hoitavat yhtä tai useampaa 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, joiden 
ainoita sijoittajia ovat vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien emoyritykset 
tai tytäryritykset taikka näiden 
emoyritysten muut tytäryritykset, 
edellyttäen, että mikään mainituista 
sijoittajista ei itse ole vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto.

Or. en
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Perustelu

On perusteltua lisätä poikkeuslauseke rahastonhoitajille, jotka hoitavat samasta yhtymästä 
tulevia investointeja. Tämä ei aiheuta lisäriskejä rahoitusmarkkinoille. Koska näitä rahastoja 
käytetään usein pankki- tai vakuutuskonserneissa, kyseiset rahoituslaitokset ovat jo joutuneet 
asianmukaisesti varautumaan riskeihin valvontaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. 
Sijoittajansuojaa ei myöskään tarvita, kun investointi tapahtuu saman yhtymän sisällä.

Tarkistus 389
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – g m alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g m) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, jotka hoitavat yhtä tai useampaa 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, joiden 
ainoita sijoittajia ovat vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat itse tai 
kyseisten hoitajien suorat tai välilliset 
emoyritykset tai tytäryritykset taikka 
mainittujen suorien tai välillisten 
emoyritysten muut tytäryritykset;

Or. en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 390
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – g n alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g n) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, joilla on kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti oikeus tarjota 
hoitopalveluja vain kotijäsenvaltiossa 
markkinoiduille vaihtoehtoisille 
sijoitusrahastoille;

Or. en

Tarkistus 391
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – g o alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g o) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, jotka hoitavat vain 
yhteissijoitusyrityksiä, jotka sijoittavat 
yksinomaan osakkeisiin tai muihin 
arvopapereihin, joilla saa 
omistusoikeuden listaamattoman yhtiön 
pääomaan tai vastaaviin noteerattuihin 
arvopapereihin, edellyttäen, että ne 
sitoutuvat pitämään mainittuja 
noteerattuja arvopapereita hallussaan 
vähintään [yhden vuoden] ajan.

Or. en
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Tarkistus 392
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – g p alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g p) kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti toimiluvan saaneet 
rahastoyhtiöt, jotka tarjoavat 
hoitopalveluita kansallisen sääntelyn 
piiriin kuuluville yhteissijoitusyrityksille, 
joita markkinoidaan vain niiden 
kotijäsenvaltiossa;

Or. en

Perustelu

Tarkistus 393
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – g p alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g p) kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti toimiluvan saaneet 
rahastoyhtiöt, jotka tarjoavat 
hoitopalveluita kansallisen sääntelyn 
piiriin kuuluville yhteissijoitusyrityksille, 
joita markkinoidaan vain niiden 
kotijäsenvaltiossa;

Or. en

Perustelu

Koska ei voida näyttää toteen, että järjestelmän kannalta vähämerkityksisten säänneltyjen 
sijoitusrahastojen puhtaasti kansallinen hoito ja niiden markkinointi kotimarkkinoilla 
edellyttää unionin sääntelyä, ei ole varmaa, että direktiiviehdotus on Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun toissijaisuusperiaatteen mukainen.
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Tarkistus 394
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – alakohta g p (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g p) kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti toimiluvan saaneet 
rahastoyhtiöt, jotka tarjoavat 
hoitopalveluita kansallisen sääntelyn 
piiriin kuuluville yhteissijoitusyrityksille, 
joita markkinoidaan vain niiden 
kotijäsenvaltiossa;

Or. en

Perustelu

Sovelletaan toissijaisuusperiaatetta (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 
2 kohta). Puhtaasti kansalliset vaihtoehtoiset sijoitusrahastot, joita ei markkinoida yli 
kansallisten rajojen, jätetään hoitajineen soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 395
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – g p alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g p) kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti toimiluvan saaneet 
rahastoyhtiöt, jotka tarjoavat 
hoitopalveluita kansallisen sääntelyn 
piiriin kuuluville yhteissijoitusyrityksille, 
joissa on mukana korkeintaan viisi 
sijoittajaa ja joita markkinoidaan vain 
niiden kotijäsenvaltiossa;

Or. en

Perustelu

Rahastot, joissa on mukana rajoitettu määrä sijoittajia, mahdollistavat yksilölliset 
sopimusjärjestelyt. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat, jotka hoitavat rahastoja, joissa 
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on korkeintaan viisi sijoittajaa ja jotka myyvät niitä ainoastaan kansallisella tasolla, olisi 
vapautettava vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevan direktiivin soveltamisesta, 
jos niihin sovelletaan tehokasta kansallista sääntelyä.

Tarkistus 396
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – g q alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g q) kansalliset keskuspankit;

Or. en

Tarkistus 397
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – g q alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g q) kansalliset keskuspankit;

Or. en

Tarkistus 398
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – g q alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g q) kansalliset keskuspankit;

Or. en

Perustelu

Puheenjohtajavaltio Ruotsin kompromissiehdotukseen ja Gauzèsin mietintöön sisältyvän 
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tarkistusehdotuksen mukaisesti.

Tarkistus 399
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – g r alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g r) kansalliset, alueelliset ja paikalliset 
hallitukset, valtion sijoitusvälineet sekä 
elimet ja laitokset, jotka hoitavat 
sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä tukevia 
rahastoja, kun mainitut laitokset tai 
organisaatiot hoitavat yhtä tai useampaa 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa;

Or. en

Tarkistus 400
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – g s alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g s) kansalliset, alueelliset ja paikalliset 
hallitukset sekä elimet ja laitokset, jotka 
hoitavat sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä 
tukevia rahastoja;

Or. en

Perustelu

Puheenjohtajavaltio Ruotsin kompromissiehdotukseen ja Gauzèsin mietintöön sisältyvän 
tarkistusehdotuksen mukaisesti.
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Tarkistus 401
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – g t alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g t) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, jotka hoitavat yksinomaan 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
hyväksyttyjä ja vain asianomaisen 
jäsenvaltion alueella myytäviä 
sijoitustuotteita;

Or. en

Perustelu

 Ei-toivottujen ja suhteettomien seurausten välttämiseksi ja oheisvahinkojen minimoimiseksi 
olisi määritettävä joitakin rajoitettuja poikkeuksia. Erityisesti kansalliset tuotteet olisi 
jätettävä soveltamisalan ulkopuolelle, koska niistä säädetään ja niitä myydään vain 
kansallisella tasolla, ne eivät aiheuta järjestelmäriskiä ja tarjoavat riittävän 
kuluttajansuojan.

Tarkistus 402
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – g u alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g u) teolliset holding-yhtiöt, joiden 
osakkeilla käydään kauppaa EU:n 
sääntelemillä markkinoilla, kun ne pitävät 
hallussaan tytäryritystensä tai 
osakkuusyritystensä osakkeita teollisen 
liiketoimintastrategian toteuttamista 
varten;

Or. en

Perustelu

 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 
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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.

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

Tarkistus 403
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – g v alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g v) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, jotka ovat yhtiöitä, joiden 
liiketoimintastrategiana on hankkia 
määräysvallan tai vaikutusvaltaa antava 
omistusosuus yhdessä tai useammassa 
tytäryrityksessä tai osakkuusyrityksessä ja 
joiden perustamisen päävaikuttimena ei 
ole tuottaa voittoa sijoittajille irtautumalla 
tytäryrityksestä tai osakkuusyrityksistä 
ennalta määrätyn ajan kuluessa;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään tekemään direktiivistä oikeasuhteisempi niin, ettei se aiheuttaisi 
vahinkoa pienille, järjestelmän kannalta vähämerkityksisille toimijoille.

Tarkistus 404
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – g w alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g w) sisäisesti hoidetut vaihtoehtoiset 
sijoitusrahastot, jotka ovat 
oikeushenkilöitä, eivät myönnä 
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osakkailleen lunastus- tai takaisinosto-
oikeuksia, sijoittavat pääasiassa 
siirtokelpoisiin arvopapereihin, eivät 
käytä lainkaan vivutusta tai käyttävät sitä 
vain rajoitetusti ja joiden osakkeilla 
käydään kauppaa säännellyillä 
markkinoilla Euroopan unionissa;

Or. en

Perustelu

Ehdotettu direktiivi tuskin sopii tietyille perinteisemmille sijoitusyhtiöille tai sijoituskohteena 
oleville yhteisöille, joita ei ole rekisteröity yhteissijoitusyrityksiksi mutta joilla käydään 
kauppaa säännellyillä markkinoilla, jotka eivät myönnä osakkailleen lunastus- tai 
takaisinosto-oikeuksia ja jotka eivät käytä vivutusta tai käyttävät sitä hyvin rajoitetusti. Sitä 
paitsi vaikka direktiiviehdotuksen vaikuttimina olevat riskit ja tavoitteet ovatkin perusteltuja 
todellisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen tapauksessa, sijoitusyhtiöiden ja 
sijoituskohteena olevien yhteisöjen tapauksessa ne ovat joko epäolennaisia (esim. 
maksuvalmiusriski) tai jo sääntelypuitteissa käsiteltyjä (esim. avoimuus).

Tarkistus 405
José Manuel García-Margallo y Marfil, Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba 
Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – g w alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g w) sisäisesti hoidetut vaihtoehtoiset 
sijoitusrahastot, jotka ovat 
oikeushenkilöitä, eivät myönnä 
osakkailleen lunastus- tai takaisinosto-
oikeuksia, sijoittavat pääasiassa 
siirtokelpoisiin arvopapereihin, eivät 
käytä lainkaan vivutusta tai käyttävät sitä 
vain rajoitetusti ja joiden osakkeilla 
käydään kauppaa säännellyillä 
markkinoilla Euroopan unionissa;

Or. en

Perustelu

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 
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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.

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

Tarkistus 406
Olle Schmidt, Carl Haglund

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – g x alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g x) sisäisesti hoidetut yhtiöt, jotka eivät 
myönnä osakkailleen lunastus- tai 
takaisinosto-oikeuksia, sijoittavat 
pitemmällä aikavälillä pääasiassa 
siirtokelpoisiin arvopapereihin, eivät 
käytä lainkaan vivutusta tai käyttävät sitä 
vain rajoitetusti ja joiden osakkeilla 
käydään kauppaa EU:n sääntelemillä 
markkinoilla;

Or. en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 407
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – g x alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g x) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, jotka hoitavat sisäisesti 
hoidettuja vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja, jotka eivät myönnä 
osakkailleen lunastus- tai takaisinosto-
oikeuksia, sijoittavat pääasiassa 
siirtokelpoisiin arvopapereihin, eivät 
käytä lainkaan vivutusta tai käyttävät sitä 
vain rajoitetusti ja joiden osakkeilla 
käydään kauppaa EU:n sääntelemillä 
markkinoilla;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa sovelletaan suoraan pöytäkirjaa toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden 
soveltamisesta, jonka 5 artiklassa edellytetään, että esityksissä unionin lainsäädännöksi olisi 
otettava huomioon, että talouden toimijoille aiheutuvan rasituksen "olisi pysyttävä 
mahdollisimman pienenä ja sen olisi oltava suhteutettu saavutettavaan tavoitteeseen". Uuden 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevan direktiivin soveltaminen Yhdistyneen 
kuningaskunnan sijoitusyhtiöihin on komission direktiiviä laatiessaan noudattaman "kaiken 
kattavan" lähestymistavan valitettava, tahaton sivuvaikutus, joka ei ole oikeassa suhteessa 
direktiivin tavoitteisiin.

Tarkistus 408
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – g y alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g y) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, jotka hoitavat yhtä tai useampaa 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa 
yksinomaan emoyritystensä, 
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tytäryritystensä tai emoyrityksensä 
muiden tytäryritysten lukuun sekä 
sellaisten säännellyillä markkinoilla 
listattujen suljettujen 
yhteissijoitusyritysten lukuun, joihin 
sovelletaan direktiiviä 2001/34/EY, 
direktiiviä 2004/109/EY ja direktiiviä 
2003/71/EY;

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat, jotka hoitavat vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja 
yksinomaan emoyritystensä tai tytäryritystensä lukuun, eivät harjoita yhteistä 
sijoitustoimintaa eikä niitä siksi pidä säännellä tällä direktiivillä. Suljettuja 
yhteissijoitusyrityksiä säännellään jo CARD-, avoimuus- ja esitedirektiivein, joten ne olisi 
jätettävä soveltamisalan ulkopuolelle. Komission olisi tarkasteltava kyseisiä direktiivejä 
uudelleen sääntöjen monialaisuuden varmistamiseksi ja jotta vältytään sääntelyn erojen 
hyväksikäytöltä.

Tarkistus 409
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämän direktiivin säännöksistä 
ainoastaan V luvun 2 a jakson 
säännöksiä sovelletaan vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiin, jotka hoitavat 
sellaisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkkuja, joiden varat 
eivät yhteensä ylitä 1:tä miljardia euroa, 
kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
salkku muodostuu vaihtoehtoisista 
sijoitusrahastoista, joihin ei sisälly 
vivutusta ja joissa lunastusoikeutta ei voi 
käyttää viiteen vuoteen kunkin 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
perustamisesta. Raja-arvoja laskettaessa
i) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
salkut, joita hoitaa vaihtoehtoisen 
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sijoitusrahaston hoitaja tai joiden hoidon 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja on 
siirtänyt toiselle, lasketaan yhteen, mutta 
salkkuja, joita vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja hoitaa siirron 
perusteella, ei oteta huomioon;
ii) raja-arvoja sovelletaan sijoittajien 
kokonaissitoumuksiin vaihtoehtoiseen 
sijoitusrahastoon eikä hoidettavien 
varojen määrään.
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajalla, joka on saanut tämän 
direktiivin mukaisesti luvan tarjota 
hoitopalveluja yhdelle tai useammalle 
vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle, on 
myös lupa markkinoida näiden rahastojen 
osakkeita tai osuuksia ammattimaisille 
sijoittajille unionissa VI luvussa ja 
soveltuvin osin 35 artiklassa säädetyin 
edellytyksin.

Or. en

Perustelu

Kaikkia tämän direktiivin säännöksiä ei pidä soveltaa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajiin, jotka hoitavat sellaisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen salkkuja, joihin ei sisälly 
vivutusta ja joiden hoidettavat varat eivät ylitä 1:tä miljardia euroa. Mainitunkaltaisia 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskeva sääntely on räätälöitävä varoen ja 
suhteessa niiden aiheuttamiin hyvin rajoitettuihin riskeihin.

Tarkistus 410
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajiin, jotka hoitavat yhtä tai useampaa 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, jonka 
ainoita sijoittajia ovat i) vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat itse, ii) 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 



PE438.497v02-00 64/125 AM\806449FI.doc

FI

hoitajien emoyritykset tai tytäryritykset, 
iii) kyseisten emoyritysten muut 
tytäryritykset tai iv) i, ii ja iii alakohdassa 
mainittuihin laitoksiin sidoksissa olevat 
eläkerahastot, joihin kyseiset laitokset 
maksavat eläkevakuutusmaksuja, 
edellyttäen, että mikään mainituista 
sijoittajista ei itse ole vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto.

Or. en

Perustelu

Rahoituspalvelujen tarjoaminen yhtymän sisällä on aiemmin aina jätetty unionin rahoitusalan 
lainsäädännön ulkopuolelle. Tämänkaltainen poikkeus on hyödyksi monille monikansallisille 
yrityksille unionissa, kunhan on selvää, että yritysten eläkerahastot kuuluvat poikkeuksen 
piiriin.

Tarkistus 411
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Järjestelmän kannalta vähemmän 
tärkeisiin vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiin sovelletaan 
ainoastaan tämän direktiivin 6 a, 19–21 ja 
40–44 artiklaa.

Or. en

Perustelu

Direktiivin ensisijainen tavoite on järjestelmäriskien poistaminen. Jotta vältytään "yhden 
koon" ratkaisun aiheuttamilta oheisvahingoilta, pienten vaihtoehtoisten sijoitusyhtiöiden 
hoitajien olisi ainoastaan rekisteröidyttävä ja noudatettava 19–21 artiklan 
avoimuusvaatimuksia.
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Tarkistus 412
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Järjestelmän kannalta vähemmän 
tärkeisiin vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiin sovelletaan 
ainoastaan tämän direktiivin 6 a, 19–21 ja 
40–44 artiklaa.

Or. en

Perustelu

Direktiivin ensisijainen tavoite on järjestelmäriskien poistaminen. Jotta vältytään "yhden 
koon" ratkaisun aiheuttamilta oheisvahingoilta, pienten vaihtoehtoisten sijoitusyhtiöiden 
hoitajien olisi ainoastaan rekisteröidyttävä ja noudatettava 19–21 artiklan 
avoimuusvaatimuksia.

Tarkistus 413
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Erityissäännökset itsehoidetuista 

vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista, joilla 
käydään kauppaa säännellyillä 

markkinoilla
Itsehoidettuihin vaihtoehtoisiin 
sijoitusrahastoihin, joiden osakkeilla 
käydään kauppaa säännellyillä 
markkinoilla Euroopan unionissa, jotka 
eivät myönnä osakkailleen lunastus- tai 
takaisinosto-oikeuksia, sijoittavat 
pääasiassa siirtokelpoisiin arvopapereihin 
eivätkä käytä lainkaan vivutusta tai 
käyttävät sitä vain rajoitetusti, sovelletaan 
seuraavia erityissäännöksiä:
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1. Tämän direktiivin 6 artiklan 1 kohdan 
c alakohtaa sovelletaan vain 
määräosuuden omistaviin osakkaisiin, 
jotka ovat edustettuina vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hallituksessa tai jotka 
voivat muutoin vaikuttaa tai pyrkiä 
vaikuttamaan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hallitukseen tai johtoon.
2. Direktiivin 12 artiklaa ei sovelleta.
3. Direktiivin 16 artiklan [arvonmääritys] 
sijasta näihin vaihtoehtoisiin 
sijoitusrahastoihin sovelletaan samoja 
tilinpäätösstandardeja ja 
arvonmäärityssääntöjä kuin yhtiöihin, 
joilla käydään kauppaa säännellyillä 
markkinoilla.
4. Direktiivin 17 artiklaa sovelletaan vain 
osakkeisiin ja muihin arvopapereihin, 
joilla käydään kauppaa järjestäytyneillä 
tai säännellyillä markkinoilla. 
Itsehoidetulla vaihtoehtoisella 
sijoitusrahastolla on lupa käyttää 
useampaa kuin yhtä säilytysyhteisöä tai 
omaisuudenhoitajaa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella turvataan itsehoidettujen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen erityisluonne ja 
varmistetaan direktiivin parempi soveltaminen.

Tarkistus 414
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajilla, jotka eivät ylitä 2 kohdan 
a alakohdassa asetettua raja-arvoa, on 
oikeus tulla kohdelluiksi tämän 

Poistetaan.
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direktiivin soveltamisalaan kuuluvina 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajina.

Or. en

Perustelu

Hedge- ja pääomarahastojen sääntelyn on katettava aukottomasti kaikki rahastot ja niiden 
hoitajat. On epärealistista olettaa, että pääomarahastot ovat vivuttamattomia ja että 
korkeampi raja-arvo olisi siten perusteltu. Raja-arvot ja de minimis -poikkeukset houkuttavat 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia luovaan tilinpitoon, jolla kierretään sääntelyä.

Tarkistus 415
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajilla, jotka eivät ylitä 2 kohdan a 
alakohdassa asetettua raja-arvoa, on 
oikeus tulla kohdelluiksi tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvina 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajina.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Hedge- ja pääomarahastojen sääntelyn on katettava aukottomasti kaikki rahastot ja niiden 
hoitajat. On epärealistista olettaa, että pääomarahastot ovat vivuttamattomia ja että 
korkeampi raja-arvo olisi siten perusteltu. Raja-arvot ja de minimis -poikkeukset houkuttavat 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia luovaan tilinpitoon, jolla kierretään sääntelyä.
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Tarkistus 416
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajilla, jotka eivät ylitä 2 kohdan a 
alakohdassa asetettua raja-arvoa, on 
oikeus tulla kohdelluiksi tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvina 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajina.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Raja-arvot poistetaan, ks. 2 artiklan 2 kohtaa koskeva tarkistus.

Tarkistus 417
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajilla, jotka eivät ylitä 2 kohdan a 
alakohdassa asetettua raja-arvoa, on 
oikeus tulla kohdelluiksi tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvina 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajina.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Raja-arvot poistetaan tarkistuksessa 27.
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Tarkistus 418
Hans-Peter Martin

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajilla, jotka eivät ylitä 2 kohdan 
a alakohdassa asetettua raja-arvoa, on 
oikeus tulla kohdelluiksi tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvina 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajina.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 419
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajilla, jotka eivät ylitä 2 kohdan a 
alakohdassa asetettua raja-arvoa, on 
oikeus tulla kohdelluiksi tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvina 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajina.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajilla, 
jotka jätetään direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle 2 kohdan b a alakohdan 
mukaisesti tai joihin sovelletaan 
2 a kohdassa perustettua kevennettyä 
järjestelyä, on oikeus halutessaan tulla 
kohdelluiksi tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvina vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajina.

Or. en

Perustelu

On jätettävä mahdollisuus valita direktiivin piiriin kuuluminen.
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Tarkistus 420
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajilla, jotka eivät ylitä 2 kohdan a 
alakohdassa asetettua raja-arvoa, on 
oikeus tulla kohdelluiksi tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvina 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajina.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajilla, 
jotka eivät ylitä 2 kohdan a alakohdassa 
asetettua raja-arvoa, on oikeus 
markkinoida vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia 
ammattimaisille sijoittajille unionissa 
tämän direktiivin mukaisesti edellyttäen, 
että ne ovat saaneet toimiluvan 
kotijäsenvaltionsa kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti ja toimittavat 
kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille 31 ja 33 artiklassa 
tarkoitetut tiedot ja sijoittajille 
20 artiklassa tarkoitetut tiedot.

Or. en

Tarkistus 421
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajilla, jotka eivät ylitä 2 kohdan a 
alakohdassa asetettua raja-arvoa, on 
oikeus tulla kohdelluiksi tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvina 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajina.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajilla, 
jotka eivät ylitä 2 kohdan a alakohdassa 
asetettua raja-arvoa tai jotka jätetään 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 
2 kohdan j alakohdan mukaisesti, on 
oikeus tulla kohdelluiksi tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvina vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajina.

Or. en
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Perustelu

Kun hoitajat ja rahastot kuuluvat kansallisen lainsäädännön piiriin ja kun rahaston 
osuuksia/osakkeita myydään yksinomaan kansallisella tasolla, ne olisi vapautettava 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevan direktiivin soveltamisesta, mutta niillä 
olisi oltava oikeus kuulua sen piiriin.

Tarkistus 422
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajilla, jotka eivät ylitä 2 kohdan a 
alakohdassa asetettua raja-arvoa, on 
oikeus tulla kohdelluiksi tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvina 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajina.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajilla, 
jotka eivät ylitä 2 kohdan a alakohdassa 
asetettua raja-arvoa tai jotka jätetään 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle 
2 kohdan a a alakohdan mukaisesti, on 
oikeus tulla kohdelluiksi tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvina vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajina.

Or. en

Perustelu

Vaikka kansallisen sääntelyn alaisia rahastoja hoitavat ja niitä vain kotijäsenvaltiossaan 
markkinoivat vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat jätetään direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle, niillä olisi oltava oikeus valita sen piiriin kuuluminen.

Tarkistus 423
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajilla, jotka eivät ylitä 2 kohdan a 
alakohdassa asetettua raja-arvoa, on 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajilla, 
jotka eivät ylitä 2 kohdan a alakohdassa 
asetettua raja-arvoa, on oikeus tulla 
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oikeus tulla kohdelluiksi tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvina 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajina.

kohdelluiksi tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvina vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajina ja markkinoida 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeita 
tai osuuksia ammattimaisille sijoittajille 
unionissa tämän direktiivin mukaisesti
edellyttäen, että ne ovat saaneet 
toimiluvan kotijäsenvaltionsa kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti ja toimittavat 
kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille 31 ja 33 artiklassa 
tarkoitetut tiedot ja sijoittajille 
20 artiklassa tarkoitetut tiedot.

Or. en

Tarkistus 424
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tämän direktiivin säännöksistä 
ainoastaan 1–10 artiklaa, 15, 19 ja 
20 artiklaa, 21 artiklan 3 kohtaa, 31–
34 artiklaa sekä VIII ja IX luvun 
säännöksiä sovelletaan 2 kohdan 
a alakohdassa asetetun raja-arvon 
ylittäviin vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiin sellaisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen osalta, 
a) joihin ei sisälly vivutusta ja b) joissa 
lunastusoikeutta ei voi käyttää viiteen 
vuoteen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
perustamisesta.

Or. en
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Tarkistus 425
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tämän direktiivin säännöksistä 
ainoastaan 1–3 artiklaa, 4–8 artiklaa, 
9, 10, 15, 19 ja 20 artiklaa, 21 artiklan 
3 kohtaa, 31, 32, 33 ja 34 artiklaa sekä 
VIII ja IX luvun säännöksiä sovelletaan 
2 kohdan a alakohdassa asetetun raja-
arvon ylittäviin vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiin sellaisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen osalta, 
a) joihin ei sisälly vivutusta ja b) joissa 
lunastusoikeutta ei voi käyttää viiteen 
vuoteen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
perustamisesta.

Or. en

Perustelu

Direktiiviehdotuksessa todetaan aivan oikein, että pääomarahastot "eivät ole lisänneet 
makrotason vakautta koskevia riskejä". Pääomarahastoja hoitaviin vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiin ja vaihtoehtoisiin pääomasijoitusrahastoihin ei pidä soveltaa 
artikloja, joilla pyritään rajoittamaan järjestelmäriskiä tai jotka muutoin eivät sovi 
tämänkaltaisten rahastojen tilanteeseen.

Tarkistus 426
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 
määritelläkseen menettelyt, joita 
noudattaen sellaiset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, joiden 
hoitamien vaihtoehtoisten 

Poistetaan.
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sijoitusrahastojen salkkujen varat eivät 
ylitä 2 kohdan a alakohdassa asetettua 
raja-arvoa, voivat käyttää 3 kohdan 
mukaista oikeuttaan.
Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Hedge- ja pääomarahastojen sääntelyn on katettava aukottomasti kaikki rahastot ja niiden 
hoitajat. On epärealistista olettaa, että pääomarahastot ovat vivuttamattomia ja että 
korkeampi raja-arvo olisi siten perusteltu. Raja-arvot ja de minimis -poikkeukset houkuttavat 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia luovaan tilinpitoon, jolla kierretään sääntelyä.

Tarkistus 427
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 
määritelläkseen menettelyt, joita 
noudattaen sellaiset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, joiden 
hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkkujen varat eivät 
ylitä 2 kohdan a alakohdassa asetettua 
raja-arvoa, voivat käyttää 3 kohdan 
mukaista oikeuttaan.

Poistetaan.

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

Perustelu

Hedge- ja pääomarahastojen sääntelyn on katettava aukottomasti kaikki rahastot ja niiden 
hoitajat. On epärealistista olettaa, että pääomarahastot ovat vivuttamattomia ja että 
korkeampi raja-arvo olisi siten perusteltu. Raja-arvot ja de minimis -poikkeukset houkuttavat 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia luovaan tilinpitoon, jolla kierretään sääntelyä.

Tarkistus 428
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 
määritelläkseen menettelyt, joita 
noudattaen sellaiset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, joiden 
hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkkujen varat eivät 
ylitä 2 kohdan a alakohdassa asetettua 
raja-arvoa, voivat käyttää 3 kohdan 
mukaista oikeuttaan.

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

Raja-arvot poistetaan, ks. 2 artiklan 2 kohtaa koskeva tarkistus. 
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Tarkistus 429
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 
määritelläkseen menettelyt, joita 
noudattaen sellaiset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, joiden 
hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkkujen varat eivät 
ylitä 2 kohdan a alakohdassa asetettua 
raja-arvoa, voivat käyttää 3 kohdan 
mukaista oikeuttaan.

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

Nämä täytäntöönpanotoimet ovat turhia.

Tarkistus 430
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 
määritelläkseen menettelyt, joita 
noudattaen sellaiset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, joiden 
hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkkujen varat eivät 

Poistetaan.
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ylitä 2 kohdan a alakohdassa asetettua 
raja-arvoa, voivat käyttää 3 kohdan 
mukaista oikeuttaan.
Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Raja-arvot poistetaan tarkistuksessa 27. 

Tarkistus 431
Hans-Peter Martin

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 
määritelläkseen menettelyt, joita 
noudattaen sellaiset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, joiden 
hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkkujen varat eivät 
ylitä 2 kohdan a alakohdassa asetettua 
raja-arvoa, voivat käyttää 3 kohdan 
mukaista oikeuttaan.

Poistetaan.

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

Or. de
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Tarkistus 432
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä
määritelläkseen menettelyt, joita 
noudattaen sellaiset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, joiden 
hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkkujen varat eivät 
ylitä 2 kohdan a alakohdassa asetettua raja-
arvoa, voivat käyttää 3 kohdan mukaista 
oikeuttaan.

4. Komissio voi vahvistaa 49 a, 49 b ja 
49 c artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä toimenpiteitä määritelläkseen 
menettelyt, joita noudattaen sellaiset 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat, 
joiden hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkkujen varat eivät 
ylitä 2 kohdan a alakohdassa asetettua raja-
arvoa, voivat käyttää 3 kohdan mukaista 
oikeuttaan.

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 433
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy
täytäntöönpanotoimenpiteitä 
määritelläkseen menettelyt, joita 
noudattaen sellaiset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, joiden 

4. Komissio mukauttaa 49 a, 49 b ja 
49 c artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä vaatimuksia, jotka liittyvät 
maksuvalmiuden hallintaan, 
arvonmääritykseen ja sellaisten 
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hoitamien vaihtoehtoisten
sijoitusrahastojen salkkujen varat eivät 
ylitä 2 kohdan a alakohdassa asetettua 
raja-arvoa, voivat käyttää 3 kohdan 
mukaista oikeuttaan.

vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien tiedonantovelvollisuuteen 
sijoittajia kohtaan, jotka hoitavat 
pääomarahastoja, kiinteistörahastoja ja 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja, jotka 
kokonsa ja yhteisösijoittajien lukumäärän 
puolesta poikkeavat tavanomaisesta ja 
jotka eivät aiheuta järjestelmäriskejä.
Mukautuksissa on otettava huomioon 
kyseisiin tuotteisiin sovellettava voimassa 
oleva kansallinen lainsäädäntö ja unionin 
lainsäädäntö.

Or. en

Tarkistus 434
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy
täytäntöönpanotoimenpiteitä
määritelläkseen menettelyt, joita 
noudattaen sellaiset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, joiden 
hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkkujen varat eivät 
ylitä 2 kohdan a alakohdassa asetettua raja-
arvoa, voivat käyttää 3 kohdan mukaista 
oikeuttaan.

4. Komissio antaa 49 a, 49 b ja 
49 c artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä määritelläkseen menettelyt, joita 
noudattaen sellaisille vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajille, joiden 
hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkkujen varat eivät 
ylitä 2 kohdan a alakohdassa asetettua raja-
arvoa, voidaan myöntää oikeus tulla 
kohdelluiksi tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvina 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajina. Mainituissa säädöksissä on 
otettava huomioon kyseisen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
koko ja luonne eikä niissä pidä edellyttää 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajiin sovellettavan muita direktiivin 
säännöksiä kuin 1–3 artiklaa, 4–
8 artiklaa, 9, 10, 15, 19 ja 20 artiklaa, 
21 artiklan 3 kohtaa, 31, 32, 33 ja 
34 artiklaa sekä VIII ja IX luvun 
säännöksiä.
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Or. en

Perustelu

Kaikissa toimenpiteissä, joita komissio määrää pienille vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille, olisi otettava huomioon hoitajien luonne, eikä niissä pidä asettaa näille hoitajille 
työläämpiä vaatimuksia vaan yksinomaan lueteltujen artiklojen mukaiset vaatimukset. On 
erityisen tärkeää, että tämänkaltaiset pienet vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat, joista 
monet pääomarahastojen piirissä toimivat keskittyvät riskipääomaan ja tarjoavat kipeästi 
tarvittua pääomaa ja asiantuntijaneuvontaa uusille ja kehittyville yrityksille, eivät joudu 
vastatusten liiallisen sääntelyn kanssa, jos ne päättävät liittyä direktiiviin.

Tarkistus 435
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio vahvistaa 49 a, 49 b ja 
49 c artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä muut tilanteet, joissa 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajilta ja niiden hoitamilta 
vaihtoehtoisilta sijoitusrahastoilta ei 
edellytetä direktiivin tai sen tiettyjen 
säännösten noudattamista, koska 
kyseinen tilanne ei aiheuta 
järjestelmäriskejä tai edellytä tässä 
direktiivissä säädetyn tasoista 
sijoittajansuojaa.

Or. en

Perustelu

Kaikissa toimenpiteissä, joita komissio määrää pienille vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille, olisi otettava huomioon hoitajien luonne, eikä niissä pidä asettaa näille hoitajille 
työläämpiä vaatimuksia vaan yksinomaan lueteltujen artiklojen mukaiset vaatimukset. On 
erityisen tärkeää, että tämänkaltaiset pienet vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat, joista 
monet pääomarahastojen piirissä toimivat keskittyvät riskipääomaan ja tarjoavat kipeästi 
tarvittua pääomaa ja asiantuntijaneuvontaa uusille ja kehittyville yrityksille, eivät joudu 
vastatusten liiallisen sääntelyn kanssa, jos ne päättävät liittyä direktiiviin.
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Tarkistus 436
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Rajoittamatta 18 artiklassa 
vahvistettua oikeutta siirtää tehtäviä 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämän direktiivin mukaisesti hoidetuilla 
vaihtoehtoisilla sijoitusrahastoilla on vain 
yksi vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja, joka vastaa tämän direktiivin 
vaatimusten noudattamisen 
varmistamisesta.
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on oltava ulkopuolinen hoitaja, joka on 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston nimeämä 
tai sen puolesta nimetty oikeushenkilö 
(nimetty vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja) ja joka tämän nimeämisen kautta 
on vastuussa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston koko salkun hoidosta.

Or. en

Tarkistus 437
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla’ 
tarkoitetaan sellaista yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittavaa yritystä, sen 
alarahastot mukaan luettuina, jonka 
tarkoituksena on varojen yhteinen 
sijoittaminen ja jolta ei vaadita direktiivin 
2009/…/EY [yhteissijoitusyrityksiä 
koskeva direktiivi] 5 artiklan mukaista 
toimilupaa; 

a) 'vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla' 
tarkoitetaan sellaista yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittavaa yritystä, sen 
alarahastot mukaan luettuina, joka hankkii 
varoja markkinoimalla mainitun 
yhteissijoitusyrityksen osakkeita tai 
osuuksia ammattimaisille sijoittajille 
sijoittaakseen tuoton määrättyä 
sijoituspolitiikkaa ja riskin hajauttamisen 
periaatetta noudattaen sijoittajiensa 
hyödyksi, ei kuitenkaan suljettuja 
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välineitä, minkäänlaisia yhtiömuotoisia 
välineitä eikä yhteisöjä, joilta vaaditaan 
direktiivin 2009/…/EY 
[yhteissijoitusyrityksiä koskeva direktiivi] 
5 artiklan mukainen toimilupa, kuten ei 
myöskään yhteistä sijoitustoimintaa 
harjoittavia yrityksiä, joissa hoitajan 
tehtävä kuuluu yrityksen 
perustamisasiakirjojen mukaan 
pääasiassa yhteissijoitusyritykselle 
itselleen tai sen jäsenelle, eikä yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä, 
joiden ainoita sijoittajia ovat toiset 
vaihtoehtoiset sijoitusrahastot;

Or. en

Perustelu

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).

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

Tarkistus 438
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla’ 
tarkoitetaan sellaista yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittavaa yritystä, sen 
alarahastot mukaan luettuina, jonka 
tarkoituksena on varojen yhteinen 
sijoittaminen ja jolta ei vaadita direktiivin 

a) 'vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla' 
tarkoitetaan sellaista yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittavaa yritystä, sen 
alarahastot mukaan luettuina, joka hankkii 
varoja markkinoimalla mainitun 
yhteissijoitusyrityksen osakkeita tai 
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2009/…/EY [yhteissijoitusyrityksiä 
koskeva direktiivi] 5 artiklan mukaista 
toimilupaa; 

osuuksia ammattimaisille sijoittajille 
sijoittaakseen tuoton määrättyä 
sijoituspolitiikkaa ja riskin hajauttamisen 
periaatetta noudattaen sijoittajiensa 
hyödyksi, ei kuitenkaan suljettuja 
välineitä, minkäänlaisia yhtiömuotoisia 
välineitä eikä yhteisöjä, joilta vaaditaan 
direktiivin 2009/…/EY 
[yhteissijoitusyrityksiä koskeva direktiivi] 
5 artiklan mukainen toimilupa, kuten ei 
myöskään yhteistä sijoitustoimintaa 
harjoittavia yrityksiä, joissa hoitajan 
tehtävä kuuluu yrityksen 
perustamisasiakirjojen mukaan 
pääasiassa yhteissijoitusyritykselle 
itselleen tai sen jäsenelle, eikä yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä, 
joiden ainoita sijoittajia ovat toiset 
vaihtoehtoiset sijoitusrahastot;

Or. en

Tarkistus 439
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla’ 
tarkoitetaan sellaista yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittavaa yritystä, sen 
alarahastot mukaan luettuina, jonka 
tarkoituksena on varojen yhteinen 
sijoittaminen ja jolta ei vaadita direktiivin 
2009/…/EY [yhteissijoitusyrityksiä 
koskeva direktiivi] 5 artiklan mukaista 
toimilupaa;

a) 'vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla' 
tarkoitetaan sellaista yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittavaa yritystä, sen 
alarahastot mukaan luettuina, joka hankkii 
varoja markkinoimalla mainitun 
yhteissijoitusyrityksen osakkeita tai 
osuuksia ammattimaisille sijoittajille 
sijoittaakseen tuoton määrättyä 
sijoituspolitiikkaa ja riskin hajauttamisen 
periaatetta noudattaen sijoittajiensa 
hyödyksi, ei kuitenkaan suljettuja 
välineitä, minkäänlaisia yhtiömuotoisia 
välineitä eikä yhteisöjä, joilta vaaditaan 
direktiivin 2009/…/EY 
[yhteissijoitusyrityksiä koskeva direktiivi] 
5 artiklan mukainen toimilupa, kuten ei 
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myöskään yhteistä sijoitustoimintaa 
harjoittavia yrityksiä, joiden hoitajan 
tehtävä kuuluu yrityksen 
perustamisasiakirjojen mukaan 
pääasiassa yhteissijoitusyritykselle 
itselleen tai sen jäsenelle, eikä yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä, 
joiden ainoita sijoittajia ovat toiset 
vaihtoehtoiset sijoitusrahastot.

Or. en

Perustelu

Rahastot olisi luokiteltava vaihtoehtoisiksi sijoitusrahastoiksi vain, jos niitä markkinoidaan 
aktiivisesti ja jos ne noudattavat toiminnassaan riskin hajauttamisen periaatetta. Suljetut ja 
yhtiömuotoiset välineet olisi jätettävä tämän järjestelyn ulkopuolelle. Myös itsehoidetut 
rahastot olisi jätettävä määritelmän ulkopuolelle, koska niitä eivät hoida ulkopuoliset 
hoitajat. Master–feeder-rakenteisiin ei pitäisi soveltaa kaksinkertaista sääntelyä, joten toisiin 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin sijoittavat rahastot olisi jätettävä nimenomaisesti 
määritelmän ulkopuolelle.

Tarkistus 440
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla’ 
tarkoitetaan sellaista yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittavaa yritystä, sen
alarahastot mukaan luettuina, jonka 
tarkoituksena on varojen yhteinen 
sijoittaminen ja jolta ei vaadita direktiivin 
2009/…/EY [yhteissijoitusyrityksiä 
koskeva direktiivi] 5 artiklan mukaista 
toimilupaa; 

a) ’vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla’ 
tarkoitetaan sellaista yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittavaa yritystä, joka 
hankkii varoja sijoittajilta sijoittaakseen 
ne määrättyä sijoituspolitiikkaa ja riskin 
hajauttamisen periaatetta noudattaen 
sijoittajiensa hyödyksi, kyseisen yrityksen
alarahastot mukaan luettuina, ja jolta ei 
vaadita direktiivin 2009/…/EY 
[yhteissijoitusyrityksiä koskeva direktiivi] 
5 artiklan mukaista toimilupaa;

Or. en
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Perustelu

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.

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

Tarkistus 441
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla’ 
tarkoitetaan sellaista yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittavaa yritystä, sen 
alarahastot mukaan luettuina, jonka 
tarkoituksena on varojen yhteinen 
sijoittaminen ja jolta ei vaadita direktiivin 
2009/…/EY [yhteissijoitusyrityksiä 
koskeva direktiivi] 5 artiklan mukaista 
toimilupaa; 

a) ’vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla’ 
tarkoitetaan sellaista yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittavaa yritystä, sen 
alarahastot mukaan luettuina, jonka 
tarkoituksena on hankkia varoja 
sijoittajilta sijoittaakseen ne määrättyä 
sijoituspolitiikkaa noudattaen 
sijoittajiensa hyödyksi ja jolta ei vaadita 
direktiivin 2009/65/EY 5 artiklan mukaista 
toimilupaa;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään yhteisen sijoittamisen merkitystä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
määritelmässä.
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Tarkistus 442
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla’ 
tarkoitetaan sellaista yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittavaa yritystä, sen 
alarahastot mukaan luettuina, jonka 
tarkoituksena on varojen yhteinen 
sijoittaminen ja jolta ei vaadita direktiivin 
2009/…/EY [yhteissijoitusyrityksiä 
koskeva direktiivi] 5 artiklan mukaista 
toimilupaa;

a) ’vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla’ 
tarkoitetaan yhteistä sijoitustoimintaa 
harjoittavaa yritystä, sen alarahastot 
mukaan luettuina,

i) joka hankkii varoja sijoittajilta ja 
sijoittaakseen ne määrättyä 
sijoituspolitiikkaa noudattaen 
sijoittajiensa hyödyksi ja 
ii) jolta ei vaadita direktiivin 2009/65/EY 
5 artiklan mukaista toimilupaa;

Or. en

Perustelu

Parannetaan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston määritelmää. Katso myös puheenjohtajavaltion 
15. joulukuuta 2009 esittämän tarkistetun kompromissiehdotuksen 3 artiklan a alakohta.

Tarkistus 443
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla’ 
tarkoitetaan sellaista yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittavaa yritystä, sen 
alarahastot mukaan luettuina, jonka 
tarkoituksena on varojen yhteinen 
sijoittaminen ja jolta ei vaadita direktiivin 
2009/…/EY [yhteissijoitusyrityksiä 

a) ’vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla’ 
tarkoitetaan sellaista yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittavaa yritystä, sen 
alarahastot mukaan luettuina, jonka 
tarkoituksena on yhteinen sijoittaminen 
omaisuuteen, yhden sijoittajan rahastoihin 
ja vipua käyttäviin hoidettuihin tileihin ja 
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koskeva direktiivi] 5 artiklan mukaista 
toimilupaa; 

jolta ei vaadita direktiivin 2009/65/EY
[yhteissijoitusyrityksiä koskeva direktiivi] 
5 artiklan mukaista toimilupaa;

Or. en

Tarkistus 444
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ’vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla’ 
tarkoitetaan sellaista yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittavaa yritystä, sen 
alarahastot mukaan luettuina, jonka 
tarkoituksena on varojen yhteinen 
sijoittaminen ja jolta ei vaadita direktiivin 
2009/…/EY [yhteissijoitusyrityksiä 
koskeva direktiivi] 5 artiklan mukaista 
toimilupaa;

a) ’vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla’ 
tarkoitetaan sellaista yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittavaa yritystä, sen 
alarahastot mukaan luettuina, jonka 
tarkoituksena on yhteinen sijoittaminen 
omaisuuseräsalkkuun ja jolta ei vaadita 
direktiivin 2009/65/EY
[yhteissijoitusyrityksiä koskeva direktiivi] 
5 artiklan mukaista toimilupaa;

Or. en

Perustelu

Selvennetään määritelmää.

Tarkistus 445
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) 'järjestelmän kannalta vähemmän 
tärkeällä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajalla' tarkoitetaan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajaa, joka suoraan tai 
välillisesti sellaisen yhtiön kautta, johon 
kyseinen hoitaja on sidoksissa yhteisen 
liikkeenjohdon tai määräysvallan taikka 
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merkittävän suoran tai välillisen 
omistuksen kautta, hoitaa sellaisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
salkkuja, joista kunkin yksittäisen 
rahaston hoidettavat varat, vivutuksella 
hankitut varat mukaan luettuina, eivät 
ylitä 100:aa miljoonaa euroa ja joiden 
yhteenlasketut varat eivät ylitä 
250:tä miljoonaa euroa taikka joiden 
yhteenlasketut hoidettavat varat eivät ylitä 
500:aa miljoonaa euroa, kun 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston salkku 
muodostuu vaihtoehtoisista 
sijoitusrahastoista, joihin ei sisälly 
vivutusta ja joissa lunastusoikeutta ei voi 
käyttää viiteen vuoteen kunkin 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
perustamisesta;

Or. en

Perustelu

Direktiivin ensisijainen tavoite on järjestelmäriskien poistaminen. Jotta vältytään "yhden 
koon" ratkaisun aiheuttamilta oheisvahingoilta, pienten vaihtoehtoisten sijoitusyhtiöiden 
hoitajien olisi ainoastaan rekisteröidyttävä ja noudatettava 19–21 artiklan 
avoimuusvaatimuksia.

Tarkistus 446
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) 'järjestelmän kannalta vähemmän 
tärkeällä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajalla' tarkoitetaan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajaa, joka suoraan tai 
välillisesti sellaisen yhtiön kautta, johon 
kyseinen hoitaja on sidoksissa yhteisen 
liikkeenjohdon tai määräysvallan taikka 
merkittävän suoran tai välillisen 
omistuksen kautta, hoitaa sellaisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
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salkkuja, joista kunkin yksittäisen 
rahaston hoidettavat varat, vivutuksella 
hankitut varat mukaan luettuina, eivät 
ylitä 100:aa miljoonaa euroa ja joiden 
yhteenlasketut varat eivät ylitä 
500:aa miljoonaa euroa taikka joiden 
yhteenlasketut hoidettavat varat eivät ylitä 
1:tä miljardia euroa, kun vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston salkku muodostuu 
vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista, joihin 
ei sisälly vivutusta ja joissa 
lunastusoikeutta ei voi käyttää viiteen 
vuoteen kunkin vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston perustamisesta;

Or. en

Perustelu

Direktiiviehdotuksen aiheuttamat oheisvahingot eivät ole perusteltuja. Koska monia tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvia tuotteita säännellään asianmukaisesti kansallisella 
lainsäädännöllä, direktiiviehdotuksen sääntelyvaikutuksia olisi hiottava järkevästi nykyisen 
sääntelyn aukkojen tukkimiseksi.

Tarkistus 447
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) 'vakiintuneella rekisteröinnin tai 
välillisen omistuksen järjestelmällä' 
tarkoitetaan säilytysyhteisön tai 
kolmannen osapuolen, jolle 
säilytysyhteisö on suoraan tai välillisesti 
siirtänyt 17 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetut tehtävät 
17 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan 
vaatimusten mukaisesti, osallistumista 
säänneltyyn arvopaperikeskukseen tai 
säänneltyyn kansainväliseen 
arvopaperikeskukseen;

Or. en
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Perustelu

Sanamuoto selventää tasolla 2 sitä, onko säilytysyhteisön siirrettävä – ja millä ehdoin –
tehtäviä kolmannelle osapuolelle, eritoten rahaston vastapuolille ja kohderahastojen 
siirtoasiamiehille/rekisteröintiasiamiehille.

Tarkistus 448
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ’vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajalla’ tarkoitetaan luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka 
säännöllistä liiketoimintaa on yhden tai 
useamman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoito;

b) ’vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajalla’ tarkoitetaan oikeushenkilöä, 
joka hoitaa yhtä tai useampaa 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa ja vastaa 
tämän direktiivin vaatimusten 
noudattamisesta ja joka voi 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
oikeudellisesta muodosta riippuen olla 
joko vaihtoehtoinen sijoitusrahasto itse tai 
ulkopuolinen yhteisö;

Or. en

Perustelu

Tässä direktiivissä olisi sallittava vain yksi vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa kohden.

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

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ’vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajalla’ tarkoitetaan luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka 
säännöllistä liiketoimintaa on yhden tai 
useamman vaihtoehtoisen 

b) ’vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajalla’ tarkoitetaan oikeushenkilöä, 
joka hoitaa yhtä tai useampaa 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa ja vastaa 
tämän direktiivin vaatimusten 
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sijoitusrahaston hoito; noudattamisesta ja joka voi 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
oikeudellisesta muodosta riippuen olla 
joko vaihtoehtoinen sijoitusrahasto itse tai 
ulkopuolinen yhteisö;

Or. en

Perustelu

Tässä direktiivissä olisi sallittava vain yksi vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa kohden.

Tarkistus 450
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ’vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajalla’ tarkoitetaan luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka 
säännöllistä liiketoimintaa on yhden tai 
useamman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoito;

b) ’vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajalla’ tarkoitetaan oikeushenkilöä, 
joka vastaa yhden tai useamman 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoidosta ja 
tämän direktiivin vaatimusten 
noudattamisesta ja joka voi olla 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto itse, jos se 
ei ole nimennyt tehtävään ulkopuolista 
yhteisöä;

Or. en

Perustelu

Tarvitaan selkeä määritelmä, jotta erilaisilla rahastorakenteilla voi olla konkreettinen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja. Tämä koskee erityisesti itsehoidettuja tai sisäisesti 
hoidettuja rahastoja.
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Tarkistus 451
Peter Skinner

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ’vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajalla’ tarkoitetaan luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka 
säännöllistä liiketoimintaa on yhden tai 
useamman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoito;

b) ’vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajalla’ tarkoitetaan oikeushenkilöä, 
joka vastaa yhden tai useamman 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoidosta ja 
joka voi vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
oikeudellisesta muodosta riippuen olla 
joko vaihtoehtoinen sijoitusrahasto itse tai 
ulkopuolinen hoitaja;

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja on vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoidosta vastaava 
yhteisö ja voi olla vain oikeushenkilö. Direktiivissä on otettava huomioon erilaiset 
rahastorakenteet, ja oikeudellisesta muodosta riippuen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja voi olla rahasto itse tai ulkopuolinen yhteisö.

Tarkistus 452
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ’vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajalla’ tarkoitetaan luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka 
säännöllistä liiketoimintaa on yhden tai 
useamman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoito;

b) ’vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajalla’ tarkoitetaan oikeushenkilöä, 
joka vastaa yhden tai useamman 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoidosta ja 
joka voi vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
oikeudellisesta muodosta riippuen olla 
joko vaihtoehtoinen sijoitusrahasto itse tai 
ulkopuolinen yhteisö;

Or. en
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Perustelu

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja on vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoidosta vastaava 
yhteisö ja voi olla vain oikeushenkilö. Direktiivissä on otettava huomioon erilaiset 
rahastorakenteet, ja oikeudellisesta muodosta riippuen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja voi olla rahasto itse tai ulkopuolinen yhteisö.

Tarkistus 453
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ’arvonmäärittäjällä’ tarkoitetaan 
luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai 
yhtiötä, joko määrittää vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston varojen tai sen 
osakkeiden tai osuuksien arvon;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tavoitteena on tehdä erityyppisten varojen arvonmäärityksestä käytännöllisempää, itsenäistä 
ja varojen luonteeseen ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston organisaatioon soveltuvaa.

Tarkistus 454
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ’arvonmäärittäjällä’ tarkoitetaan 
luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai 
yhtiötä, joko määrittää vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston varojen tai sen 
osakkeiden tai osuuksien arvon;

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Ulkoista arvonmäärittäjää ei tarvitse nimetä, kunhan arvonmääritys on toiminnallisesti 
erotettu salkunhoidosta. Arvonmäärittäjän roolia tärkeämpää on noudatettavien menettelyjen 
asianmukaisuus, minkä vuoksi ne on julkistettava erityisesti, kun varojen arvonmääritys on 
vaikeaa.

Tarkistus 455
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ’arvonmäärittäjällä’ tarkoitetaan 
luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai 
yhtiötä, joko määrittää vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston varojen tai sen osakkeiden 
tai osuuksien arvon;

c) ’arvonmäärittäjällä’ tarkoitetaan 
toimivaltaiselta viranomaiselta toimiluvan 
saanutta ja sen valvomaa luonnollista 
henkilöä, oikeushenkilöä tai yhtiötä, joka
määrittää vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
varojen tai sen osakkeiden tai osuuksien 
arvon;

Or. en

Perustelu

Arvonmäärittäjien toiminnan on oltava luvanvaraista ja valvottua.

Tarkistus 456
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ’arvonmäärittäjällä’ tarkoitetaan 
luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai 
yhtiötä, joko määrittää vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston varojen tai sen osakkeiden 
tai osuuksien arvon;

c) ’arvonmäärittäjällä’ tarkoitetaan 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
joka määrittää vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston varojen tai sen osakkeiden 
tai osuuksien arvon;

Or. en
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Perustelu

"Yhtiö" on "oikeushenkilö", joten sitä ei tarvitse mainita. Gauzèsin mietinnön tarkistuksissa 
36 ja 65 esitetty vaatimus, että arvonmäärittäjän on oltava "toimivaltaiselta viranomaiselta 
toimiluvan saanut ja sen valvoma", ei ole asianmukainen, koska arvonmääritys ei ole missään 
jäsenvaltiossa säänneltyä toimintaa, eikä tämänsuuntaisia ehdotuksia ole tehty.

Tarkistus 457
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ’arvonmäärittäjällä’ tarkoitetaan 
luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai 
yhtiötä, joko määrittää vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston varojen tai sen osakkeiden 
tai osuuksien arvon;

c) 'arvonmäärittäjällä' tarkoitetaan 
toimivaltaiselta viranomaiselta toimiluvan 
saanutta ja sen valvomaa oikeushenkilöä, 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
mukaan lukien, joka määrittää 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston varojen tai 
sen osakkeiden tai osuuksien arvon;

Or. en

Tarkistus 458
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) 'säilytystehtävällä' tarkoitetaan 
riippumattomasti toteutettua 
rahoitusvälineiden säilyttämistä, 
sijoittajien maksujen vastaanottoa ja 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
sijoituskohteena olevien varojen 
omistusoikeuden varmistamista;

Or. en



PE438.497v02-00 96/125 AM\806449FI.doc

FI

Perustelu

Sen sijaan, että säilytysyhteisön malli istutettaisiin väkisin rakenteeltaan erilaisiin 
rahastoihin, säilytysyhteisön toiminnot ja tehtävät on määriteltävä selvästi, ja ne voidaan 
antaa säilytysyhteisölle tai jollekin toiselle laitokselle, joka takaa riippumattoman toteutuksen 
sijoittajien etujen mukaisesti.

Tarkistus 459
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ’hoitopalveluilla’ tarkoitetaan yhden tai 
useamman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitoa ja hallinnointia 
yhden tai useamman sijoittajan lukuun;

d) 'hoitopalveluilla' tarkoitetaan 
4 a artiklassa ja direktiivin 2009/65/EY 
liitteessä II määriteltyjä tehtäviä;

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistetaan teksti voimassa olevan yhteisön oikeuden (yhteisrahoitusyritykset) kanssa 
ja selkeytetään määritelmää.

Tarkistus 460
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ’hoitopalveluilla’ tarkoitetaan yhden tai 
useamman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitoa ja hallinnointia 
yhden tai useamman sijoittajan lukuun;

d) ’hoitopalveluilla’ tarkoitetaan 
4 a artiklassa ja liitteessä määriteltyjä 
hoitotehtäviä;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella yhdenmukaistetaan "hoitopalvelujen" määritelmä neljännen 
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yhteissijoitusyritysdirektiivin kanssa, jotta unionin rahastoalan sääntely olisi yhtenäistä. 
Yksityiskohtia esitellään uutta 4 a artiklaa koskevan tarkistuksen perustelussa.

Tarkistus 461
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ’hoitopalveluilla’ tarkoitetaan yhden tai 
useamman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitoa ja hallinnointia yhden tai 
useamman sijoittajan lukuun;

d) ’hoitopalveluilla’ tarkoitetaan yhden tai 
useamman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitoa;

Or. en

Tarkistus 462
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ’hoitopalveluilla’ tarkoitetaan yhden tai 
useamman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitoa ja hallinnointia 
yhden tai useamman sijoittajan lukuun;

d) 'hoidolla' tarkoitetaan liitteessä 
määriteltyjä tehtäviä;

Or. en

Perustelu

Liite perustuu neljännen yhteissijoitusyritysdirektiivin asiaa koskevaan liitteeseen. Ks. myös 
Gauzèsin mietintö (tarkistus 37).
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Tarkistus 463
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ’markkinoinnilla’ tarkoitetaan mitä 
tahansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeiden tai osuuksien yleistä
tarjoamista tai haltuun antamista yhteisössä
kotipaikkaansa pitäville sijoittajille 
riippumatta siitä, kenen aloitteesta 
tarjoaminen tai haltuunantaminen 
tapahtuu;

e) ’markkinoinnilla’ tarkoitetaan mitä 
tahansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan aloitteesta tai puolesta 
tapahtuvaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeiden tai osuuksien suoraa tai 
välillistä tarjoamista tai haltuun antamista 
unionissa kotipaikkaansa pitäville 
sijoittajille;

Komissio vahvistaa 49 a, 49 b ja 
49 c artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä periaatteet, joiden mukaisesti 
määritetään tilanteet, joissa e alakohdan 
määritelmän mukaisen markkinoinnin 
katsotaan tapahtuvan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan aloitteesta, 
ottaen huomioon sijoittajille tiedottamisen 
keinot ja vaihtoehtoisesta 
sijoitusrahastosta saatavilla olevan tiedon 
muodon ja sisällön.

Or. en

Perustelu

EU:n ja jäsenvaltioiden nykyisessä lainsäädännössä "markkinoinnin" tulkitaan yleisesti 
tarkoittavan "aktiivista markkinointia", koska vain sen edellyttämää toimilupaa voidaan 
valvoa.

Tarkistus 464
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ’markkinoinnilla’ tarkoitetaan mitä 
tahansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 

e) ’markkinoinnilla’ tarkoitetaan mitä 
tahansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
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osakkeiden tai osuuksien yleistä 
tarjoamista tai haltuun antamista yhteisössä
kotipaikkaansa pitäville sijoittajille 
riippumatta siitä, kenen aloitteesta 
tarjoaminen tai haltuunantaminen 
tapahtuu;

osakkeiden tai osuuksien yleistä 
tarjoamista tai haltuun antamista unionissa
kotipaikkaansa pitäville sijoittajille, ei 
kuitenkaan i) oma-aloitteista tarjoamista 
tai yhteydenottoa eikä ii) jäsenvaltiossa 
kyseisen jäsenvaltion muiden kuin tämän 
direktiivin täytäntöönpanoon liittyvien 
lakien nojalla oikeutetusti suoritettua 
tarjoamista tai yhteydenottoa;

Or. en

Perustelu

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.

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

Tarkistus 465
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ’markkinoinnilla’ tarkoitetaan mitä 
tahansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeiden tai osuuksien yleistä
tarjoamista tai haltuun antamista yhteisössä
kotipaikkaansa pitäville sijoittajille 
riippumatta siitä, kenen aloitteesta 
tarjoaminen tai haltuunantaminen 
tapahtuu;

e) ’markkinoinnilla’ tarkoitetaan mitä 
tahansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan aloitteesta tai puolesta 
tapahtuvaa kyseisen hoitajan hoitaman 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeiden 
tai osuuksien suoraa tai välillistä
tarjoamista tai haltuun antamista unionissa
kotipaikkaansa pitäville sijoittajille;

Or. en
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Perustelu

Jotta unionin sijoittajien sijoitusmahdollisuuksia ei huomattavasti vähennettäisi, 
ammattimaisten asiakkaiden aloitteesta tapahtuvat ostot / nk. käänteiset tiedustelut olisi 
jätettävä markkinoinnin määritelmän ja direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. 
Ammattimaisilla sijoittajilla on riittävästi sijoitustietämystä päättääkseen, mikä sijoitus sopii 
heille parhaiten. Määritelmään olisi sisällytettävä vain aktiivinen markkinointi.

Tarkistus 466
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ’markkinoinnilla’ tarkoitetaan mitä 
tahansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeiden tai osuuksien yleistä
tarjoamista tai haltuun antamista yhteisössä
kotipaikkaansa pitäville sijoittajille 
riippumatta siitä, kenen aloitteesta 
tarjoaminen tai haltuunantaminen 
tapahtuu;

e) ’markkinoinnilla’ tarkoitetaan mitä 
tahansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan aloitteesta tapahtuvaa
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeiden 
tai osuuksien suoraa tai välillistä julkista 
tarjoamista tai haltuun antamista unionissa
kotipaikkaansa pitäville sijoittajille;

Or. en

Tarkistus 467
Derk Jan Eppink

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ’markkinoinnilla’ tarkoitetaan mitä 
tahansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeiden tai osuuksien yleistä 
tarjoamista tai haltuun antamista yhteisössä
kotipaikkaansa pitäville sijoittajille 
riippumatta siitä, kenen aloitteesta 
tarjoaminen tai haltuunantaminen 
tapahtuu;

e) ’markkinoinnilla’ tarkoitetaan mitä 
tahansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeiden tai osuuksien aktiivista yleistä 
tarjoamista tai haltuun antamista unionissa
kotipaikkaansa pitäville sijoittajille. 
Sijoittajien vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle esittämät 
tiedustelut tai rahaston sijoittajien 
lisämerkinnät eivät sisälly määritelmään.
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Or. en

Perustelu

Direktiivillä ei pidä kieltää "käänteisiä tiedusteluja", joilla harjaantuneet sijoittajat voivat 
hankkia tietoa sijoituskohteenaan olevien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajilta.

Tarkistus 468
Diogo Feio

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ’markkinoinnilla’ tarkoitetaan mitä 
tahansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeiden tai osuuksien yleistä 
tarjoamista tai haltuun antamista yhteisössä
kotipaikkaansa pitäville sijoittajille 
riippumatta siitä, kenen aloitteesta 
tarjoaminen tai haltuunantaminen 
tapahtuu;

e) 'markkinoinnilla' tarkoitetaan mitä 
tahansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan tai jakelusta vastaavan välittäjän 
aloitteesta tapahtuvaa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeiden tai osuuksien 
yleistä tarjoamista tai haltuun antamista 
unionissa kotipaikkaansa pitäville 
sijoittajille, ei kuitenkaan i) i) oma-
aloitteista tarjoamista tai yhteydenottoa 
eikä ii) jäsenvaltiossa kyseisen 
jäsenvaltion muiden kuin tämän 
direktiivin täytäntöönpanoon liittyvien 
lakien nojalla oikeutetusti suoritettua 
tarjoamista tai yhteydenottoa.

Or. en

Perustelu

"Markkinoinnin" määritelmän muuttamisen ansiosta yksityisiä sijoituksia koskevat kansalliset 
menettelyt voidaan säilyttää direktiivin rinnalla eikä direktiivillä pystytetä protektionistisia 
esteitä, vaan jätetään sijoittajille enemmän varaa valita laajemmasta 
sijoituskohdevalikoimasta. Oma-aloitteiset yhteydenotot olisi jätettävä direktiivin 
ulkopuolelle.
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Tarkistus 469
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ’markkinoinnilla’ tarkoitetaan mitä 
tahansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeiden tai osuuksien yleistä
tarjoamista tai haltuun antamista yhteisössä
kotipaikkaansa pitäville sijoittajille 
riippumatta siitä, kenen aloitteesta 
tarjoaminen tai haltuunantaminen 
tapahtuu;

e) ’markkinoinnilla’ tarkoitetaan mitä 
tahansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tai 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
aloitteesta tapahtuvaa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeiden tai osuuksien 
tarjoamista tai haltuun antamista unionissa
kotipaikkaansa pitäville sijoittajille;

Or. en

Perustelu

Oma-aloitteista (passiivista) sijoittamista ei pidä kieltää.

Tarkistus 470
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ’markkinoinnilla’ tarkoitetaan mitä 
tahansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeiden tai osuuksien yleistä
tarjoamista tai haltuun antamista yhteisössä
kotipaikkaansa pitäville sijoittajille 
riippumatta siitä, kenen aloitteesta 
tarjoaminen tai haltuunantaminen 
tapahtuu;

e) ’markkinoinnilla’ tarkoitetaan mitä 
tahansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan aloitteesta tapahtuvaa
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeiden 
tai osuuksien suoraa tai välillistä julkista
tarjoamista tai haltuun antamista unionissa
kotipaikkaansa pitäville sijoittajille;

Or. en

Perustelu

Jakelun alalla direktiiviehdotuksen soveltamisala olisi rajoitettava julkiseen markkinointiin. 
Rahastonhoitajien ja sijoittajien kahdenväliset järjestelyt, jotka perustuvat nykyisiin yksityisiä 
sijoituksia koskeviin menettelyihin, olisi jätettävä direktiivin ulkopuolelle.
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Tarkistus 471
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ’markkinoinnilla’ tarkoitetaan mitä 
tahansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeiden tai osuuksien yleistä
tarjoamista tai haltuun antamista yhteisössä
kotipaikkaansa pitäville sijoittajille 
riippumatta siitä, kenen aloitteesta 
tarjoaminen tai haltuunantaminen tapahtuu;

e) ’markkinoinnilla’ tarkoitetaan mitä 
tahansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeiden tai osuuksien tarjoamista tai 
haltuun antamista unionissa kotipaikkaansa 
pitäville sijoittajille riippumatta siitä, kenen 
aloitteesta tarjoaminen tai 
haltuunantaminen tapahtuu;

Or. en

Perustelu

On turhaa puhua "yleisestä" tarjoamisesta: pelkkä tarjoaminen riittää.

Tarkistus 472
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) 'sijoittajille tarjottavalla 
vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla' 
tarkoitetaan vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa, johon unionissa 
kotipaikkaansa pitävät sijoittajat 
sijoittavat;

Or. en

Perustelu

Tarkistetun 2 artiklan mukaisesti.
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Tarkistus 473
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) ’kotijäsenvaltiolla’ tarkoitetaan 
jäsenvaltiota, josta vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja on saanut 
6 artiklan mukaisen toimiluvan;

h) ’kotijäsenvaltiolla’ tarkoitetaan 
jäsenvaltiota, jossa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston kotipaikka on;

Or. en

Perustelu

Jäljempänä esitettyjen tarkistusten mukaisesti.

Tarkistus 474
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) 'säilytysyhteisön kotijäsenvaltiolla' 
tarkoitetaan
i) direktiivin 2006/48/EY 4 artiklan 
7 kohdan määritelmän mukaista 
kotijäsenvaltiota, jos säilytysyhteisö on 
kyseisen direktiivin mukaisesti toimiluvan 
saanut luottolaitos;
ii) direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 
1 kohdan 20 alakohdan a alakohdan 
määritelmän mukaista kotijäsenvaltiota, 
jos säilytysyhteisö on kyseisen direktiivin 
mukaisesti toimiluvan saanut 
sijoituspalveluyritys;
iii) jäsenvaltiota, jossa säilytysyhteisöllä 
on sääntömääräinen kotipaikkansa, jos 
säilytysyhteisö on 17 artiklan 3 kohdan 
c tai d alakohdassa tarkoitettu unioniin 
sijoittautunut oikeushenkilö;
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Or. en

Perustelu

Vastaavat muutokset on tehtävä 17 artiklan lopulliseen versioon.

Tarkistus 475
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) 'säilytysyhteisön kotijäsenvaltiolla' 
tarkoitetaan
i) direktiivin 2006/48/EY 4 artiklan 
7 kohdan määritelmän mukaista 
kotijäsenvaltiota, jos säilytysyhteisö on 
kyseisen direktiivin mukaisesti toimiluvan 
saanut luottolaitos;
ii) direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 
1 kohdan 20 alakohdan a alakohdan 
määritelmän mukaista kotijäsenvaltiota, 
jos säilytysyhteisö on kyseisen direktiivin 
mukaisesti toimiluvan saanut 
sijoituspalveluyritys;
iii) maata, jossa säilytysyhteisö on saanut 
toimiluvan 17 artiklan 3 kohdan 
b alakohdan mukaisesti, jos 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto pitää 
kotipaikkaansa kolmannessa maassa;

Or. en

Perustelu

Säilytysyhteisön kotijäsenvaltio on määriteltävä, koska ehdotetaan kolmea erillistä luokkaa.
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Tarkistus 476
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) ’vastaanottavalla jäsenvaltiolla’ 
tarkoitetaan jäsenvaltiota, joka ei ole 
kotijäsenvaltio, ja jonka alueella 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
tarjoaa vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille 
hoitopalveluja tai markkinoi niiden 
osakkeita tai osuuksia; 

i) ’vastaanottavalla jäsenvaltiolla’ 
tarkoitetaan jäsenvaltiota, jonka alueella 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa tarjotaan 
sijoittajille;

Or. en

Perustelu

Edellä ja jäljempänä esitettyjen tarkistusten mukaisesti.

Tarkistus 477
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) ’toimivaltaisilla viranomaisilla’ 
tarkoitetaan kansallisia toimivaltaisia 
viranomaisia, joilla on toimivalta lain tai 
muun säädöksen perusteella valvoa 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia;

j) ’toimivaltaisilla viranomaisilla’ 
tarkoitetaan kansallisia ja Euroopan 
unionin toimivaltaisia viranomaisia, joilla 
on toimivalta lain tai muun säädöksen 
perusteella valvoa vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja ja niiden hoitajia;

Or. en

Perustelu

Direktiivissä olisi otettava huomioon uusi unionin tason valvontajärjestelmä.
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Tarkistus 478
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) ’toimivaltaisilla viranomaisilla’ 
tarkoitetaan kansallisia toimivaltaisia 
viranomaisia, joilla on toimivalta lain tai 
muun säädöksen perusteella valvoa 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia;

j) ’toimivaltaisilla viranomaisilla’ 
tarkoitetaan kansallisia toimivaltaisia 
viranomaisia, joilla on toimivalta lain tai 
muun säädöksen perusteella valvoa 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia;
jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
markkinoi vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja 
useammassa kuin kolmessa 
jäsenvaltiossa, toimivaltaisella 
viranomaisella tarkoitetaan Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaista;

Or. de

Perustelu

Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja toimii useammassa kuin yhdessä maassa, 
kansallinen valvontaviranomainen ei voi taata riittävää valvontaa. Koska vaihtoehtoiset 
sijoitusrahastot toimivat harvoin vain yhdellä alueella, toisin kuin muut rahoitusmarkkinoiden 
toimijat, vaikuttaa aiheelliselta siirtää valvonta tässä tapauksessa eurooppalaiselle 
valvontaviranomaiselle.

Tarkistus 479
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) 'säilytysyhteisön toimivaltaisilla 
viranomaisilla' tarkoitetaan

i) direktiivin 2006/48/EY 4 artiklan 
4 kohdan määritelmän mukaisia 
toimivaltaisia viranomaisia, jos 
säilytysyhteisö on kyseisen direktiivin 
mukaisesti toimiluvan saanut luottolaitos;
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ii) direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 
1 kohdan 22 alakohdan määritelmän 
mukaisia toimivaltaisia viranomaisia, jos 
säilytysyhteisö on kyseisen direktiivin 
mukaisesti toimiluvan saanut 
sijoituspalveluyritys;
iii) jos säilytysyhteisö on 17 artiklan 
3 kohdan c alakohdassa tarkoitettu 
unioniin sijoittautunut oikeushenkilö, 
säilytysyhteisön kotijäsenvaltion 
toimivaltaisia viranomaisia, joilla on 
toimivalta lain tai muun säädöksen 
perusteella valvoa mainitunkaltaisia 
oikeushenkilöitä;

Or. en

Perustelu

Vastaavat muutokset on tehtävä 17 artiklan lopulliseen versioon. Säilytysyhteisön 
määritelmää saatetaan tarvita sen varmistamiseksi, etteivät yksittäisten jäsenvaltioiden 
täytäntöönpanotoimet tai oikeuskäytäntö tuota lisää eksplisiittisiä tai implisiittisiä 
velvollisuuksia, jotka "kultaisivat" tässä direktiivissä vahvistetut velvollisuudet.

Tarkistus 480
Astrid Lulling

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) 'säilytysyhteisön toimivaltaisilla 
viranomaisilla' tarkoitetaan

i) direktiivin 2006/48/EY 4 artiklan 
4 kohdan määritelmän mukaisia 
toimivaltaisia viranomaisia, jos 
säilytysyhteisö on kyseisen direktiivin 
mukaisesti toimiluvan saanut luottolaitos;
ii) direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 
1 kohdan 22 alakohdan määritelmän 
mukaisia toimivaltaisia viranomaisia, jos 
säilytysyhteisö on kyseisen direktiivin 
mukaisesti toimiluvan saanut 
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sijoituspalveluyritys;

iii) sen maan toimivaltaisia viranomaisia, 
jossa säilytysyhteisö on saanut toimiluvan 
17 artiklan 3 kohdan b alakohdan 
mukaisesti, jos vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto pitää kotipaikkaansa 
kolmannessa maassa;

Or. en

Perustelu

Säilytysyhteisön toimivaltaiset viranomaiset on määriteltävä, koska ehdotetaan kolmea 
erillistä luokkaa.

Tarkistus 481
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) ’vivutuksella’ tarkoitetaan mitä tahansa 
menetelmää, jolla vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja lisää hoitamansa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston positiota 
tietyssä sijoituskohteessa joko rahaa tai 
arvopapereita lainaamalla,
rahoitusjohdannaispositioihin sisältyvää 
vivutusta käyttämällä tai millä muulla 
tavalla tahansa;

l) ’vivutuksella’ tarkoitetaan mitä tahansa 
menetelmää, jolla vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja lisää hoitamansa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston positiota 
tietyissä sijoituskohteissa joko rahaa tai 
arvopapereita lainaamalla tai käyttämällä 
rahoitusjohdannaispositioihin sisältyvää 
vivutusta; vivutuksen määrä on kaikissa 
tapauksessa arvioitava asianmukaisen 
nettoutuksen ja riskikorjauksen pohjalta;

Or. en

Perustelu

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, 
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as is required for certain purposes.

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

Tarkistus 482
Gay Mitchell

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) ’vivutuksella’ tarkoitetaan mitä tahansa 
menetelmää, jolla vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja lisää hoitamansa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston positiota 
tietyssä sijoituskohteessa joko rahaa tai 
arvopapereita lainaamalla,
rahoitusjohdannaispositioihin sisältyvää 
vivutusta käyttämällä tai millä muulla 
tavalla tahansa;

l) ’vivutuksella’ tarkoitetaan mitä tahansa 
menetelmää, jolla vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja lisää hoitamansa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston positiota 
tietyissä sijoituskohteissa joko rahaa tai 
arvopapereita lainaamalla tai käyttämällä
rahoitusjohdannaispositioihin sisältyvää 
vivutusta; vivutuksen määrä on kaikissa 
tapauksessa arvioitava asianmukaisen 
nettoutuksen ja riskikorjauksen pohjalta;

Or. en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 483
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) ’vivutuksella’ tarkoitetaan mitä tahansa 
menetelmää, jolla vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja lisää hoitamansa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston positiota 
tietyssä sijoituskohteessa joko rahaa tai 
arvopapereita lainaamalla,
rahoitusjohdannaispositioihin sisältyvää 
vivutusta käyttämällä tai millä muulla 
tavalla tahansa;

l) ’vivutuksella’ tarkoitetaan mitä tahansa 
menetelmää, jolla vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja lisää hoitamansa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston positiota 
tietyissä sijoituskohteissa joko rahaa tai 
arvopapereita lainaamalla tai käyttämällä
rahoitusjohdannaispositioihin sisältyvää 
vivutusta; vivutuksen määrä on kaikissa 
tapauksessa arvioitava asianmukaisen 
nettoutuksen ja riskikorjauksen pohjalta;

Or. en

Tarkistus 484
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) ’vivutuksella’ tarkoitetaan mitä tahansa 
menetelmää, jolla vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja lisää hoitamansa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston positiota 
tietyssä sijoituskohteessa joko rahaa tai 
arvopapereita lainaamalla,
rahoitusjohdannaispositioihin sisältyvää 
vivutusta käyttämällä tai millä muulla 
tavalla tahansa;

l) ’vivutuksella’ tarkoitetaan mitä tahansa 
menetelmää, jolla vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja lisää hoitamansa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston positiota 
tietyissä sijoituskohteissa joko rahaa tai 
arvopapereita lainaamalla tai käyttämällä
rahoitusjohdannaispositioihin sisältyvää 
vivutusta; vivutuksen määrä on kaikissa 
tapauksessa arvioitava asianmukaisen 
nettoutuksen ja riskikorjauksen pohjalta;

Or. en

Perustelu

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. 
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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.

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

Tarkistus 485
Burkhard Balz

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) ’vivutuksella’ tarkoitetaan mitä tahansa 
menetelmää, jolla vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja lisää hoitamansa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston positiota 
tietyssä sijoituskohteessa joko rahaa tai 
arvopapereita lainaamalla,
rahoitusjohdannaispositioihin sisältyvää 
vivutusta käyttämällä tai millä muulla 
tavalla tahansa;

l) ’vivutuksella’ tarkoitetaan mitä tahansa 
menetelmää, jolla vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja lisää hoitamansa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston positiota 
tietyissä sijoituskohteissa joko rahaa tai 
arvopapereita lainaamalla tai 
rahoitusjohdannaispositioiden avulla;
vivutuksen määrä on kaikissa tapauksessa 
arvioitava asianmukaisen nettoutuksen ja 
riskikorjauksen pohjalta;

Or. en

Perustelu

Vipuvaikutusta olisi arvioitava nettoutuksen pohjalta ja sen määrä laskettava riskikorjauksen 
pohjalta. Jos velkavipu määritetään absoluuttisella luvulla, ei oteta huomioon tosiasiallista 
perustana olevaa riskiä.

Tarkistus 486
Diogo Feio

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) ’vivutuksella’ tarkoitetaan mitä tahansa 
menetelmää, jolla vaihtoehtoisen 

l) ’vivutuksella’ tarkoitetaan mitä tahansa 
menetelmää, jolla vaihtoehtoisen 
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sijoitusrahaston hoitaja lisää hoitamansa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston positiota 
tietyssä sijoituskohteessa joko rahaa tai 
arvopapereita lainaamalla, 
rahoitusjohdannaispositioihin sisältyvää
vivutusta käyttämällä tai millä muulla 
tavalla tahansa;

sijoitusrahaston hoitaja lisää hoitamansa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston positiota 
tietyissä sijoituskohteissa joko rahaa tai 
arvopapereita lainaamalla tai 
rahoitusjohdannaispositioiden avulla;
vivutuksen määrä on kaikissa tapauksessa 
arvioitava asianmukaisen nettoutuksen ja 
riskikorjauksen pohjalta;

Or. en

Perustelu

Vipuvaikutusta on vaikea määritellä mielekkäästi, koska se ei ole itsenäinen riskitoimenpide, 
ja on tapauksia, joissa vivun lisääminen vähentää riskejä. Ihanteellista olisi luoda vivutus, 
joka mukautuisi perustana olevien varojen riskiasteeseen (kuten Basel II -sääntelyn 
"riskipainotetut varat"). Tämä johtaisi kuitenkin hyvin monimutkaiseen toimintakehykseen.

Tarkistus 487
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) ’vivutuksella’ tarkoitetaan mitä tahansa 
menetelmää, jolla vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja lisää hoitamansa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston positiota 
tietyssä sijoituskohteessa joko rahaa tai 
arvopapereita lainaamalla, 
rahoitusjohdannaispositioihin sisältyvää 
vivutusta käyttämällä tai millä muulla 
tavalla tahansa;

l) ’vivutuksella’ tarkoitetaan mitä tahansa 
menetelmää, jolla vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja lisää hoitamansa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston positiota 
tietyssä sijoituskohteessa joko rahaa tai 
arvopapereita lainaamalla, 
rahoitusjohdannaispositioihin sisältyvää 
vivutusta käyttämällä tai millä muulla 
tavalla tahansa, mukaan lukien sellaisten 
rahastojen tai muiden oikeushenkilöiden 
käyttämä vivutus, joissa vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto yksin tai yhdessä muiden 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen kanssa 
käyttää määräysvaltaa;

Or. en

Perustelu

Rahaston alaisissa yhteisöissä saatetaan käyttää huomattavasti vipua; ne olisi otettava 
huomioon, etenkin pääomarahastojen tapauksessa.



PE438.497v02-00 114/125 AM\806449FI.doc

FI

Tarkistus 488
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) ’vivutuksella’ tarkoitetaan mitä tahansa 
menetelmää, jolla vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja lisää hoitamansa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston positiota
tietyssä sijoituskohteessa joko rahaa tai 
arvopapereita lainaamalla, 
rahoitusjohdannaispositioihin sisältyvää 
vivutusta käyttämällä tai millä muulla 
tavalla tahansa; 

l) ’vivutuksella’ tarkoitetaan mitä tahansa 
menetelmää, jolla vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja lisää hoitamansa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
lähtötilanteen vastuita tietyssä 
sijoituskohteessa joko rahaa tai 
arvopapereita lainaamalla, 
rahoitusjohdannaispositioihin sisältyvää 
samaan sijoituskohteeseen kohdistuvaa
vivutusta käyttämällä tai millä muulla 
tavalla tahansa; tätä määritelmää ei 
sovelleta vaihtoehtoiseen 
sijoitusrahastoon, jonka 
sijoitusstrategiaan sisältyy kaupankäynti 
hajautetulla futuurisalkulla ja jossa 
kaupankäyntiä rajoitetaan riittävästi, 
edellyttäen, että sijoitusta ei kasvateta 
lisäämällä velkapääomaa;

Or. en

Perustelu

Direktiivissä olisi erotettava toisistaan vivutuksen eri muodot. Huomion keskittäminen 
velkapääoman käytön sallimiseen vipuvaikutuksen lisäämiseksi johtuu direktiivin 
tarkoituksesta.

Tarkistus 489
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) ’vivutuksella’ tarkoitetaan mitä tahansa 
menetelmää, jolla vaihtoehtoisen 

l) ’vivutuksella’ tarkoitetaan mitä tahansa 
menetelmää, jolla vaihtoehtoisen 



AM\806449FI.doc 115/125 PE438.497v02-00

FI

sijoitusrahaston hoitaja lisää hoitamansa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston positiota 
tietyssä sijoituskohteessa joko rahaa tai 
arvopapereita lainaamalla, 
rahoitusjohdannaispositioihin sisältyvää 
vivutusta käyttämällä tai millä muulla 
tavalla tahansa;

sijoitusrahaston hoitaja lisää hoitamansa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston positiota 
joko rahaa tai arvopapereita lainaamalla, 
rahoitusjohdannaispositioihin sisältyvää 
vivutusta käyttämällä tai millä muulla 
tavalla tahansa;

Or. en

Tarkistus 490
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa 49 a, 49 b ja 49 c artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
selvennetään ensimmäisen kohdan 
l alakohdassa määritellyn vivutuksen 
menetelmät ja täsmennetään 21 artiklan 
4 kohdan soveltamiseksi, milloin 
käytettävää vivutusta voidaan pitää 
järjestelmän kannalta huomattavana ja 
miten vivutuksen määrä on laskettava.

Or. en

Tarkistus 491
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa 49 a, 49 b ja 49 c artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
selvennetään ensimmäisen kohdan 
l alakohdassa määritellyn vivutuksen 
menetelmät ja täsmennetään 21 artiklan 
4 kohdan soveltamiseksi, milloin 
käytettävää vivutusta voidaan pitää 



PE438.497v02-00 116/125 AM\806449FI.doc

FI

järjestelmän kannalta huomattavana ja 
miten vivutuksen määrä on laskettava.

Or. en

Tarkistus 492
Gay Mitchell

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa 49 a, 49 b ja 49 c artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
selvennetään ensimmäisen kohdan 
l alakohdassa määritellyn vivutuksen 
menetelmät ja täsmennetään 21 artiklan 
4 kohdan soveltamiseksi, milloin 
käytettävää vivutusta voidaan pitää 
järjestelmän kannalta huomattavana ja 
miten vivutuksen määrä on laskettava.

Or. en

Perustelu

Katso vivutuksen määritelmään esitetyt tarkistukset (tarkistus 3) ja 21 artiklan 4 kohtaan 
esitetyt tarkistukset.

Tarkistus 493
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – o a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

o a) 'vipua käyttävällä hoidetulla tilillä' 
tarkoitetaan sijoitustiliä, jota hoitaa 
kolmas osapuoli, jolla on valtuudet 
suorittaa liiketoimia ilman tilinhaltijan 
ennakkohyväksyntää ja joissa tällaisiin 
liiketoimiin usein käytetään vipua.
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Or. en

Tarkistus 494
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – o b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

o b) 'kohdeyhtiöllä' tarkoitetaan 
liikkeeseenlaskijaa tai listaamatonta 
yhtiötä, joka on määräysvallan 
saavuttavan sijoittajan tekemän julkisen 
ostotarjouksen kohteena.

Or. en

Perustelu

Jotta yrityksen varojen ryöväämisen ongelmaan voidaan puuttua, on määriteltävä, mitä 
"kohdeyhtiöllä" tarkoitetaan.

Tarkistus 495
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – o c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

o c) 'suljetulla yhteistä sijoitustoimintaa 
harjoittavalla yrityksellä' tarkoitetaan 
yhteissijoitusyritystä, jonka osakkeita ja 
osuuksia ei voida haltijoiden 
vaatimuksesta ostaa takaisin tai lunastaa 
suoraan tai välillisesti kyseisen yrityksen 
varoilla.

Or. en

Perustelu

Suljetut yhteissijoitusyritykset on määriteltävä, jotta ne erottuisivat yhteissijoitusyrityksistä, 
joihin tätä direktiiviä on sovellettava.
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Tarkistus 496
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – o d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

o d)'lyhyeksi myynnillä' tarkoitetaan 
sellaisen arvopaperin myyntiä, jota myyjä 
ei omista, ja mitä tahansa myyntiä, jonka 
päätteeksi toimitetaan myyjän lainaama 
tai myyjän lukuun lainattu arvopaperi;

Or. en

Tarkistus 497
Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – o e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

o e)'kattamattomalla lyhyeksi myynnillä' 
tarkoitetaan oikeudetonta tai 
manipuloivaa liiketoimea, jossa 
vastapuoli myy arvopapereita, jotka eivät 
ole sen hallussa, koska se ei ole 
hankkinut niihin täyttä omistusoikeutta 
tai lainannut niitä voidakseen toimittaa ne 
tavanomaisen toimitusjakson mukaisesti;

Or. en



AM\806449FI.doc 119/125 PE438.497v02-00

FI

Tarkistus 498
Peter Skinner

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – o f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

o f) 'suljetulla vaihtoehtoisella 
sijoitusrahastolla' tarkoitetaan 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, jonka 
osakkeita ja osuuksia haltijat eivät voi 
vaatia ostettavaksi takaisin tai 
lunastettavaksi suoraan tai välillisesti 
kyseisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
varoilla;

Or. en

Perustelu

Suljettuihin rahastoihin ei liity oikeutta vaatia lunastusta. Direktiivissä olisi tunnustettava 
suljetut rakenteet. Ensimmäisenä olisi määriteltävä suljettu vaihtoehtoinen sijoitusrahasto.

Tarkistus 499
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – o g alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

o g) 'säilytyksellä' tarkoitetaan 
rahoitusvälineiden hallussa pitämistä tai 
omistusreskontran pitämistä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lukuun;

Or. en
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Tarkistus 500
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – o g alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

o g)'säilytyksellä' tarkoitetaan 
rahoitusvälineiden hallussa pitämistä tai 
omistusreskontran pitämistä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lukuun;

Or. en

Perustelu

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 
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).

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

Tarkistus 501
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – o g alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

o g) 'säilytyksellä' tarkoitetaan 
rahoitusvälineiden hallussa pitämistä tai 
omistusreskontran pitämistä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lukuun;

Or. en

Perustelu

Eri omaisuusluokkien säilytyksessä on eroja, joten on erotettava toisistaan säilytysyhtiön 
suoraan tai välillisesti säilyttämät varat ja varat, jotka eivät ole säilytysyhtiön suorassa 
valvonnassa, toisin sanoen hallussapito ja positioiden säilyttäminen. Tämä on täsmennettävä 
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direktiivissä, jotta markkinakäytäntöihin soveltaminen olisi helpompaa.

Tarkistus 502
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – o h alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

o h) 'teollisella holding-yhtiöllä' 
tarkoitetaan yhtiötä, jonka liiketoiminnan 
tarkoituksena on toteuttaa teollista 
liiketoimintastrategiaa tytäryritystensä tai 
osakkuusyritystensä avulla ja jonka 
perustamisen päävaikuttimena ei ole 
tuottaa voittoa sijoittajille irtautumalla 
tytäryrityksistä tai osakkuusyrityksistä 
ennalta määrätyn ajan kuluessa;

Or. en

Perustelu

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.

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

Tarkistus 503
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – o h alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

o h) 'teollisella holding-yhtiöllä' 
tarkoitetaan yhtiötä, jolla on 
määräysvallan antava omistusosuus 
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yhdessä tai useammassa yhtiössä, joiden 
liiketoiminnan tarkoituksena on toteuttaa 
teollista liiketoimintastrategiaa 
tytäryritystensä tai osakkuusyritystensä 
avulla ja jonka perustamisen 
päävaikuttimena ei ole tuottaa voittoa 
sijoittajille irtautumalla tytäryrityksistä tai 
osakkuusyrityksistä ennalta määrätyn 
ajan kuluessa;

Or. en

Perustelu

Soveltamisala on rajoitettava järjestelmäriskin aiheuttavien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajiin, muutoin on vaikea harjoittaa aiottua valvontaa asianmukaisella tavalla. Teolliset 
holding-yhtiöt ovat pitkäaikaisia omistajia, joilla ei ole aikomuksia irtautua osakkeista 
lähitulevaisuudessa ja joilla on teollinen näkökulma omistuksiinsa. Tällaiset yritykset eivät 
aiheuta järjestelmäriskiä, ja jos ne ovat pörssiyhtiöitä, ne kuuluvat EU:n 
yrityslainsäädännön, kansallisen sääntelyn ja pörssisääntöjen piiriin, mikä tarjoaa 
sijoittajille tehokkaan suojan. Ne olisi vapautettava direktiivin soveltamisesta.

Tarkistus 504
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – o i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

o i) 'osakkuusyrityksellä' tarkoitetaan 
yhtiötä, jonka äänioikeuksista teollinen 
holding-yhtiö omistaa suoraan tai 
välillisesti vähintään 20 prosenttia.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 505
Gunnar Hökmark

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – o j alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

o j) 'määräysvallalla' tarkoitetaan suoraa 
tai välillistä vähintään 20 prosentin 
omistusta yhtiön äänioikeuksista.

Or. en

Perustelu

Soveltamisala on rajoitettava järjestelmäriskin aiheuttavien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajiin, muutoin on vaikea harjoittaa aiottua valvontaa asianmukaisella tavalla. Teolliset 
holding-yhtiöt ovat pitkäaikaisia omistajia, joilla ei ole aikomuksia irtautua osakkeista 
lähitulevaisuudessa ja joilla on teollinen näkökulma omistuksiinsa. Tällaiset yritykset eivät 
aiheuta järjestelmäriskiä, ja jos ne ovat pörssiyhtiöitä, ne kuuluvat EU:n 
yrityslainsäädännön, kansallisen sääntelyn ja pörssisääntöjen piiriin, mikä tarjoaa 
sijoittajille tehokkaan suojan. Ne olisi vapautettava direktiivin soveltamisesta.

Tarkistus 506
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – o k alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

o k) ' feeder-rahastona toimivalla 
vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla' 
tarkoitetaan vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa, joka sijoittaa vähintään 
85 prosenttia varoistaan toisen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston (master-
rahastona toimiva vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto) osakkeisiin tai osuuksiin, 
ja ilmaisulla 'sijoittaa feeder-rahastona 
toimivan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
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tavoin' tarkoitetaan, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston varoista vähintään 
85 prosenttia sijoitetaan master-rahastona 
toimivan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeisiin tai osuuksiin;

Or. en

Perustelu

Uutta määritelmää käytetään jäljempänä esitetyissä tarkistuksissa. Se perustuu neljännessä 
yhteissijoitusyritysdirektiivissä käytettyyn feeder-rahaston määritelmään (85 prosentin raja) 
ja puheenjohtajavaltio Ruotsin kompromissiehdotukseen.

Tarkistus 507
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 

määrittäminen
Rajoittamatta 18 artiklassa vahvistettua 
oikeutta siirtää tehtäviä jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että tämän direktiivin 
mukaisesti hoidetuilla vaihtoehtoisilla 
sijoitusrahastoilla on vain yksi 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja, 
joka vastaa tämän direktiivin vaatimusten 
noudattamisen varmistamisesta. 
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on oltava ulkopuolinen hoitaja, joka on 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston nimeämä 
tai sen puolesta nimetty oikeushenkilö 
(nimetty vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja) ja joka tämän nimeämisen kautta 
on vastuussa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston koko salkun hoidosta.

Or. en

Perustelu

To avoid multiple levels of regulation it is important that there is only one AIFM per AIF and, 
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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.

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


