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Pakeitimas 310
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatomos alternatyvaus 
investavimo fondų valdytojų (AIFV) 
veiklos leidimo suteikimo, nuolatinės 
veiklos ir skaidrumo taisyklės.

Šia direktyva nustatomos alternatyvaus 
investavimo fondų (AIF) Sąjungoje ir 
alternatyvaus investavimo fondų valdytojų 
(AIFV) veiklos leidimo suteikimo, 
nuolatinės veiklos ir skaidrumo taisyklės.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suderinti su KIPVPS direktyva šia direktyva daugiausia turėtų būti reglamentuoti 
produktai (AIF), o ne tik valdytojai (AIFV).

Pakeitimas 311
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatomos alternatyvaus 
investavimo fondų valdytojų (AIFV) 
veiklos leidimo suteikimo, nuolatinės 
veiklos ir skaidrumo taisyklės.

Šia direktyva nustatomos alternatyvaus 
investavimo fondų valdytojų (AIFV), 
teikiančių vieno ar daugiau alternatyvaus 
investavimo fondų (AIF) valdymo 
paslaugas, veiklos leidimo suteikimo, 
nuolatinės veiklos ir skaidrumo taisyklės.

Or. en
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Pakeitimas 312
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 papunktis - įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma visiems Bendrijoje 
įsteigtiems AIFV, teikiantiems vieno ar 
kelių alternatyvaus investavimo fondų 
(AIF) valdymo paslaugas, nepaisant:

1. Ši direktyva taikoma visiems AIF ir jų 
AIFV, jei AIF:

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas fondams. Šia direktyva pirmiausia 
turėtų būti siekiama nereguliuojamų fondų (AIF), siūlomų Europos investuotojams ar 
investuojančių Europos rinkose, reguliavimo.

Pakeitimas 313
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 papunktis - įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma visiems Bendrijoje 
įsteigtiems AIFV, teikiantiems vieno ar 
kelių alternatyvaus investavimo fondų 
(AIF) valdymo paslaugas, nepaisant:

1. Ši direktyva taikoma visiems Sąjungoje
įsteigtiems AIFV arba AIFV, teikiantiems 
vieno ar kelių AIF, kurių investuotojai yra 
vienas ar keli Sąjungoje esantys ar 
įsisteigę investuotojai, valdymo paslaugas, 
nepaisant:

Or. en

Pagrindimas

Investuotojų apsauga nesusijusi su AIFV įsisteigimo vieta. Ji susijusi su į AIF investuojančių 
investuotojų buvimo vieta. Jei investuotojai įsikūrę ES, jie turėtų būti apsaugoti.
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Pakeitimas 314
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 papunktis - įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma visiems Bendrijoje
įsteigtiems AIFV, teikiantiems vieno ar 
kelių alternatyvaus investavimo fondų
(AIF) valdymo paslaugas, nepaisant:

1. Ši direktyva taikoma visiems Sąjungoje
įsteigtiems AIFV, valdantiems vieną ar 
kelis alternatyvaus investavimo fondus 
(AIF), nepaisant:

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu sprendžiamas bendrovių valdymo klausimas, kuris nebuvo įtrauktas į pradinį 
Komisijos pasiūlymą ir taip pat nebuvo pateiktas J.P. Gauzès pranešime (žr. 23 pakeitimą). 
Pirmininkaujančios Švedijos siūlomas 3a straipsnis nėra būtinas siekiant spręsti šį klausimą.

Pakeitimas 315
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 papunktis - įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma visiems Bendrijoje
įsteigtiems AIFV, teikiantiems vieno ar 
kelių alternatyvaus investavimo fondų
(AIF) valdymo paslaugas, nepaisant:

1. Ši direktyva taikoma visiems Sąjungoje
įsteigtiems AIFV, valdantiems vieną ar 
kelis alternatyvaus investavimo fondus 
(AIF), nepaisant:

Or. en

Pagrindimas

Tik vienas valdytojas turėtų turėti teisę būti AIFV, atsakingu už šios direktyvos reikalavimų 
vykdymą.
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Pakeitimas 316
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 papunktis - įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ši direktyva taikoma visiems Bendrijoje
įsteigtiems AIFV, teikiantiems vieno ar 
kelių alternatyvaus investavimo fondų
(AIF) valdymo paslaugas, nepaisant:

1. Ši direktyva taikoma visiems Sąjungoje
įsteigtiems AIFV, valdantiems vieną ar 
kelis alternatyvaus investavimo fondus 
(AIF), nepaisant:

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su dideliu J.P. Gauzès pranešimo ir pirmininkaujančios Švedijos 
kompromisinio pasiūlymo poveikiu. Abiem dokumentais siekiama užtikrinti, kad kiekvienam 
AIF skirtas tik vienas AIFV. Mes sutinkame su šiuo požiūriu. Taip pat sutinkame su peržiūrėta 
įsteigimo apibrėžtimi. Mūsų nuomone svarbu, kad būtų aišku, jog AIFV, turinti būstinę už ES 
ribų, gali būti laikomas įsteigtu ES įsteigus joje vieną ar kelis filialus. Taip pat būtų naudinga 
paaiškinti, kad tuo ir siekiama naudojant žodį „įsteigtas“.

Pakeitimas 317
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ar AIF turi buveinę Bendrijoje, ar už jos 
ribų;

a) yra siūlomas ES investuotojams 
nepaisant to, ar AIF turi buveinę 
Sąjungoje, ar už jos ribų;

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas fondams. Šia direktyva pirmiausia 
turėtų būti siekiama nereguliuojamų fondų (AIF), siūlomų Europos investuotojams ar 
investuojančių Europos rinkose, reguliavimo.
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Pakeitimas 318
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ar AIF turi buveinę Bendrijoje, ar už jos 
ribų;

a) ar AIF yra įsteigtas Sąjungoje, ar už jos 
ribų; 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu sprendžiamas bendrovių valdymo klausimas, kuris nebuvo įtrauktas į pradinį 
Komisijos pasiūlymą ir taip pat nebuvo pateiktas J.P. Gauzès pranešime (žr. 23 pakeitimą). 
Pirmininkaujančios Švedijos siūlomas 3a straipsnis nėra būtinas siekiant spręsti šį klausimą.

Pakeitimas 319
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ar AIF turi buveinę Bendrijoje, ar už jos 
ribų;

a) ar AIF yra įsteigtas Sąjungoje, ar už jos 
ribų; 

Or. en

Pagrindimas

Mes sutinkame su pirmininkaujančios Švedijos kompromisiniame pasiūlyme siūlomu 
pakeitimu.



AM\806449LT.doc 7/115 PE438.497v02-00

LT

Pakeitimas 320
Olle Schmidt, Carl Haglund

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ar AIF turi buveinę Bendrijoje, ar už jos 
ribų;

a) ar AIF yra įsteigtas Sąjungoje, ar už jos 
ribų; 

Or. en

Pagrindimas

(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..

Pakeitimas 321
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ar AIFV teikia paslaugas tiesiogiai, ar 
perduodamas funkcijas;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu sprendžiamas bendrovių valdymo klausimas, kuris nebuvo įtrauktas į pradinį 
Komisijos pasiūlymą ir taip pat nebuvo pateiktas J.P. Gauzès pranešime (žr. 23 pakeitimą). 
Pirmininkaujančios Švedijos siūlomas 3a straipsnis nėra būtinas siekiant spręsti šį klausimą.
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Pakeitimas 322
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ar AIFV teikia paslaugas tiesiogiai, ar 
perduodamas funkcijas;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Suderinimas su galiojančiais Bendrijos teisės aktais.

Pakeitimas 323
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ar AIFV teikia paslaugas tiesiogiai, ar 
perduodamas funkcijas;

b) investuoja Europos Sąjungoje 
nepaisant to, ar AIF turi buveinę 
Sąjungoje, ar už jos ribų;

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas fondams. Šia direktyva pirmiausia 
turėtų būti siekiama nereguliuojamų fondų (AIF), siūlomų Europos investuotojams ar 
investuojančių Europos rinkose, reguliavimo.
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Pakeitimas 324
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ar AIF yra atvirojo, ar uždarojo tipo; Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas fondams. Šia direktyva pirmiausia 
turėtų būti siekiama nereguliuojamų fondų (AIF), siūlomų Europos investuotojams ar 
investuojančių Europos rinkose, reguliavimo.

Pakeitimas 325
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ar AIF yra atvirojo, ar uždarojo tipo; Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų pašalinti uždarojo tipo fondus apskritai kartu su investiciniais fondais. Siekiant 
įtraukti AIF nepaisant teisinės formos reikia taikyti konkrečias išimtis, tinkamiausiai 
išdėstytas 2 straipsnio 2 dalyje. Ši tvarka ir su leidimu susijusios nuostatos turėtų būti taikomi 
nepaisant to, kur AIFM yra įsteigtas, jei jo nuolatinė veiklos vieta yra Bendrijoje.
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Pakeitimas 326
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) ar AIF yra įsteigtas pagal sutarčių 
teisę arba pagal patikėjimo teisę, ar pagal 
įstatus arba kitu juridiniu statusu.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu sprendžiamas bendrovių valdymo klausimas, kuris nebuvo įtrauktas į pradinį 
Komisijos pasiūlymą ir taip pat nebuvo pateiktas J.P. Gauzès pranešime (žr. 23 pakeitimą). 
Pirmininkaujančios Švedijos siūlomas 3a straipsnis nėra būtinas siekiant spręsti šį klausimą.

Pakeitimas 327
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) AIF ir AIFV teisinės formos. Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas fondams. Šia direktyva pirmiausia 
turėtų būti siekiama nereguliuojamų fondų (AIF), siūlomų Europos investuotojams ar 
investuojančių Europos rinkose, reguliavimo.
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Pakeitimas 328
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) AIF ir AIFV teisinės formos. d) AIFV teisinės formos.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu sprendžiamas bendrovių valdymo klausimas, kuris nebuvo įtrauktas į pradinį 
Komisijos pasiūlymą ir taip pat nebuvo pateiktas J.P. Gauzès pranešime (žr. 23 pakeitimą). 
Pirmininkaujančios Švedijos siūlomas 3a straipsnis nėra būtinas siekiant spręsti šį klausimą.

Pakeitimas 329
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) AIF ir AIFV teisinės formos. d) AIFV ir vadovaujantis 2 straipsnio 2 
dalimi AIF teisinės formos.

Or. en

Pakeitimas 330
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pagal AIF struktūrai taikomus teisės 
aktus privaloma įsteigti direktorių valdybą 
ar kitą valdymo organą, ir AIF nepaskiria 
AIFV, AIF pagal šią direktyvą laikomas 
AIFV. 
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Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu sprendžiamas bendrovių valdymo klausimas, kuris nebuvo įtrauktas į pradinį 
Komisijos pasiūlymą ir taip pat nebuvo pateiktas J.P. Gauzès pranešime (žr. 23 pakeitimą). 
Pirmininkaujančios Švedijos siūlomas 3a straipsnis nėra būtinas siekiant spręsti šį klausimą.

Pakeitimas 331
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pagal AIF struktūrai taikomus teisės 
aktus privaloma įsteigti direktorių valdybą 
ar kitą valdymo organą, ir valdymo 
organas yra atsakingas už AIF valdymą, 
AIF pagal šią direktyvą laikomas AIFV.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvą reikėtų pakeisti siekiant užtikrinti, kad AIF, turintis valdymo organą, pvz., 
direktorių valdybą, kuriai tenka visa atsakomybė už valdymą, pagal šios direktyvos 
reikalavimus būtų laikomas AIFV. Kitaip bus sunku šios direktyvos nuostatas taikyti tokiems 
AIF ir jų valdytojams.

Pakeitimas 332
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV, kuriam pagal šią direktyvą 
suteiktas leidimas teikti valdymo 
paslaugas vienam ar daugiau AIF, taip 
pat turi teisę platinti šių AIF akcijas ar 
investicinius vienetus profesionaliems 
investuotojams Bendrijoje pagal VI 

Išbraukta.
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skyriuje ir, kai reikia, 35 straipsnyje 
nustatytas sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas fondams. Šia direktyva pirmiausia 
turėtų būti siekiama nereguliuojamų fondų (AIF), siūlomų Europos investuotojams ar 
investuojančių Europos rinkose, reguliavimo.

Pakeitimas 333
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV, kuriam pagal šią direktyvą suteiktas 
leidimas teikti valdymo paslaugas vienam
ar daugiau AIF, taip pat turi teisę platinti 
šių AIF akcijas ar investicinius vienetus 
profesionaliems investuotojams Bendrijoje
pagal VI skyriuje ir, kai reikia, 35 
straipsnyje nustatytas sąlygas.

AIFV, kuriam pagal šią direktyvą suteiktas 
leidimas valdyti vieną ar daugiau AIF, taip 
pat turi teisę platinti AIF akcijas ar 
investicinius vienetus profesionaliems 
investuotojams Sąjungoje pagal VI 
skyriuje ir, kai reikia, 35 straipsnyje 
nustatytas sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Mes sutinkame su nauju pirmininkaujančios Švedijos kompromisiniu pasiūlymu.

Pakeitimas 334
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV, kuriam pagal šią direktyvą suteiktas 
leidimas teikti valdymo paslaugas vienam
ar daugiau AIF, taip pat turi teisę platinti 
šių AIF akcijas ar investicinius vienetus 

AIFV, kuriam pagal šią direktyvą suteiktas 
leidimas valdyti vieną ar daugiau AIF, taip 
pat turi teisę platinti šių AIF akcijas ar 
investicinius vienetus profesionaliems 
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profesionaliems investuotojams Bendrijoje
pagal VI skyriuje ir, kai reikia, 35 
straipsnyje nustatytas sąlygas.

investuotojams Sąjungoje pagal VI 
skyriuje ir, kai reikia, 35 straipsnyje
nustatytas sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Tik vienas valdytojas turėtų turėti teisę būti AIFV, atsakingu už šios direktyvos reikalavimų 
vykdymą.

Pakeitimas 335
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1930 straipsniai taikomi visiems AIF, 
kurių produktais prekiaujama Sąjungoje, 
nepaisant to, kur jie yra įsteigti, ir 
nepaisant to, ar jie turi buveinę 
Sąjungoje, ar už jos ribų.

Or. en

Pakeitimas 336
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1930 straipsniai taikomi visiems AIF, 
kurių produktais prekiaujama Sąjungoje, 
nepaisant to, kur jie yra įsteigti, ir 
nepaisant to, ar jie turi buveinę 
Sąjungoje, ar už jos ribų.

Or. en
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Pagrindimas

Ši direktyva turėtų būti taikoma visiems AIF, į kuriuos investuoja ES investuotojai, ir visoms 
AIF arba AIFV ES ar užsienio operacijoms, vykdomoms ES finansų rinkose. Tokiu būdu 
sprendžiamas AIFV ir fondų, neturinčių buveinės ES, vadinamojo pėdsako klausimas ir 
lengvatinių mokestinių zonų jurisdikcijose esančių fondų, naudojamų mokestiniais ir 
reguliuojamojo arbitražo tikslais, problema. 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. 3133 straipsniai netaikomi prekybai 
AIF akcijomis ar investiciniais vienetais, 
kurie yra siūlomi visuomenei pagal 
prospektą, kuris yra sudarytas ir 
paskelbtas vadovaujantis 2003 m. 
lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2003/71/EB dėl 
prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai 
vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei 
ar įtraukiami į prekybos sąrašą1.
1 OL L 345, 2003 12 31, p. 64.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu į šią direktyvą įtraukti tęstinumo išlygą ir suteikti AIFV ir ypač jų investuotojams 
pakankamai laiko, per kurį jie galėtų prisitaikyti prie naujųjų priemonių, ypač todėl, kad jie 
tvarko uždarojo tipo fondus. 



PE438.497v02-00 16/115 AM\806449LT.doc

LT

Pakeitimas 338
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 c dalis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Pagal šią direktyvą investuotojams 
nedraudžiama realizuoti investicinių 
vienetų ar akcijų, kuriuos jie turi AIF, 
kapitalo rinkoje. Šie investuotojai arba jų 
tarpininkai gali siūlyti arba platinti šias 
akcijas ar investicinius vienetus 
investuotojams arba kartu su 
investuotojais valstybėje narėje pagal tos 
valstybės narės nacionalinius teisės aktus. 
Vis dėlto, jei siūloma arba platinama 
AIFV, kuris valdo tą AIF, iniciatyva, šis 
siūlymas arba platinimas šioje direktyvoje 
laikomas minėtojo AIFV vykdoma 
prekyba.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 339
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ši direktyva netaikoma: Išbraukta.
a) AIFV, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai 
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per įmonę, su kuria AIFV yra susijęs 
bendru valdymu ar kontrole arba 
reikšmingu tiesiogiai ar netiesiogiai 
valdomu akcijų paketu, valdo portfelius 
tokių AIF, kurių bendras valdomas turtas, 
įskaitant visą turtą, įgytą naudojant 
finansinį svertą, neviršija 100 mln. EUR 
ribos arba 500 mln. EUR ribos, kai AIF 
portfelį sudaro AIF, kurie nenaudoja 
finansinio sverto ir neturi išpirkimo teisių, 
vykdytinų per 5 metus nuo kiekvieno AIF 
įsteigimo datos;
b) Bendrijoje įsteigtiems AIFV, kurie 
neteikia valdymo paslaugų Bendrijoje 
buveinę turintiems AIF ir neprekiauja 
AIF akcijomis ar investiciniais vienetais 
Bendrijos teritorijoje;
c) KIPVPS arba jų valdymo ar 
investicinėms įmonėms, kuriems leidimai 
išduoti vadovaujantis Direktyva 
2009/…/EB [KIPVPS direktyva];
d) kredito įstaigoms, kurioms taikoma 
2006 m. birželio 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2006/48/EB dėl kredito įstaigų 
veiklos pradėjimo ir vykdymo (nauja 
redakcija);
e) institucijoms, kurioms taikoma 2003 m. 
birželio 3 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2003/41/EB dėl įstaigų, 
atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, 
veiklos ir priežiūros1;
f) institucijoms, kurioms taikoma 1973 m. 
liepos 24 d. Pirmoji Tarybos 
direktyva 73/239/EEB dėl įstatymų ir kitų 
teisės aktų, susijusių su tiesioginio 
draudimo, išskyrus gyvybės draudimą, 
veiklos pradėjimu ir vykdymu, derinimo2, 
2002 m. lapkričio 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2002/83/EB dėl gyvybės 
draudimo3 ir 2005 m. lapkričio 16 d. 

                                               
1 OL L 235, 2003 9 23, p. 10.
2 OL L 228, 1973 8 16, p. 3.
3 OL L 345, 2002 12 19, p. 1.
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Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2005/68/EB dėl perdraudimo ir 
iš dalies keičianti Tarybos 
direktyvas 73/239/EEB, 92/49/EEB ir 
direktyvas 98/78/EB bei 2002/83/EB1;
g) viršvalstybinėms institucijoms, kaip 
antai Pasaulio bankas, Tarptautinis 
valiutos fondas, Europos centrinis 
bankas, Europos investicijų bankas, 
Europos investicijų fondas, kitos 
viršvalstybinės institucijos ir panašios 
tarptautinės organizacijos, jei tokios 
institucijos ar organizacijos valdo vieną ar 
daugiau AIF.

Or. de

Pakeitimas 340
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) AIFV, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai 
per įmonę, su kuria AIFV yra susijęs 
bendru valdymu ar kontrole arba 
reikšmingu tiesiogiai ar netiesiogiai 
valdomu akcijų paketu, valdo portfelius 
tokių AIF, kurių bendras valdomas turtas, 
įskaitant visą turtą, įgytą naudojant 
finansinį svertą, neviršija 100 mln. EUR 
ribos arba 500 mln. EUR ribos, kai AIF 
portfelį sudaro AIF, kurie nenaudoja 
finansinio sverto ir neturi išpirkimo teisių, 
vykdytinų per 5 metus nuo kiekvieno AIF 
įsteigimo datos;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Rizikos draudimo ir privataus kapitalo fondų reguliavimas turi apimti visus fondus ir jų 
                                                                                                                                                  
1 OJ L 323, 9.12.2005, p. 1.
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valdytojus ir jį vykdant neturi likti jokių spragų. Prielaida, kad privataus kapitalo fondai 
netaiko finansinio sverto, o tai pateisintų aukštesnes ribas, yra nerealistiška. Ribos ir de 
minimis išimtys užtikrina paskatas AIFV ieškoti kūrybiškų apskaitos būdų siekiant išvengti 
reguliavimo.

Pakeitimas 341
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) AIFV, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai 
per įmonę, su kuria AIFV yra susijęs 
bendru valdymu ar kontrole arba 
reikšmingu tiesiogiai ar netiesiogiai 
valdomu akcijų paketu, valdo portfelius 
tokių AIF, kurių bendras valdomas turtas, 
įskaitant visą turtą, įgytą naudojant 
finansinį svertą, neviršija 100 mln. EUR 
ribos arba 500 mln. EUR ribos, kai AIF 
portfelį sudaro AIF, kurie nenaudoja 
finansinio sverto ir neturi išpirkimo teisių, 
vykdytinų per 5 metus nuo kiekvieno AIF 
įsteigimo datos;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Rizikos draudimo ir privataus kapitalo fondų reguliavimas turi apimti visus fondus ir jų 
valdytojus ir jį vykdant neturi likti jokių spragų. Prielaida, kad privataus kapitalo fondai 
netaiko finansinio sverto, o tai pateisintų aukštesnes ribas, yra nerealistiška. Ribos ir de 
minimis išimtys užtikrina paskatas AIFV ieškoti kūrybiškų apskaitos būdų siekiant išvengti 
reguliavimo. 
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Pakeitimas 342
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) AIFV, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai 
per įmonę, su kuria AIFV yra susijęs 
bendru valdymu ar kontrole arba 
reikšmingu tiesiogiai ar netiesiogiai 
valdomu akcijų paketu, valdo portfelius 
tokių AIF, kurių bendras valdomas turtas, 
įskaitant visą turtą, įgytą naudojant 
finansinį svertą, neviršija 100 mln. EUR 
ribos arba 500 mln. EUR ribos, kai AIF 
portfelį sudaro AIF, kurie nenaudoja 
finansinio sverto ir neturi išpirkimo teisių, 
vykdytinų per 5 metus nuo kiekvieno AIF 
įsteigimo datos;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant investuotojų apsaugos tikslų ši direktyva turėtų apimti visus fondus.

Pakeitimas 343
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) AIFV, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai 
per įmonę, su kuria AIFV yra susijęs 
bendru valdymu ar kontrole arba 
reikšmingu tiesiogiai ar netiesiogiai 
valdomu akcijų paketu, valdo portfelius 
tokių AIF, kurių bendras valdomas turtas, 
įskaitant visą turtą, įgytą naudojant 
finansinį svertą, neviršija 100 mln. EUR 
ribos arba 500 mln. EUR ribos, kai AIF 
portfelį sudaro AIF, kurie nenaudoja 
finansinio sverto ir neturi išpirkimo teisių, 

Išbraukta.
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vykdytinų per 5 metus nuo kiekvieno AIF 
įsteigimo datos;

Or. en

Pagrindimas

Nustatomas lengvesnis režimas sistemos požiūriu nesvarbiems AIFV. Pagrindinis šios 
direktyvos tikslas atsižvelgti į sisteminę riziką. Siekiant sumažinti universalaus požiūrio 
daromą netiesioginę žalą, mažesniems AIFV turėtų būti taikomas tik reikalavimas 
užsiregistruoti ir laikytis 19–21 straipsniuose nustatytų skaidrumo reikalavimų.

Pakeitimas 344
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) AIFV, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai 
per įmonę, su kuria AIFV yra susijęs 
bendru valdymu ar kontrole arba 
reikšmingu tiesiogiai ar netiesiogiai 
valdomu akcijų paketu, valdo portfelius 
tokių AIF, kurių bendras valdomas turtas, 
įskaitant visą turtą, įgytą naudojant 
finansinį svertą, neviršija 100 mln. EUR 
ribos arba 500 mln. EUR ribos, kai AIF 
portfelį sudaro AIF, kurie nenaudoja 
finansinio sverto ir neturi išpirkimo teisių, 
vykdytinų per 5 metus nuo kiekvieno AIF 
įsteigimo datos;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Direktyva turėtų būti taikoma visiems AIFV, netaikant jokių išimčių, nustatytų pagal valdomo 
turto dydį. Kitaip atsirastų didelė paskata valdytojams fondo dydį nustatyti kiek žemiau 
nustatytos ribos bei ieškoti būdų kiek galima daugiau fondo funkcijų perduoti išoriniams 
paslaugų teikėjams ir vadinamiesiems konsultantams. Direktyvos tikslas – apimti visus 
finansų sektoriaus dalyvius – bus nepasiektas.
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Pakeitimas 345
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) AIFV, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai 
per įmonę, su kuria AIFV yra susijęs 
bendru valdymu ar kontrole arba 
reikšmingu tiesiogiai ar netiesiogiai 
valdomu akcijų paketu, valdo portfelius 
tokių AIF, kurių bendras valdomas turtas, 
įskaitant visą turtą, įgytą naudojant 
finansinį svertą, neviršija 100 mln. EUR 
ribos arba 500 mln. EUR ribos, kai AIF
portfelį sudaro AIF, kurie nenaudoja 
finansinio sverto ir neturi išpirkimo teisių, 
vykdytinų per 5 metus nuo kiekvieno AIF 
įsteigimo datos;

a) AIFV, kurie valdo AIF, kurių bendras 
valdomas turtas, įskaitant visą turtą, įgytą 
naudojant finansinį svertą, neviršija 1 mlrd. 
EUR ribos arba 1,5 mlrd. EUR ribos, kai 
AIF sudaro akcijų paketai, kurie a)
nenaudoja finansinio sverto; ir b) neturi 
išpirkimo teisių, vykdytinų per 5 metus nuo
šio AIF įsteigimo datos. Apskaičiuojant 
šias ribas:

i) susiejami visi AIF, kuriuos valdo AIFV 
arba kuriuos valdyti AIFV yra įgaliojusi 
įmonę, priklausančią tai pačiai grupei 
kaip ir AIFV;
ii) AIF, kurie a) nenaudoja finansinio 
sverto; ir b) neturi išpirkimo teisių, 
vykdytinų per 5 metus nuo AIF įsteigimo 
datos, atžvilgiu ribos taikomos 
investuotojų grynosioms kapitalo 
pajamoms AIF.

Or. en

Pagrindimas

Itin svarbu, kad ši direktyva būtų proporcinga ir kad pagal ją mažiems AIFV nebūtų užkrauta 
pernelyg sunki našta. 
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Pakeitimas 346
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) AIFV, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai 
per įmonę, su kuria AIFV yra susijęs 
bendru valdymu ar kontrole arba 
reikšmingu tiesiogiai ar netiesiogiai 
valdomu akcijų paketu, valdo portfelius 
tokių AIF, kurių bendras valdomas turtas, 
įskaitant visą turtą, įgytą naudojant 
finansinį svertą, neviršija 100 mln. EUR 
ribos arba 500 mln. EUR ribos, kai AIF 
portfelį sudaro AIF, kurie nenaudoja 
finansinio sverto ir neturi išpirkimo teisių, 
vykdytinų per 5 metus nuo kiekvieno AIF 
įsteigimo datos;

a) AIFV, kurie valdo portfelius tokių AIF, 
kurių bendras valdomas turtas, įskaitant 
visą turtą, įgytą naudojant finansinį svertą, 
neviršija 500 mln. EUR ribos arba 1 mlrd. 
EUR ribos, kai AIF portfelį sudaro akcijų 
paketai, kurie a) nenaudoja finansinio 
sverto ir b) neturi išpirkimo teisių, 
vykdytinų per 5 metus nuo AIF įsteigimo 
datos. Apskaičiuojant šias ribas: 

i) susiejami visų AIF, kuriuos valdo AIFV 
arba kuriuos valdyti AIFV yra įgaliojusi 
įmonę, priklausančią tai pačiai grupei 
kaip ir AIFV, portfeliai;
ii) AIF, kurie a) nenaudoja finansinio 
sverto; ir b) neturi išpirkimo teisių, 
vykdytinų per 5 metus nuo AIF įsteigimo 
datos, atžvilgiu ribos taikomos bendriems 
investuotojų įsipareigojimams AIF. 

Or. en

Pagrindimas

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. 



PE438.497v02-00 24/115 AM\806449LT.doc

LT

Pakeitimas 347
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) AIFV, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai 
per įmonę, su kuria AIFV yra susijęs 
bendru valdymu ar kontrole arba 
reikšmingu tiesiogiai ar netiesiogiai 
valdomu akcijų paketu, valdo portfelius 
tokių AIF, kurių bendras valdomas turtas, 
įskaitant visą turtą, įgytą naudojant 
finansinį svertą, neviršija 100 mln. EUR 
ribos arba 500 mln. EUR ribos, kai AIF
portfelį sudaro AIF, kurie nenaudoja 
finansinio sverto ir neturi išpirkimo teisių, 
vykdytinų per 5 metus nuo kiekvieno AIF 
įsteigimo datos;

a) AIFV, kurie valdo AIF, kurių bendras 
valdomas turtas, įskaitant visą turtą, įgytą 
naudojant finansinį svertą, neviršija 500 
mln. EUR ribos arba 1 mlrd. EUR ribos, 
kai AIF sudaro akcijų paketai, kurie a)
nenaudoja finansinio sverto; ir b) kurie
neturi išpirkimo teisių, vykdytinų per 5 
metus nuo šio AIF įsteigimo datos. 
Apskaičiuojant šias ribas:

i) susiejami visi AIF, kuriuos valdo AIFV 
arba kuriuos valdyti AIFV yra įgaliojusi 
įmonę, priklausančią tai pačiai grupei 
kaip ir AIFV;
ii) AIF, kurie a) nenaudoja finansinio 
sverto; ir b) neturi išpirkimo teisių, 
vykdytinų per 5 metus nuo AIF įsteigimo 
datos, atžvilgiu ribos taikomos 
investuotojų grynosioms kapitalo 
pajamoms AIF.

Or. en

Pagrindimas

Į taikymo sritį turėtų būti įtraukti tik tie AIFV, kurie kelia sisteminę riziką, kitaip bus sunku 
tinkamai atlikti numatomą priežiūrą. Maži AIFV nekelia sisteminės rizikos ir neproporcinga 
įtraukti juos į taikymo sritį. Priėmus direktyvą atsiras išlaidų, susijusių su reikalavimų 
laikymusi, ir šios išlaidos bus ypač sunki našta mažiems AIFV, kurie, atrodo, galės mažiausiai 
pasinaudoti priimtomis leidimo teisėmis. Riba padidinama siekiant, kad maži, įtakos 
sisteminei rizikai nedarantys fondai nebūtų įtraukti į taikymo sritį.  
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Pakeitimas 348
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) AIFV, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai 
per įmonę, su kuria AIFV yra susijęs 
bendru valdymu ar kontrole arba 
reikšmingu tiesiogiai ar netiesiogiai 
valdomu akcijų paketu, valdo portfelius 
tokių AIF, kurių bendras valdomas turtas, 
įskaitant visą turtą, įgytą naudojant 
finansinį svertą, neviršija 100 mln. EUR 
ribos arba 500 mln. EUR ribos, kai AIF 
portfelį sudaro AIF, kurie nenaudoja 
finansinio sverto ir neturi išpirkimo teisių, 
vykdytinų per 5 metus nuo kiekvieno AIF 
įsteigimo datos;

a) AIFV, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai 
per įmonę, su kuria AIFV yra susijęs 
bendru valdymu ar kontrole arba 
reikšmingu tiesiogiai ar netiesiogiai 
valdomu akcijų paketu, valdo portfelius 
tokių AIF, kurių bendras valdomas turtas, 
įskaitant visą turtą, įgytą naudojant 
finansinį svertą, neviršija 100 mln. EUR 
ribos arba 1 mlrd. EUR ribos, kai AIF 
portfelį sudaro AIF, kurie nenaudoja 
finansinio sverto ir neturi išpirkimo teisių, 
vykdytinų per 5 metus nuo kiekvieno AIF 
įsteigimo datos. Apskaičiuojant šias ribas: 
i) įtraukiami AIF, kuriuos valdo AIFV 
arba kuriuos valdyti AIFV yra suteikusi 
įgaliojimą, portfeliai, tačiau neįtraukiami 
portfeliai, kurių valdymas perduotas 
AIFV;
ii) AIF, kurie nenaudoja finansinio sverto 
ir neturi išpirkimo teisių, vykdytinų per 5 
metus nuo AIF įsteigimo datos, atžvilgiu 
ribos taikomos bendriems investuotojų 
įsipareigojimams AIF, o ne bendram 
valdomam turtui. 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama geriau atsižvelgti į įvairių AIF tipų ypatybes ir užtikrinti, kad mažoms ir 
vidutinėms įmonėms netektų didelė administracinė našta, o priežiūra būtų garantuota. 
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Pakeitimas 349
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) AIFV, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai 
per įmonę, su kuria AIFV yra susijęs 
bendru valdymu ar kontrole arba 
reikšmingu tiesiogiai ar netiesiogiai 
valdomu akcijų paketu, valdo portfelius 
tokių AIF, kurių bendras valdomas turtas, 
įskaitant visą turtą, įgytą naudojant 
finansinį svertą, neviršija 100 mln. EUR 
ribos arba 500 mln. EUR ribos, kai AIF 
portfelį sudaro AIF, kurie nenaudoja 
finansinio sverto ir neturi išpirkimo teisių, 
vykdytinų per 5 metus nuo kiekvieno AIF 
įsteigimo datos;

a) AIFV, kurie valdo portfelius tokių AIF, 
kurių bendras valdomas turtas, įskaitant 
visą turtą, įgytą naudojant finansinį svertą, 
neviršija 100 mln. EUR ribos arba 1 mlrd. 
EUR ribos, kai AIF portfelį sudaro AIF, 
kurie a) nenaudoja finansinio sverto ir b)
neturi išpirkimo teisių, vykdytinų per 5 
metus nuo AIF įsteigimo datos.

Apskaičiuojant šias ribas:
i) susiejami visų AIF, kuriuos valdo AIFV 
arba kuriuos valdyti AIFV yra įgaliojusi 
įmonę, priklausančią tai pačiai grupei 
kaip ir AIFV, portfeliai;
ii) AIF, kurie a) nenaudoja finansinio 
sverto ir b) neturi išpirkimo teisių, 
vykdytinų per 5 metus nuo AIF įsteigimo 
datos, atžvilgiu ribos taikomos bendriems 
investuotojų įsipareigojimams AIF, o ne 
bendram valdomam turtui;

Or. en

Pakeitimas 350
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) AIFV, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai 
per įmonę, su kuria AIFV yra susijęs 

a) AIFV, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai 
per įmonę, su kuria AIFV yra susijęs 
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bendru valdymu ar kontrole arba 
reikšmingu tiesiogiai ar netiesiogiai 
valdomu akcijų paketu, valdo portfelius 
tokių AIF, kurių bendras valdomas turtas, 
įskaitant visą turtą, įgytą naudojant 
finansinį svertą, neviršija 100 mln. EUR 
ribos arba 500 mln. EUR ribos, kai AIF 
portfelį sudaro AIF, kurie nenaudoja 
finansinio sverto ir neturi išpirkimo teisių, 
vykdytinų per 5 metus nuo kiekvieno AIF
įsteigimo datos;

bendru valdymu ar kontrole arba 
reikšmingu tiesiogiai ar netiesiogiai 
valdomu akcijų paketu, valdo portfelius 
tokių AIF, kurių bendras valdomas turtas, 
įskaitant visą turtą, įgytą naudojant 
finansinį svertą, neviršija 500 mln. EUR 
ribos arba 1 mlrd. EUR ribos, kai AIF 
portfelį sudaro AIF, kurie nenaudoja 
finansinio sverto ir neturi išpirkimo teisių, 
vykdytinų per 5 metus nuo pradinės 
investicijos kiekviename AIF datos, tačiau 
šiems AIFV taikomas reikalavimas 
registruotis buveinės valstybėse narėse;

Or. en

Pagrindimas

Laikosi nuomonės, kad netiesioginė žala, padaryta šia siūloma direktyva, nėra pateisinama. 
Kadangi daugelis produktų, patenkančių į AIFV direktyvos taikymo sritį, yra tinkamai 
reguliuojami nacionaliniu lygmeniu, turėtume reguliuoti geriau, kad būtų deramai pašalintos 
esamos reguliavimo spragos. 

Pakeitimas 351
Marta Andreasen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) AIFV, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai 
per įmonę, su kuria AIFV yra susijęs 
bendru valdymu ar kontrole arba 
reikšmingu tiesiogiai ar netiesiogiai 
valdomu akcijų paketu, valdo portfelius 
tokių AIF, kurių bendras valdomas turtas, 
įskaitant visą turtą, įgytą naudojant 
finansinį svertą, neviršija 100 mln. EUR 
ribos arba 500 mln. EUR ribos, kai AIF 
portfelį sudaro AIF, kurie nenaudoja 
finansinio sverto ir neturi išpirkimo teisių, 
vykdytinų per 5 metus nuo kiekvieno AIF 
įsteigimo datos;

a) AIFV, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai 
per įmonę, su kuria AIFV yra susijęs 
bendru valdymu ar kontrole arba 
reikšmingu tiesiogiai ar netiesiogiai 
valdomu akcijų paketu, valdo portfelius 
tokių AIF, kurių bendras valdomas turtas, 
įskaitant visą turtą, įgytą naudojant 
finansinį svertą, neviršija 200 mln. EUR 
ribos arba 1 mlrd. EUR ribos, kai AIF 
portfelį sudaro AIF, kurie nenaudoja 
finansinio sverto ir neturi išpirkimo teisių, 
vykdytinų per 5 metus nuo kiekvieno AIF 
įsteigimo datos;

Or. en
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Pagrindimas

Žemesnės valdomų fondų ribos nustatymas turės nedidelės įtakos sisteminei rizikai, kurią 
valdyti siekiama direktyva, tačiau tai padarius mažesniems fondams, kurie tam turi 
mažiausiai galimybių, tektų su reguliavimu susijusi našta. 

Pakeitimas 352
Thomas Mann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) pagal nacionalinius teisės aktus 
leidimą gavusioms valdymo įmonėms, 
teikiančioms valdymo paslaugas 
nacionaliniu lygmeniu reguliuojamiems 
kolektyvinio investavimo subjektams, 
kurių produktais prekiaujama tik jų 
buveinės valstybėje narėje;

Or. en

Pakeitimas 353
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) alternatyvaus investavimo fondo 
valdytojas (AIFV) – juridinis arba fizinis 
asmuo, kurio įprasta veikla – vieno ar 
keleto AIF valdymas;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis punktas nepagrįstas esant naujai 26 pakeitime suformuluotai apimties apibrėžčiai.
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Pakeitimas 354
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Bendrijoje įsteigtiems AIFV, kurie
neteikia valdymo paslaugų Bendrijoje
buveinę turintiems AIF ir neprekiauja AIF 
akcijomis ar investiciniais vienetais
Bendrijos teritorijoje;

b) Sąjungoje įsteigtiems AIFV, kurie
nevaldo Sąjungoje buveinę turinčių AIF ir 
neprekiauja AIF akcijomis ar investiciniais 
vienetais Sąjungos teritorijoje ir kuriems 
netaikomos jokios privataus platinimo 
išimtys, numatytos AIF pagal valstybės 
narės nacionalinius teisės aktus;

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 355
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Bendrijoje įsteigtiems AIFV, kurie
neteikia valdymo paslaugų Bendrijoje
buveinę turintiems AIF ir neprekiauja AIF 
akcijomis ar investiciniais vienetais
Bendrijos teritorijoje;

b) Sąjungoje įsteigtiems AIFV, kurie 
nevaldo Sąjungoje buveinę turinčių AIF ir 
neprekiauja AIF akcijomis ar investiciniais 
vienetais Sąjungos teritorijoje ir kuriems 
netaikomos jokios privataus platinimo 
išimtys, numatytos AIF pagal valstybės 
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narės nacionalinius teisės aktus; 

Or. en

Pakeitimas 356
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Bendrijoje įsteigtiems AIFV, kurie 
neteikia valdymo paslaugų Bendrijoje
buveinę turintiems AIF ir neprekiauja AIF 
akcijomis ar investiciniais vienetais 
Bendrijos teritorijoje;

b) Sąjungoje įsteigtiems AIFV, kurie 
nevaldo Sąjungoje buveinę turinčių AIF ir 
neprekiauja AIF akcijomis ar investiciniais 
vienetais Sąjungos teritorijoje;

Or. en

Pagrindimas

Tik vienas valdytojas turėtų turėti teisę būti AIFV, atsakingu už šios direktyvos reikalavimų 
vykdymą.

Pakeitimas 357
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Bendrijoje įsteigtiems AIFV, kurie
neteikia valdymo paslaugų Bendrijoje 
buveinę turintiems AIF ir neprekiauja 
AIF akcijomis ar investiciniais vienetais
Bendrijos teritorijoje;

b) AIFV vykdomam AIF, kurie turi
buveinę Sąjungoje ir kurių akcijomis ar 
investiciniais vienetais neprekiaujama 
Sąjungos teritorijoje, valdymui;

Or. en

Pagrindimas

Pagal apibrėžtį visi trečiųjų šalių fondai yra AIF. Jei ES AIFV trečiosiose šalyse valdo 
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fondus, kurių produktais neprekiaujama ES, nėra reikalo šiai veiklai taikyti ES taisykles, nes 
kitokiu atveju vykdant veiklą, nesusijusią su bendra rinka, būtų susiduriama su apsunkinančiu 
dubliavimusi ir taisyklių nesuderinamumu. Dėl tokio apribojimo ES investicijų valdytojai 
negalės konkuruoti su ne ES valdytojais dėl ne ES fondų įgaliojimų.

Pakeitimas 358
Sari Essayah

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) AIFV, kurie teikia valdymo paslaugas 
išimtinai tik savo kontroliuojančiosioms 
bendrovėms, savo pavaldžioms 
bendrovėms arba kontroliuojančiųjų 
bendrovių pavaldžioms bendrovėms;

Or. en

Pakeitimas 359
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) AIFV, kurios valdo vieną ar daugiau 
AIF išimtinai tik savo kontroliuojančiųjų 
bendrovių, savo pavaldžių bendrovių arba 
kontroliuojančiųjų bendrovių pavaldžių 
bendrovių vardu;

Or. en

Pagrindimas

Kad būtų išvengta nenumatytų ir neproporcingų pasekmių bei kiek įmanoma sumažinta 
netiesioginė žala, turėtų būti taikomos tam tikros ribotos išimtys. Tokia išimtis yra 
pramoninės kontroliuojančiosios bendrovės.
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Pakeitimas 360
Thomas Mann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) AIFV, jeigu jie valdo vieną ar 
daugiau AIF, kurių vieninteliai 
investuotojai yra patys AIFV arba AIFV 
pagrindinės bendrovės, pavaldžiosios 
bendrovės arba pagrindinių bendrovių 
kitos pavaldžiosios bendrovės, jeigu nė 
vienas iš šių investuotojų nėra AIF;

Or. en

Pakeitimas 361
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) KIPVPS arba jų valdymo ar 
investicinėms įmonėms, kuriems leidimai 
išduoti vadovaujantis Direktyva 
2009/…/EB [KIPVPS direktyva];

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 362
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) KIPVPS arba jų valdymo ar c) KIPVPS arba jų valdymo ar 
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investicinėms įmonėms, kuriems leidimai 
išduoti vadovaujantis Direktyva 
2009/…/EB [KIPVPS direktyva];

investicinėms įmonėms, kuriems leidimai 
išduoti vadovaujantis Direktyva 
2009/…/EB [KIPVPS direktyva], jeigu 
minėtosios valdymo arba investicinės 
įmonės nevaldo AIF;

Or. en

Pagrindimas

Sutinkame su pakeitimu, pasiūlytu J. P. Gauzès pranešime.

Pakeitimas 363
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) kredito įstaigoms, kurioms taikoma 
2006 m. birželio 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2006/48/EB dėl kredito įstaigų 
veiklos pradėjimo ir vykdymo (nauja 
redakcija);

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Sutinkame su pakeitimu, siūlomu pirmininkaujančios Švedijos kompromisiniame pasiūlyme ir 
J. P. Gauzès pranešime.  Nepateisinama, kad pagal direktyvą būtų daromos specialios išimtys 
kredito įstaigoms, nes taip tiesiog būtų sudaromos nevienodos sąlygos įvairių kategorijų 
reguliuojamiems subjektams.

Pakeitimas 364
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) institucijoms, kurioms taikoma 2003 m. 
birželio 3 d. Europos Parlamento ir 

e) institucijoms, kurioms taikoma 2003 m. 
birželio 3 d. Europos Parlamento ir 
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Tarybos direktyva 2003/41/EB dėl įstaigų, 
atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, 
veiklos ir priežiūros;

Tarybos direktyva 2003/41/EB dėl įstaigų, 
atsakingų už profesinių pensijų skyrimą 
(toliau – PPSĮ), veiklos ir priežiūros, 
įskaitant, jei taikytina, įgaliotus subjektus, 
atsakingus už PPSĮ ir veikiančius jų 
vardu, kaip nustatyta šios direktyvos 2 
straipsnio 1 dalyje, arba investicijų 
valdytojus, kaip numatyta tos pačios 
direktyvos 19 straipsnio 1 dalyje, jeigu jie 
nevaldo Sąjungoje įsteigtų AIF;

Or. en

Pagrindimas

Sutinkame su pakeitimu, siūlomu pirmininkaujančios Švedijos kompromisiniame pasiūlyme.

Pakeitimas 365
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) institucijoms, kurioms taikoma 2003 m. 
birželio 3 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2003/41/EB dėl įstaigų, 
atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, 
veiklos ir priežiūros;

e) institucijoms, kurioms taikoma 2003 m. 
birželio 3 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2003/41/EB dėl įstaigų, 
atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, 
veiklos ir priežiūros 2 straipsnio 1 dalis, 
įskaitant ir Direktyvos 2003/41/EB 3 
straipsnyje nurodytas įstaigas, tačiau 
neįskaitant Direktyvos 2003/41/EB 2 
straipsnio 2 dalies b punkte nurodytų 
įstaigų. Šioje direktyvoje siekiant 
nustatyti, ar tam tikra institucija 
priskirtina Direktyvos 2003/41/EB 2 
straipsnio 1 dalyje nurodytoms 
institucijoms, neatsižvelgiama į tai, kad 
tam tikra valstybė narė, laikydamasi 
Direktyvos 2003/41/EB 5 straipsnio, 
netaiko šios direktyvos;

Or. en
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Pagrindimas

Ši direktyva neturėtų būti taikoma pensijų fondams. Siekiant užtikrinti, kad mažoms vietos 
įstaigoms, kurioms valstybių narių nuožiūra netaikoma PPSĮ direktyva norint sumažinti 
administracinę naštą, nereikėtų prašyti AIFV leidimo, reikia pataisyti apibrėžtį.

Pakeitimas 366
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) institucijoms, kurioms taikoma 2003 m. 
birželio 3 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2003/41/EB dėl įstaigų, 
atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, 
veiklos ir priežiūros;

e) institucijoms, kurioms taikoma 2003 m. 
birželio 3 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2003/41/EB dėl įstaigų, 
atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, 
veiklos ir priežiūros 2 straipsnio 1 dalis, 
įskaitant ir Direktyvos 2003/41/EB 3 
straipsnyje nurodytas įstaigas, tačiau 
neįskaitant Direktyvos 2003/41/EB 2 
straipsnio 2 dalies b punkte nurodytų 
įstaigų. Šioje direktyvoje siekiant 
nustatyti, ar tam tikra institucija 
priskirtina Direktyvos 2003/41/EB 2 
straipsnio 1 dalyje nurodytoms 
institucijoms, neatsižvelgiama į tai, kad 
tam tikra valstybė narė, laikydamasi 
Direktyvos 2003/41/EB 5 straipsnio, 
netaiko šios direktyvos;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad mažoms vietos įstaigoms, kurioms valstybių narių nuožiūra netaikoma 
PPSĮ direktyva norint sumažinti administracinę naštą, nereikėtų prašyti AIFV leidimo, reikia 
pataisyti apibrėžtį.
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Pakeitimas 367
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) institucijoms, kurioms taikoma 2003 m. 
birželio 3 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2003/41/EB dėl įstaigų, 
atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, 
veiklos ir priežiūros;

e) institucijoms, kurioms taikoma 2003 m. 
birželio 3 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2003/41/EB dėl įstaigų, 
atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, 
veiklos ir priežiūros, jeigu jos neveikia 
kaip AIF;

Or. en

Pagrindimas

Pensijų fondams, veikiantiems kaip AIF, ši direktyva turėtų būti taikoma.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) institucijoms, kurioms taikoma 2003 m. 
birželio 3 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2003/41/EB dėl įstaigų, 
atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, 
veiklos ir priežiūros;

e) nacionalinėms, regionų ir vietos 
vyriausybėms ir įstaigoms arba 
institucijoms, kurios valdo fondus, 
remiančius socialinės apsaugos ir pensijų 
sistemas;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad viešosioms ir ne viešosioms institucijoms ir įstaigoms, 
atsakingoms už socialinės apsaugos ir pensijų sistemas (įskaitant įstaigas, atsakingas už 
profesinių pensijų skyrimą), AIFV direktyva nebūtų taikoma.
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Pakeitimas 369
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) nacionalinėms, regionų ir vietos 
vyriausybėms ir vyriausybių investavimo 
priemonėms, įstaigoms ir institucijoms, 
kurios valdo fondus, remiančius 
socialinės apsaugos ir pensijų sistemas;

Or. en

Pagrindimas

Valdžios institucijoms, socialinės apsaugos ir pensijų sistemoms turėtų būti padaryta išimtis.

Pakeitimas 370
Syed Kamall

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) asmenims ir subjektams, jeigu jie 
investuoja vien tik savo sąskaita;

Or. en

Pagrindimas

Sutinkame su J. P. Gauzès pranešime nurodytu principu, kuriuo grindžiamas naujas fa 
punktas, tačiau nemanome, kad jis turėtų būti taikomas tik tam tikrų kategorijų subjektams. 
Direktyva neturėtų būti taikoma subjektams ar asmenims, veikiantiems tik savo sąskaita.
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Pakeitimas 371
Olle Schmidt, Carl Haglund

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) AIFV, valdantiems privataus kapitalo 
fondus arba uždarojo tipo fondus;

Or. en

Pagrindimas

Būtinai reikia vėl taikyti ankstesnes sąlygas, t. y. netaikyti direktyvos dabar veikiantiems 
privataus kapitalo AIFV ir privataus kapitalo AIF, nes dėl dabar veikiančių privataus 
kapitalo AIF veiklos sąlygų buvo susiderėta neatsižvelgiant į sąnaudas ir įsipareigojimus, 
kurių dėl šios direktyvos turės AIF. Kadangi maži privataus kapitalo AIF nedaro poveikio 
vidaus rinkai ir netikėtina, kad jie turės naudos iš veiklos leidimo teisių, tačiau tikėtina, kad 
turės sunkumų dėl administracinės naštos ir padidėjusių išlaidų, šiems AIF direktyva neturėtų 
būti taikoma.

Pakeitimas 372
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) pagal nacionalinius teisės aktus 
leidimą gavusioms valdymo įmonėms, 
teikiančioms valdymo paslaugas 
nacionaliniu lygmeniu reguliuojamiems 
kolektyvinio investavimo subjektams, 
kurių produktais prekiaujama tik jų 
buveinės valstybėje narėje;

Or. en

Pagrindimas

Grynai nacionaliniai AIF nekelia sisteminės rizikos, nes dažniausiai tai griežtai reguliuojami 
mažmeniniai fondai, daugelis iš jų valdomi panašiai kaip KIPVPS.
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Pakeitimas 373
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies g c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gc) nacionaliniu lygmeniu 
reguliuojamiems kolektyvinio investavimo 
subjektams, kurių produktais 
prekiaujama tik jų buveinės valstybėje 
narėje;

Or. en

Pagrindimas

Grynai nacionaliniai AIF nekelia sisteminės rizikos, nes dažniausiai tai griežtai reguliuojami 
mažmeniniai fondai, daugelis iš jų valdomi panašiai kaip KIPVPS.

Pakeitimas 374
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies g d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gd) AIFV, kurie teikia valdymo paslaugas 
tik savo pagrindinėms bendrovėms, savo 
pavaldžiosioms bendrovėms arba 
pagrindinių bendrovių pavaldžiosioms 
bendrovėms;

Or. en

Pagrindimas

Neįtraukiami turto valdytojai, neteikiantys paslaugų trečiosioms šalims.
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Pakeitimas 375
Olle Schmidt, Carl Haglund

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa g e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ge) vidaus valdytojo valdomoms 
bendrovėms, kurios nesuteikia savo 
akcininkams jokių išpirkimo ar atpirkimo 
teisių, ilgesniu laikotarpiu daugiausia 
investuoja į perleidžiamus vertybinius 
popierius ir netaiko finansinio sverto arba 
taiko jį labai nedaug, ir kurių akcijomis 
prekiaujama reguliuojamojoje ES rinkoje.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 376
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies g f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gf) darbuotojų dalyvavimo sistemoms.

Or. en
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Pagrindimas

Direktyva neturėtų būti taikoma darbuotojų dalyvavimo sistemoms.

Pakeitimas 377
Wolf Klinz, Carl Haglund

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies g f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gf) darbuotojų dalyvavimo sistemoms.

Or. en

Pagrindimas

Direktyva neturėtų būti taikoma darbuotojų dalyvavimo sistemoms.

Pakeitimas 378
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies g f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gf) darbuotojų dalyvavimo sistemoms.

Or. en

Pakeitimas 379
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies g f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gf) darbuotojų dalyvavimo sistemoms;

Or. en
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Pagrindimas

Sutinkame su pakeitimu, siūlomu pirmininkaujančios Švedijos kompromisiniame pasiūlyme ir 
J. P. Gauzès pranešime.

Pakeitimas 380
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies g g punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gg) AIFV, valdantiems AIF, kurių visi 
investuotojai yra AIFV arba bet kurios jų 
grupės nario buvę arba dabartiniai nariai, 
akcininkai, vadovai, pareigūnai, 
valdytojai ir darbuotojai ir (arba) kurie 
pataria arba teikia paslaugas AIF arba 
AIFV, taip pat (arba) AIFV ir jų grupės 
įmonėms ir (arba) kitiems pagal 
darbuotojų akcijų sistemas įgaliotiems 
subjektams;

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 381
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies g h punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gh) institucijoms arba organizacijoms, 
kurias kontroliuoja nacionalinės, regionų 
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ir vietos vyriausybės, ir institucijoms, 
kurios valdo fondus, remiančius 
socialinės apsaugos ir pensijų sistemas, 
jeigu minėtosios institucijos ar 
organizacijos valdo vieną ar keletą AIF.

Or. en

Pagrindimas

Netaikoma viešajam rizikos kapitalui.

Pakeitimas 382
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies g i punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gi) kolektyviniams subjektams, kurie 
atitinkamai reguliuojami pagal buveinės 
valstybės narės nacionalinę teisę ir kurių 
produktais prekiaujama tik toje valstybėje 
narėje;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas 383
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies g j punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gj) specialiosioms priemonėms, 
parengtoms siekiant paversti tam tikrą 
turtą vertybiniais popieriais.

Or. en
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Pakeitimas 384
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies g j punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gj) specialiosioms turto pavertimo 
vertybiniais popieriais priemonėms.

Or. en

Pagrindimas

Sutinkame su pakeitimu, siūlomu pirmininkaujančios Švedijos kompromisiniame pasiūlyme ir 
J. P. Gauzès pranešime.

Pakeitimas 385
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies g k punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gk) pramoninėms kontroliuojančiosioms 
bendrovėms, kurių akcijomis prekiaujama 
reguliuojamoje ES rinkoje, jei jos turi 
pavaldžiųjų ir asocijuotų bendrovių, 
kurioms jos daro lemiamą įtaką, akcijas 
siekdamos įgyvendinti pramoninio verslo 
strategiją.

Or. en

Pagrindimas

Į taikymo sritį turėtų būti įtraukti tik tie AIFV, kurie kelia sisteminę riziką, kitaip bus sunku 
tinkamai atlikti numatomą priežiūrą. Pramoninės kontroliuojančiosios bendrovės yra 
ilgalaikiai savininkai be suplanuoto pasitraukimo, savo bendrovėms taikantys pramoninę 
strategiją. Tokios bendrovės nekelia sisteminės rizikos ir kadangi jos įtrauktos į sąrašus, joms 
taikomas ES bendrovių įstatymas, nacionalinės taisyklės ir įtraukimo į biržos oficialųjį 
prekybos sąrašą taisyklės, kurios užtikrina veiksmingą investuotojų apsaugą. Joms ši 
direktyva neturėtų būti taikoma.
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Pakeitimas 386
Marta Andreasen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies g l punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gl) uždarojo tipo investiciniams trestams, 
įtrauktiems į biržos prekybos sąrašus.

Or. en

Pagrindimas

Viešai listinguojamos įmonės, valdančios uždarojo tipo investicinius trestus, neturi AIFV ir 
yra valdomos darbuotojų. Vadovų valdyba, atskaitinga akcininkams, atsako už rizikos 
valdymo ir investavimo strategiją.

Pakeitimas 387
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies g m punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(gm) AIFV, jeigu jie valdo vieną ar 
daugiau AIF, kurių vieninteliai 
investuotojai yra AIFV pagrindinės 
bendrovės, pavaldžiosios bendrovės arba 
pagrindinių bendrovių kitos pavaldžiosios 
bendrovės, jeigu nė vienas iš šių 
investuotojų nėra AIF;

Or. en

Pagrindimas

Išimtis, taikoma valdytojams, kurie valdo investicijas, gaunamas iš tos pačios grupės, yra 
pagrįsta. Finansų rinkoms negresia papildoma rizika. adangi tokius fondus dažnai naudoja 
bankų arba draudimo grupės, šios finansų įstaigos, vadovaudamosi priežiūros įstatymais, jau 
yra priėmusios reikiamas nuostatas dėl rizikos. Be to, tokiomis aplinkybėmis, kai 
investuojama toje pačioje grupėje, investuotojų apsauga nereikalinga.
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Pakeitimas 388
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies g m punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gm) AIFV, jeigu jie valdo vieną ar 
daugiau AIF, kurių vieninteliai 
investuotojai yra AIFV pagrindinės 
bendrovės, pavaldžiosios bendrovės arba 
pagrindinių bendrovių kitos pavaldžiosios 
bendrovės, jeigu nė vienas iš šių 
investuotojų nėra AIF.

Or. en

Pagrindimas

Išimtis, taikoma valdytojams, kurie valdo investicijas, gaunamas iš tos pačios grupės, yra 
pagrįsta. Finansų rinkoms negresia papildoma rizika. Kadangi tokius fondus dažnai naudoja 
bankų arba draudimo grupės, šios finansų įstaigos, vadovaudamosi priežiūros įstatymais, jau 
yra priėmusios reikiamas nuostatas dėl rizikos. Be to, tokiomis aplinkybėmis, kai 
investuojama toje pačioje grupėje, investuotojų apsauga nereikalinga.

Pakeitimas 389
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies g m punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gm) AIFV, jeigu jie valdo vieną ar 
daugiau AIF, kurių vieninteliai 
investuotojai yra patys AIFV arba 
tiesioginės ar netiesioginės AIFV 
pagrindinės bendrovės, pavaldžiosios 
bendrovės arba minėtųjų tiesioginių ar 
netiesioginių pagrindinių bendrovių kitos 
pavaldžiosios bendrovės;

Or. en
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Pagrindimas

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.

Pakeitimas 390
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies g n punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gn) AIFV, kuriems pagal nacionalinius 
teisės aktus leidžiama teikti valdymo 
paslaugas AIF, kurių produktais 
prekiaujama tik buveinės valstybėje 
narėje;

Or. en

Pakeitimas 391
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies g o punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

go) AIFV, valdantiems tik kolektyvinio 
investavimo subjektus, kurie investuoja tik 
į akcijas arba vertybinius popierius, pagal 
kuriuos suteikiama teisė į bendrovės, 
neįtrauktos į biržos prekybos sąrašą, 
kapitalą arba į panašius vertybinius 
popierius, įtrauktus į biržos prekybos 
sąrašą, jeigu šie valdytojai įsipareigoja 
laikyti tokius į biržos prekybos sąrašus 
įtrauktus vertybinius popierius bent 
[vienus metus].
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Or. en

Pakeitimas 392
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies g p punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gp) pagal nacionalinius teisės aktus 
leidimą gavusioms valdymo įmonėms, 
teikiančioms valdymo paslaugas 
nacionaliniu lygmeniu reguliuojamiems 
kolektyvinio investavimo subjektams, 
kurių produktais prekiaujama tik jų 
buveinės valstybėje narėje;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas 393
Werner Langen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies g p punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gp) pagal nacionalinius teisės aktus 
leidimą gavusioms valdymo įmonėms, 
teikiančioms valdymo paslaugas 
nacionaliniu lygmeniu reguliuojamiems 
kolektyvinio investavimo subjektams, 
kurių produktais prekiaujama tik jų 
buveinės valstybėje narėje;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi negalima įrodyti, kad vien tik pagal nacionalinius teisės aktus valdant reguliuojamus 
investavimo fondus, kurie nedaro įtakos sistemai ir kurių produktais prekiaujama buveinės 
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valstybės narės rinkoje, reikia ES reguliuojamųjų teisės aktų, direktyvos projektas kelia 
susirūpinimą turint mintyje Europos bendrijos steigimo sutarties (EB sutartis) 5 straipsnio 2 
dalyje nurodytą subsidiarumo principą.

Pakeitimas 394
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies g p punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gp) pagal nacionalinius teisės aktus 
leidimą gavusioms valdymo įmonėms, 
teikiančioms valdymo paslaugas 
nacionaliniu lygmeniu reguliuojamiems 
kolektyvinio investavimo subjektams, 
kurių produktais prekiaujama tik jų 
buveinės valstybėje narėje;

Or. en

Pagrindimas

Taikomas subsidiarumo principas (Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 2 dalis). 
Direktyva netaikoma grynai nacionaliniams AIF, kurių produktais neprekiaujama kitose 
valstybėse, ir jų valdytojams. 

Pakeitimas 395
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies g p punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gp) pagal nacionalinius teisės aktus 
leidimą gavusioms valdymo įmonėms, 
teikiančioms valdymo paslaugas 
nacionaliniu lygmeniu reguliuojamiems 
kolektyvinio investavimo subjektams, 
kuriuos sudaro ne daugiau kaip penkti 
investuotojai ir kurių produktais 
prekiaujama tik jų buveinės valstybėje 
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narėje;

Or. en

Pagrindimas

Fondams, kuriuos sudaro ribotas investuotojų skaičius, gali būti taikomos atskiros sutartinės 
sąlygos. AIF valdytojams, kurie valdo fondus, į kuriuos įeina daugiausia penki investuotojai, 
ir kurie juos platina nacionaliniu lygmeniu, turėtų būti netaikoma AIFV direktyva, jei jie 
veiksmingai reglamentuojami nacionaliniu lygmeniu.

Pakeitimas 396
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies g q punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gq) nacionaliniams centriniams bankams;

Or. en

Pakeitimas 397
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies g q punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gq) nacionaliniams centriniams bankams;

Or. en
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Pakeitimas 398
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies g q punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gq) nacionaliniams centriniams bankams;

Or. en

Pagrindimas

Sutinkame su pakeitimu, siūlomu pirmininkaujančios Švedijos kompromisiniame pasiūlyme ir 
J. P. Gauzès pranešime.

Pakeitimas 399
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies g r punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gr) nacionalinėms, regioninėms ir vietos 
valdžios institucijoms ir viešosioms 
investavimo priemonėms, organams ir 
įstaigoms, kurie valdo fondus, remiančius 
socialinės apsaugos ir pensijų sistemas, 
jeigu šios institucijos ir organizacijos 
valdo vieną ar kelis AIF;

Or. en

Pakeitimas 400
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies g s punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gs) nacionalinėms, regionų ir vietos 
vyriausybėms ir įstaigoms ir institucijoms, 
kurios valdo fondus, remiančius 
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socialinės apsaugos ir pensijų sistemas;

Or. en

Pagrindimas

Sutinkame su pakeitimu, siūlomu pirmininkaujančios Švedijos kompromisiniame pasiūlyme ir 
J. P. Gauzès pranešime.

Pakeitimas 401
Wolf Klinz, Carl Haglund

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies g t punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gt) AIFV, valdantiems investavimo 
produktus, kuriems leidimas suteiktas 
pagal nacionalinius teisės aktus ir kuriais 
prekiaujama tik nacionaliniu lygmeniu 
atitinkamos valstybės narės teritorijoje;

Or. en

Pagrindimas

 Siekiant išvengti nenumatytų ir neproporcingų pasekmių bei kiek įmanoma sumažinti 
netiesioginę žalą, turėtų būti taikomos tam tikros ribotos išimtys. Svarbiausia, kad ši 
direktyva nebūtų taikoma nacionaliniams produktams, nes jie reglamentuojami ir parduodami 
tik nacionaliniu lygmeniu, jie nekelia potencialios rizikos ir taikoma derama vartotojų 
apsauga.

Pakeitimas 402
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies g u punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gu) pramoninėms kontroliuojančiosioms 
bendrovėms, kurių akcijomis prekiaujama 
reguliuojamoje ES rinkoje, jei jos turi 
pavaldžiųjų ir asocijuotų bendrovių 
akcijas siekdamos įgyvendinti pramoninio 
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verslo strategiją;

Or. en

Pagrindimas

 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.

Pakeitimas 403
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies g v punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gv) AIFV, jeigu tai bendrovės, kurių 
verslo strategija – įsigyti vienos ar 
daugiau pavaldžiųjų arba asocijuotų 
bendrovių kontrolinius arba įtaką 
darančius akcijų paketus, ir kurios nėra 
įsteigtos siekiant pagrindinio tikslo – per 
nustatytą laikotarpį uždirbti 
investuotojams pelno parduodant 
pavaldžiąsias arba asocijuotas bendroves;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad direktyva būtų adekvatesnė ir nebūtų darama žala mažiems 
subjektams, nedarantiems įtakos sistemai.
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Pakeitimas 404
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies g w punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gw) vidaus valdytoų valdomiems AIF, 
turintiems juridinio asmens statusą, kurie 
nesuteikia akcininkams atpirkimo ar 
išpirkimo teisių, daugiausia investuoja į 
perleidžiamus vertybinius popierius, 
nenaudoja finansinio sverto arba mažai jį 
naudoja ir kurie prekiauja savo akcijomis 
reguliuojamoje Europos Sąjungos 
rinkoje;

Or. en

Pagrindimas

Siūloma direktyva mažai tinka labiau tradicinėms investavimo ar portfelio bendrovėms, 
kurios neregistruojamos kaip KIPVPS ir kurių vertybiniais popieriais prekiaujama 
reguliuojamose rinkose, kurios nesuteikia savo akcininkams jokių atpirkimo ar išpirkimo
teisių ir nenaudoja finansinio sverto arba mažai jį naudoja. Be to, direktyvos projekte 
nustatyta rizika ir tikslai tinka gryniems AIF, taigi investavimo arba vertybinių popierių 
portfelio bendrovių atveju arba netinkami (pvz., likvidumo rizika), arba jau apibrėžti kituose 
teisės aktuose (pvz., skaidrumas).

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies g w punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gw) vidaus valdytoų valdomiems AIF, 
turintiems juridinio asmens statusą, kurie 
nesuteikia akcininkams atpirkimo ar 
išpirkimo teisių, daugiausia investuoja į 
perleidžiamus vertybinius popierius, 
nenaudoja finansinio sverto arba mažai jį 
naudoja ir kurie prekiauja savo akcijomis 
reguliuojamoje Europos Sąjungos 
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rinkoje;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 406
Olle Schmidt, Carl Haglund

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies g x punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gx) vidaus valdytojo valdomoms 
bendrovėms, kurios nesuteikia savo 
akcininkams jokių išpirkimo ar atpirkimo 
teisių, ilgesniu laikotarpiu daugiausia 
investuoja į perleidžiamus vertybinius 
popierius ir netaiko finansinio sverto arba 
taiko jį labai nedaug, ir kurių akcijomis 
prekiaujama reguliuojamojoje ES 
rinkoje;

Or. en

Pagrindimas

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 
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not to provide a loophole for other AIFMs to circumvent the legislation

Pakeitimas 407
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies g x punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gx) AIFV, jeigu jie valdo vidaus valdytojo 
valdomus AIF, kurie nesuteikia savo 
akcininkams jokių išpirkimo ar atpirkimo 
teisių, daugiausia investuoja į 
perleidžiamus vertybinius popierius ir 
netaiko finansinio sverto arba taiko jį 
labai nedaug, ir kurių akcijomis 
prekiaujama reguliuojamojoje ES 
rinkoje;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu tiesiogiai taikomas Protokolas dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų 
taikymo, kurio 5 straipsnyje reikalaujama, kad įstatymų galią turinčių aktų projektuose būtų 
atsižvelgiama į būtinybę padaryti finansinę arba administracinę naštą, tenkančią ūkio 
subjektams ir piliečiams, „minimalią ir proporcingą tikslui, kurį reikia pasiekti“. Naujosios 
AIFV direktyvos taikymas esamiems JK investavimo trestams – tai netinkamas ir nenumatytas 
šalutinis poveikis, kuris atsirado dėl to, kad Komisija, rengdama direktyvą laikėsi visa 
apimančio požiūrio, ir kuris neproporcingas direktyvos tikslams.

Pakeitimas 408
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies g y punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gy) AIFV, kurie vien tik savo pagrindinių 
ar pavaldžiųjų bendrovių arba kitų 
pagrindinėms bendrovėms pavaldžių 
bendrovių ir uždarojo tipo kolektyvinio 
investavimo subjektų, įtrauktų į sąrašus 
reguliuojamoje rinkoje, kurie 
reglamentuojami pagal 
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direktyvas 2001/34/EB, 2004/109/EB ar 
2003/71/EB, vardu valdo vieną ar 
daugiau AIF.

Or. en

Pagrindimas

AIFV, kurie valdo AIF vien tik savo pagrindinių bendrovių arba jiems pavaldžių bendrovių 
vardu, nėra kolektyvinio investavimo subjektai ir neturėtų būti reguliuojami pagal šią 
direktyvą. Uždarojo tipo kolektyvinio investavimo subjektams ši direktyva neturėtų būti 
taikoma, nes jie jau reguliuojami pagal kapitalo pakankamumo normatyvų, prospektų ir 
skaidrumo direktyvą. Siekiant taikyti horizontalųjį požiūrį ir išvengti reguliuojamojo 
arbitražo, Komisija turėtų persvarstyti šias direktyvas.

Pakeitimas 409
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. AIFV, valdantiems AIF, kurių 
bendras valdytinas turtas neviršija 1 mln. 
eurų, portfelius, kai AIF portfelį sudaro 
AIF, kurie netaiko finansinio sverto ir 
penkerius metus nuo kiekvieno fondo 
įsteigimo datos nesuteikia investuotojams 
išpirkimo teisių, turėtų būti taikomas tik 
šios direktyvos V skyriaus 2a skirsnis. 
Apskaičiuojant šias ribas:
i) įtraukiami AIF, kuriuos valdo AIFV 
arba kuriuos valdyti AIFV yra suteikusi 
įgaliojimą, portfeliai, tačiau neįtraukiami 
portfeliai, kurių valdymas perduotas 
AIFV;
ii) ribos turėtų būti taikomos bendriems 
investuotojų įsipareigojimams AIF, o ne 
bendram valdomam turtui.
AIFV, kuriam pagal šią direktyvą 
suteiktas leidimas teikti valdymo 
paslaugas vienam ar daugiau AIF, taip 
pat turi teisę platinti šių AIF akcijas ar 
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investicinius vienetus profesionaliems 
investuotojams Bendrijoje pagal VI 
skyriuje ir, kai reikia, 35 straipsnyje 
nustatytas sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

AIFV, valdantiems AIF, kuris nenaudoja finansinio sverto, portfelį, ir turtą, kurio vertė 
neviršija 1 mlrd. eurų, neturėtų būti taikomi visi pagal šią direktyvą numatyti įpareigojimai. 
Bet kokios taisyklės, numatytos šiems AIFV, turėtų būti labai atidžiai priderintos atsižvelgiant 
į nedidelę su jų veikla susijusią riziką.

Pakeitimas 410
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Ši direktyva netaikoma AIFV, jei jie 
valdo vieną ar daugiau AIF, kurių 
vieninteliai investuotojai yra i) patys 
AIFV, ii) AIFV pagrindinės arba 
pavaldžiosios įmonės, iii) kitos tų 
pagrindinių įmonių pavaldžiosios įmonės, 
iv) su i, ii ir iii punktuose nurodytomis 
įstaigomis susiję pensijų fondai, kuriems 
tos įstaigos moka pensijų įmokas, su 
sąlyga, kad nė vienas iš tų investuotojų 
pats nėra AIF.

Or. en

Pagrindimas

Finansus reglamentuojantys europiniai teisės aktai tradiciškai netaikomi toje pačioje įmonių 
grupėje teikiamoms finansinėms paslaugoms. Tokia išimtis bus naudinga daugeliui Europos 
Sąjungoje veikiančių tarptautinių įmonių, jei bus aiškiai numatyta, kad išimtis taikoma jų 
pensijų fondams.
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Pakeitimas 411
Wolf Klinz, Carl Haglund

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Sistemai nesvarbiems AIFV taikomi tik 
šios direktyvos 6a, 19–21 ir 40–
44 straipsniai. 

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinis šios direktyvos tikslas – atsižvelgti į sisteminę riziką. Siekiant sumažinti 
universalaus požiūrio daromą netiesioginę žalą, mažesniems AIFV turėtų būti taikomas tik 
reikalavimas užsiregistruoti ir laikytis 19–21 straipsniuose nustatytų skaidrumo reikalavimų.

Pakeitimas 412
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Sistemai nesvarbiems AIFV taikomi 
tik šios direktyvos 6a, 19–21 ir 40–
44 straipsniai. 

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinis šios direktyvos tikslas – atsižvelgti į sisteminę riziką. Siekiant sumažinti 
universalaus požiūrio daromą netiesioginę žalą, mažesniems AIFV turėtų būti taikomas tik 
reikalavimas užsiregistruoti ir laikytis 19–21 straipsniuose nustatytų skaidrumo reikalavimų.
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Pakeitimas 413
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
Specialiosios nuostatos, taikomos 

savarankiškiems AIF, kurių vertybiniais 
popieriais prekiaujama reguliuojamose 

rinkose
Savarankiškiems AIF, kurių akcijomis 
prekiaujama ES reguliuojamoje rinkoje, 
kurie savo akcininkams nesuteikia jokių 
išpirkimo ar atpirkimo teisių, daugiausia 
investuoja į perleidžiamus vertybinius 
popierius ir nenaudoja finansinio sverto 
arba naudoja jį labai nedaug, taikomos 
šios specialiosios nuostatos:
1. 6 straipsnio 1 dalies c punktas taikomas 
tik tiems akcijų paketą turintiems 
akcininkams, kuriems atstovaujama AIF 
valdyboje arba kurie gali kitaip daryti 
įtaką ar bandyti daryti įtaką AIF valdybai 
ar vadovybei.
2. 12 straipsnis netaikomas.
3. Užuot taikius 16 straipsnį [AIFV 
vertinimas], minėtiesiems fondams 
taikomi apskaitos standartai ir vertinimo 
taisyklės, taikomos įmonėms, kurių 
vertybiniais popieriais prekiaujama 
reguliuojamose rinkose. 
4. 17 straipsnis taikomas tik tokioms 
akcijoms ir kitiems vertybiniams 
popieriams, kuriais prekiaujama 
organizuotose ar reguliuojamose rinkose. 
Savarankiškiems AIF bus leidžiama 
naudotis daugiau nei vieno depozitoriumo 
ar saugotojo paslaugomis. 

Or. en
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Pagrindimas

Pagal šią nuostatą bus atsižvelgta į ypatingą savarankiškų AIF pobūdį ir bus užtikrintas 
geresnis direktyvos taikymas.

Pakeitimas 414
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina galimybę 
AIFV, kurių turtas nesiekia 2 dalies a 
punkte nustatytos ribos, naudotis teise 
įgyti AIFV, kuriam galioja ši direktyva, 
statusą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Rizikos draudimo ir privataus kapitalo fondų reguliavimas turi apimti visus fondus ir jų 
valdytojus ir jį vykdant neturi likti jokių spragų. Prielaida, kad privataus kapitalo fondai 
nenaudoja finansinio sverto, o tai pateisintų aukštesnes ribas, yra nerealistiška. Ribos ir „de 
minimis“ išimtys skatina AIFV manipuliuoti apskaita siekiant išvengti reguliavimo. 

Pakeitimas 415
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina galimybę 
AIFV, kurių turtas nesiekia 2 dalies a 
punkte nustatytos ribos, naudotis teise 
įgyti AIFV, kuriam galioja ši direktyva, 
statusą.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Rizikos draudimo ir privataus kapitalo fondų reguliavimas turi apimti visus fondus ir jų 
valdytojus ir jį vykdant neturi likti jokių spragų. Prielaida, kad privataus kapitalo fondai 
nenaudoja finansinio sverto, o tai pateisintų aukštesnes ribas, yra nerealistiška. Ribos ir „de 
minimis“ išimtys skatina AIFV manipuliuoti apskaita siekiant išvengti reguliavimo.

Pakeitimas 416
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina galimybę 
AIFV, kurių turtas nesiekia 2 dalies a 
punkte nustatytos ribos, naudotis teise 
įgyti AIFV, kuriam galioja ši direktyva, 
statusą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ribos panaikintos (žr. 2 straipsnio 2 dalies pakeitimą).

Pakeitimas 417
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina galimybę 
AIFV, kurių turtas nesiekia 2 dalies a 
punkte nustatytos ribos, naudotis teise 
įgyti AIFV, kuriam galioja ši direktyva, 
statusą.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Ribos panaikintos pagal 27 pakeitimą.

Pakeitimas 418
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina galimybę 
AIFV, kurių turtas nesiekia 2 dalies a 
punkte nustatytos ribos, naudotis teise 
įgyti AIFV, kuriam galioja ši direktyva, 
statusą.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 419
Wolf Klinz, Carl Haglund

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina galimybę 
AIFV, kurių turtas nesiekia 2 dalies a 
punkte nustatytos ribos, naudotis teise 
įgyti AIFV, kuriam galioja ši direktyva, 
statusą.

3. Valstybės narės užtikrina galimybę 
AIFV, kuriems taikomos išimtys pagal 
2 dalies ba punktą arba 2a dalyje 
nustatytas lengvesnis režimas, savo noru 
naudotis teise įgyti AIFV, kuriam galioja ši 
direktyva, statusą.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų užtikrinti galimybę rinktis.
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Pakeitimas 420
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina galimybę 
AIFV, kurių turtas nesiekia 2 dalies a 
punkte nustatytos ribos, naudotis teise 
įgyti AIFV, kuriam galioja ši direktyva, 
statusą.

3. Valstybės narės užtikrina galimybę 
AIFV, kurių turtas nesiekia 2 dalies a 
punkte nustatytos ribos, Sąjungoje platinti 
AIF investicinius vienetus ar akcijas 
profesionaliems investuotojams pagal šią 
direktyvą, jei jie gavo leidimą pagal savo 
buveinės valstybės narės nacionalinę teisę 
ir teikia kompetentingoms tos valstybės 
narės institucijoms 31 ir 33 straipsniuose 
nurodytą informaciją, o investuotojams –
20 straipsnyje nurodytą informaciją.

Or. en

Pakeitimas 421
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina galimybę 
AIFV, kurių turtas nesiekia 2 dalies a 
punkte nustatytos ribos, naudotis teise 
įgyti AIFV, kuriam galioja ši direktyva, 
statusą.

3. Valstybės narės užtikrina galimybę 
AIFV, kurių turtas nesiekia 2 dalies a 
punkte nustatytos ribos arba kuriems 
taikomos išimtys pagal 2 dalies j punktą, 
naudotis teise įgyti AIFV, kuriam galioja ši 
direktyva, statusą.

Or. en

Pagrindimas

Valdytojams ir fondams, kuriems taikomi nacionaliniai teisės aktai, o fondo investiciniai 
vienetai (akcijos) platinami tik nacionaliniu lygmeniu, neturėtų būti taikoma AIFV direktyva, 
tačiau jiems turėtų būti palikta teisė pasirinkti, kad direktyva būtų jiems taikoma.
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Pakeitimas 422
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina galimybę 
AIFV, kurių turtas nesiekia 2 dalies a 
punkte nustatytos ribos, naudotis teise 
įgyti AIFV, kuriam galioja ši direktyva, 
statusą.

3. Valstybės narės užtikrina galimybę 
AIFV, kurių turtas nesiekia 2 dalies a 
punkte nustatytos ribos arba kuriems 
taikomos išimtys pagal 2 dalies aa punktą, 
naudotis teise įgyti AIFV, kuriam galioja ši 
direktyva, statusą.

Or. en

Pagrindimas

Jei AIFV direktyva nebus taikoma AIFV, kurie valdo nacionaliniu lygmeniu reguliuojamus 
fondus ir platina jų vertybinius popierius tik savo buveinės valstybėje narėje, tokiems AIFV 
reikėtų suteikti galimybę pasirinkti, kad direktyva būtų jiems taikoma.

Pakeitimas 423
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina galimybę 
AIFV, kurių turtas nesiekia 2 dalies a 
punkte nustatytos ribos, naudotis teise 
įgyti AIFV, kuriam galioja ši direktyva, 
statusą.

3. Valstybės narės užtikrina galimybę 
AIFV, kurių turtas nesiekia 2 dalies a 
punkte nustatytos ribos, naudotis teise įgyti 
AIFV, kuriam galioja ši direktyva, statusą 
ir Sąjungoje platinti AIF investicinius 
vienetus ar akcijas profesionaliems 
investuotojams pagal šią direktyvą, jei jie 
gavo leidimą pagal savo buveinės 
valstybės narės nacionalinę teisę ir teikia 
kompetentingoms tos valstybės narės 
institucijoms 31 ir 33 straipsniuose 
nurodytą informaciją, o investuotojams –
20 straipsnyje nurodytą informaciją.

Or. en
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Pakeitimas 424
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. AIF, kurie a) nenaudoja finansinio 
sverto ir b) nesuteikia išpirkimo teisių, 
kuriomis būtų galima pasinaudoti per 
5 metus nuo AIF įsteigimo dienos, atveju 
AIFV, kurių turtas pasiekia 2 dalies 
a punkte nustatytą ribą, taikomos 
nuostatos, numatytos 1–10, 15, 19,
20 straipsniuose, 21 straipsnio 3 dalyje ir 
31–34 straipsniuose, taip pat VIII ir 
IX skyriuose, ir netaikomos jokios kitos 
šios direktyvos nuostatos.

Or. en

Pakeitimas 425
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. AIF, kurie a) nenaudoja finansinio 
sverto ir b) nesuteikia išpirkimo teisių, 
kuriomis būtų galima pasinaudoti per 
5 metus nuo AIF įsteigimo dienos, atveju 
AIFV, kurių turtas pasiekia 2 dalies 
a punkte nustatytą ribą, taikomos 
nuostatos, numatytos 1–3, 4–8, 9, 10, 15, 
19, 20 straipsniuose, 21 straipsnio 
3 dalyje, 31, 32, 33 ir 34 straipsniuose, 
taip pat VIII ir IX skyriuose, ir 
netaikomos jokios kitos šios direktyvos 
nuostatos.
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Or. en

Pagrindimas

Siūlomoje direktyvoje teisingai teigiama, kad privataus kapitalo fondai nepadidino 
makrolygio rizikos ribojimo rizikos. Privataus kapitalo AIFV ir AIF neturėtų būti taikomi 
straipsniai, kuriais siekiama kontroliuoti sisteminę riziką, taip pat straipsniai, kurie tokiems 
fondams netinkami kitais požiūriais.

Pakeitimas 426
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, siekdama nustatyti 
procedūras, kurių laikantis AIFV, 
valdantys portfelius tų AIF, kurių 
valdomas turtas neviršija 2 dalies a 
punkte nustatytos ribos, gali pasinaudoti 
savo teise pagal 3 dalį.

Išbraukta.

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

Or. en

Pagrindimas

Rizikos draudimo ir privataus kapitalo fondų reguliavimas turi apimti visus fondus ir jų 
valdytojus ir jį vykdant neturi likti jokių spragų. Prielaida, kad privataus kapitalo fondai 
nenaudoja finansinio sverto, o tai pateisintų aukštesnes ribas, yra nerealistiška. Ribos ir „de 
minimis“ išimtys skatina AIFV manipuliuoti apskaita siekiant išvengti reguliavimo. 
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Pakeitimas 427
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, siekdama nustatyti 
procedūras, kurių laikantis AIFV, 
valdantys portfelius tų AIF, kurių 
valdomas turtas neviršija 2 dalies a 
punkte nustatytos ribos, gali pasinaudoti 
savo teise pagal 3 dalį.

Išbraukta.

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

Or. en

Pagrindimas

Rizikos draudimo ir privataus kapitalo fondų reguliavimas turi apimti visus fondus ir jų 
valdytojus ir jį vykdant neturi likti jokių spragų. Prielaida, kad privataus kapitalo fondai 
nenaudoja finansinio sverto, o tai pateisintų aukštesnes ribas, yra nerealistiška. Ribos ir „de 
minimis“ išimtys skatina AIFV manipuliuoti apskaita siekiant išvengti reguliavimo. 

Pakeitimas 428
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, siekdama nustatyti 
procedūras, kurių laikantis AIFV, 
valdantys portfelius tų AIF, kurių 
valdomas turtas neviršija 2 dalies a 
punkte nustatytos ribos, gali pasinaudoti 
savo teise pagal 3 dalį.

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

Or. en

Pagrindimas

Ribos panaikintos (žr. 2 straipsnio 2 dalies pakeitimą). 

Pakeitimas 429
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, siekdama nustatyti 
procedūras, kurių laikantis AIFV, 
valdantys portfelius tų AIF, kurių 
valdomas turtas neviršija 2 dalies a 
punkte nustatytos ribos, gali pasinaudoti 
savo teise pagal 3 dalį.

Išbraukta.

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

Or. en

Pagrindimas

Šios įgyvendinimo priemonės nereikalingos. 
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Pakeitimas 430
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, siekdama nustatyti 
procedūras, kurių laikantis AIFV, 
valdantys portfelius tų AIF, kurių 
valdomas turtas neviršija 2 dalies a 
punkte nustatytos ribos, gali pasinaudoti 
savo teise pagal 3 dalį.

Išbraukta.

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

Or. en

Pagrindimas

Ribos panaikintos pagal 27 pakeitimą. 

Pakeitimas 431
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, siekdama nustatyti 
procedūras, kurių laikantis AIFV, 
valdantys portfelius tų AIF, kurių 
valdomas turtas neviršija 2 dalies a 
punkte nustatytos ribos, gali pasinaudoti 
savo teise pagal 3 dalį.

Išbraukta.

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

Or. de

Pakeitimas 432
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo
priemones, siekdama nustatyti procedūras, 
kurių laikantis AIFV, valdantys portfelius 
tų AIF, kurių valdomas turtas neviršija 2 
dalies a punkte nustatytos ribos, gali 
pasinaudoti savo teise pagal 3 dalį.

4. Komisija gali deleguotuosiuose teisės 
aktuose pagal 49a, 49b ir 49c straipsnius 
nustatyti priemones, siekdama nustatyti 
procedūras, kurių laikantis AIFV, 
valdantys portfelius tų AIF, kurių 
valdomas turtas neviršija 2 dalies a punkte 
nustatytos ribos, gali pasinaudoti savo teise 
pagal 3 dalį.

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

Or. en

Pagrindimas

Jei šis straipsnis būtų paliktas, tai būtų tinkama formuluotė pagal naująją komitologijos 
procedūrą.
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Pakeitimas 433
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, siekdama nustatyti procedūras, 
kurių laikantis AIFV, valdantys portfelius 
tų AIF, kurių valdomas turtas neviršija 2 
dalies a punkte nustatytos ribos, gali 
pasinaudoti savo teise pagal 3 dalį.

4. Komisija priima deleguotuosius teisės 
aktus pagal 49a, 49b ir 49c straipsnius, 
siekdama nustatyti likvidumo valdymo, 
vertinimo ir informacijos atskleidimo 
investuotojams reikalavimus, taikomus 
AIFV, kurie valdo privataus kapitalo 
fondus, nekilnojamojo turto fondus ir 
AIF, išsiskiriančius dydžiu ir instituciniu 
investuotojų skaičiumi bei nekeliančius 
sisteminės rizikos.
Nustatant šiuos reikalavimus 
atsižvelgiama į galiojančius nacionalinius 
įstatymus ir ES teisės aktus, taikomus 
minėtiesiems produktams.

Or. en

Pakeitimas 434
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, siekdama nustatyti procedūras, 
kurių laikantis AIFV, valdantys portfelius 
tų AIF, kurių valdomas turtas neviršija 2 
dalies a punkte nustatytos ribos, gali 
pasinaudoti savo teise pagal 3 dalį.

4. Komisija priima deleguotuosius teisės 
aktus pagal 49a, 49b ir 49c straipsnius, 
siekdama nustatyti procedūras, kurių 
laikantis AIFV, valdantys portfelius tų 
AIF, kurių valdomas turtas neviršija 2 
dalies a punkte nustatytos ribos, gali 
naudotis teise įgyti AIFV, kuriam galioja 
ši direktyva, statusą. Tokiuose teisės 
aktuose atsižvelgiama į minėtųjų AIFV 
dydį ir pobūdį ir nereikalaujama, kad 
AIFV būtų taikomos bet kurios kitos šios 
direktyvos nuostatos, išskyrus 
numatytąsias 1–3, 4–8, 9, 10, 15, 19, 
20 straipsniuose, 21 straipsnio 3 dalyje, 
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31, 32, 33 ir 34 straipsniuose, taip pat 
VIII ir IX skyriuose.

Or. en

Pagrindimas

Visomis priemonėmis, kurias Komisija taiko mažiems AIFV, reikėtų atsižvelgti į pastarųjų 
pobūdį, jose neturėtų būti numatyta didesnių reikalavimų minėtiesiems AIFV ir jos turėtų 
apsiriboti išvardytais straipsniais. Itin svarbu užtikrinti, kad mažiems šios rūšies AIFV, 
daugelis kurių privataus kapitalo srityje skiria didžiausią dėmesį rizikos kapitalui ir teikia itin 
reikalingą kapitalą ir žinias naujoms ir kuriamoms įmonėms, nebūtų užkrauta nepakeliama 
reguliavimo našta, jei tokie AIFV pasirinktų, kad direktyva būtų jiems taikoma.

Pakeitimas 435
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pagal 49a, 49b ir 49c straipsnius 
priima deleguotuosius teisės aktus ir juose 
numato kitas aplinkybes, kuriomis 
nereikalaujama, kad AIFV ir jų 
valdomiems AIF būtų taikoma visa ši 
direktyva ar konkrečios jos nuostatos, 
kadangi tokiomis aplinkybėmis nekyla 
sisteminės rizikos arba nereikia šioje 
direktyvoje numatytos investuotojų 
apsaugos.

Or. en

Pagrindimas

Visomis priemonėmis, kurias Komisija taiko mažiems AIFV, reikėtų atsižvelgti į pastarųjų 
pobūdį, jose neturėtų būti numatyta didesnių reikalavimų minėtiesiems AIFV ir jos turėtų 
apsiriboti išvardytais straipsniais. Itin svarbu užtikrinti, kad mažiems šios rūšies AIFV, 
daugelis kurių privataus kapitalo srityje skiria didžiausią dėmesį rizikos kapitalui ir teikia itin 
reikalingą kapitalą ir žinias naujoms ir kuriamoms įmonėms, nebūtų užkrauta nepakeliama 
reguliavimo našta, jei tokie AIFV pasirinktų, kad direktyva būtų jiems taikoma.
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Pakeitimas 436
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Nepažeidžiant pagal 18 straipsnį 
suteiktos teisės perduoti funkcijas, 
valstybės narės užtikrina, kad kiekvienas 
AIF, kurio valdymas patenka į šios 
direktyvos taikymo sritį, turėtų tik vieną 
AIFV, kuris būtų atsakingas už atitiktį 
šios direktyvos reikalavimams. 
AIFV yra išorės valdytojas, kuris yra AIF 
arba AIF vardu (paskirtasis AIFV) 
paskirtas juridinis asmuo ir paskyrimo 
laikotarpiu yra atsakingas už viso AIF 
portfelio valdymą.

Or. en

Pakeitimas 437
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) alternatyvaus investavimo fondas (AIF) 
– bet koks kolektyvinio investavimo 
subjektas, įskaitant jo investicinius 
padalinius, kurio tikslas – kolektyvinis 
investavimas į turtą ir kuriam nebūtinas
leidimas pagal Direktyvos 2009/…/EB 
[KIPVPS direktyva] 5 straipsnį; 

a) alternatyvaus investavimo fondas (AIF) 
– bet koks kolektyvinio investavimo 
subjektas, įskaitant jo investicinius 
padalinius, kuris pritraukia kapitalą 
platindamas to kolektyvinio subjekto 
akcijas ar investicinius vienetus 
profesionaliems investuotojams ir siekia 
investuoti pajamas minėtųjų investuotojų 
naudai, vadovaudamasis nustatyta 
investicijų politika, susijusia su rizikos 
paskirstymo principu, tačiau neapima 
jokių uždarojo tipo priemonių ar jokio 
tipo įmonių priemonių, jokių subjektų, 
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kuriems būtinas leidimas pagal Direktyvos 
2009/65/EB [KIPVPS direktyva] 5 
straipsnį, jokių kolektyvinio investavimo 
subjektų, kuriuose pagal steigimo 
dokumentus valdytojo vaidmenį visų 
pirma atlieka pats kolektyvinio 
investavimo subjektas arba vienas iš jo 
narių, ar jokių kolektyvinio investavimo 
subjektų, kurių vieninteliai investuotojai 
yra kiti AIF;

Or. en

Pagrindimas

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).

Pakeitimas 438
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) alternatyvaus investavimo fondas (AIF) 
– bet koks kolektyvinio investavimo 
subjektas, įskaitant jo investicinius 
padalinius, kurio tikslas – kolektyvinis 
investavimas į turtą ir kuriam nebūtinas
leidimas pagal Direktyvos 2009/…/EB 
[KIPVPS direktyva] 5 straipsnį; 

a) alternatyvaus investavimo fondas (AIF) 
– bet koks kolektyvinio investavimo 
subjektas, įskaitant jo investicinius 
padalinius, kuris pritraukia kapitalą 
platindamas to kolektyvinio subjekto 
akcijas ar investicinius vienetus 
profesionaliems investuotojams ir siekia 
investuoti pajamas minėtųjų investuotojų 
naudai, vadovaudamasis nustatyta 
investicijų politika, susijusia su rizikos 
paskirstymo principu, tačiau neapima 
jokių uždarojo tipo priemonių ar jokio 
tipo įmonių priemonių, jokių subjektų, 
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kuriems būtinas leidimas pagal Direktyvos 
2009/65/EB [KIPVPS direktyva] 5 
straipsnį, jokių kolektyvinio investavimo 
subjektų, kuriuose pagal steigimo 
dokumentus valdytojo vaidmenį visų 
pirma atlieka pats kolektyvinio 
investavimo subjektas arba vienas iš jo 
narių, ar jokių kolektyvinio investavimo 
subjektų, kurių vieninteliai investuotojai 
yra kiti AIF;

Or. en

Pakeitimas 439
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) alternatyvaus investavimo fondas (AIF) 
– bet koks kolektyvinio investavimo 
subjektas, įskaitant jo investicinius 
padalinius, kurio tikslas – kolektyvinis 
investavimas į turtą ir kuriam nebūtinas
leidimas pagal Direktyvos 2009/…/EB 
[KIPVPS direktyva] 5 straipsnį; 

a) alternatyvaus investavimo fondas (AIF) 
– bet koks kolektyvinio investavimo 
subjektas, įskaitant jo investicinius 
padalinius, kuris pritraukia kapitalą 
platindamas to kolektyvinio subjekto 
akcijas ar investicinius vienetus 
profesionaliems investuotojams ir siekia 
investuoti pajamas minėtųjų investuotojų 
naudai, vadovaudamasis nustatyta 
investicijų politika, susijusia su rizikos 
paskirstymo principu, tačiau neapima 
jokių uždarojo tipo priemonių ar jokio 
tipo įmonių priemonių, jokių subjektų, 
kuriems būtinas leidimas pagal Direktyvos 
2009/65/EB [KIPVPS direktyva] 5 
straipsnį, jokių kolektyvinio investavimo 
subjektų, kuriuose pagal steigimo 
dokumentus valdytojo vaidmenį visų 
pirma atlieka pats kolektyvinio 
investavimo subjektas arba vienas iš jo 
narių, ar jokių kolektyvinio investavimo 
subjektų, kurių vieninteliai investuotojai 
yra kiti AIF;

Or. en
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Pagrindimas

AIF reikėtų priskirti tik tokius fondus, kurių vertybiniais popieriais aktyviai prekiaujama ir 
kurių veikla grindžiama rizikos paskirstymo principu. Ši tvarka neturėtų būti taikoma 
uždarojo tipo ir įmonių priemonėms. Ji taip pat neturėtų būti taikoma savarankiškiems 
fondams, kadangi pastarųjų nevaldo tretieji valdytojai. Finansuojamosioms 
(finansuojančiosioms) sistemoms neturėtų būti taikomas dvigubas reguliavimas, taigi reikėtų 
aiškiai numatyti, kad tvarka netaikoma į kitus AIF investuojantiems fondams.

Pakeitimas 440
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) alternatyvaus investavimo fondas (AIF) 
– bet koks kolektyvinio investavimo 
subjektas, įskaitant jo investicinius 
padalinius, kurio tikslas – kolektyvinis 
investavimas į turtą ir kuriam nebūtinas 
leidimas pagal Direktyvos 2009/…/EB 
[KIPVPS direktyva] 5 straipsnį; 

a) alternatyvaus investavimo fondas (AIF) 
– bet koks kolektyvinio investavimo 
subjektas, kuris pritraukia kapitalą iš 
įvairių investuotojų, siekdamas investuoti 
jį minėtųjų investuotojų naudai 
vadovaujantis nustatyta investicijų 
politika, susijusia su rizikos paskirstymo 
principu, įskaitant bet kokio tokio subjekto
investicinius padalinius, ir kuriam 
nebūtinas leidimas pagal Direktyvos 
2009/65/EB [KIPVPS direktyva] 5 
straipsnį;

Or. en

Pagrindimas

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) alternatyvaus investavimo fondas (AIF) 
– bet koks kolektyvinio investavimo 
subjektas, įskaitant jo investicinius 
padalinius, kurio tikslas – kolektyvinis 
investavimas į turtą ir kuriam nebūtinas 
leidimas pagal Direktyvos 2009/…/EB 
[KIPVPS direktyva] 5 straipsnį; 

a) alternatyvaus investavimo fondas (AIF) 
– bet koks kolektyvinio investavimo 
subjektas, įskaitant jo investicinius 
padalinius, kurio tikslas – pritraukti 
kapitalą iš įvairių investuotojų siekiant 
investuoti jį minėtųjų investuotojų naudai, 
vadovaujantis nustatyta investicijų 
politika, ir kuriam nebūtinas leidimas pagal 
Direktyvos 2009/65/EB 5 straipsnį;

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymu siekiama AIF apibrėžtyje paaiškinti kolektyvinio investavimo specifiką.

Pakeitimas 442
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) alternatyvaus investavimo fondas (AIF) 
– bet koks kolektyvinio investavimo 
subjektas, įskaitant jo investicinius 
padalinius, kurio tikslas – kolektyvinis 
investavimas į turtą ir kuriam nebūtinas 
leidimas pagal Direktyvos 2009/…/EB 
[KIPVPS direktyva] 5 straipsnį; 

a) alternatyvaus investavimo fondas (AIF) 
– bet koks kolektyvinio investavimo 
subjektas, įskaitant jo investicinius 
padalinius,

i) kuris pritraukia kapitalą iš įvairių 
investuotojų, siekdamas investuoti jį 
minėtųjų investuotojų naudai 
vadovaujantis nustatyta investicijų 
politika, ir
ii) kuriam nebūtinas leidimas pagal 



AM\806449LT.doc 79/115 PE438.497v02-00

LT

Direktyvos 2009/65/EB 5 straipsnį;

Or. en

Pagrindimas

Šia formuluote geriau apibrėžiamas AIF. Taip pat žr. 2009 m. gruodžio 15 d. patikslinto 
pirmininkaujančios valstybės narės kompromisinio pasiūlymo 3 straipsnio a punktą.

Pakeitimas 443
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) alternatyvaus investavimo fondas (AIF) 
– bet koks kolektyvinio investavimo 
subjektas, įskaitant jo investicinius 
padalinius, kurio tikslas – kolektyvinis 
investavimas į turtą ir kuriam nebūtinas 
leidimas pagal Direktyvos 2009/…/EB 
[KIPVPS direktyva] 5 straipsnį; 

a) alternatyvaus investavimo fondas (AIF) 
– bet koks kolektyvinio investavimo 
subjektas, įskaitant jo investicinius 
padalinius, kurio tikslas – kolektyvinis 
investavimas į turtą, vieno investuotojo 
fondus, svertines valdomas sąskaitas ir 
kuriam nebūtinas leidimas pagal 
Direktyvos 2009/65/EB [KIPVPS 
direktyva] 5 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 444
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) alternatyvaus investavimo fondas (AIF) 
– bet koks kolektyvinio investavimo 
subjektas, įskaitant jo investicinius 
padalinius, kurio tikslas – kolektyvinis 
investavimas į turtą ir kuriam nebūtinas 
leidimas pagal Direktyvos 2009/…/EB 
[KIPVPS direktyva] 5 straipsnį; 

a) alternatyvaus investavimo fondas (AIF) 
– bet koks kolektyvinio investavimo 
subjektas, įskaitant jo investicinius 
padalinius, kurio tikslas – kolektyvinis 
investavimas į turto portfelį ir kuriam 
nebūtinas leidimas pagal Direktyvos 
2009/65/EB [KIPVPS direktyva] 5 
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straipsnį; 

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinta apibrėžtis.

Pakeitimas 445
Wolf Klinz, Carl Haglund

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) sistemai nesvarbūs AIFV – AIFV, 
kurie tiesiogiai arba netiesiogiai per 
įmonę, su kuria AIFV yra susijęs bendru 
valdymu ar kontrole arba reikšmingu 
tiesiogiai ar netiesiogiai valdomu akcijų 
paketu, valdo portfelius tokių AIF, kurių 
atskiras valdomas turtas, įskaitant visą 
turtą, įgytą naudojant finansinį svertą, 
neviršija 100 mln. EUR ir iš viso neviršija 
250 mln. EUR ribos arba kurių bendras 
valdomas turtas neviršija 500 mln. EUR, 
kai AIF portfelį sudaro AIF, kurie 
nenaudoja finansinio sverto ir neturi 
išpirkimo teisių, vykdytinų per 5 metus 
nuo kiekvieno AIF įsteigimo datos;

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinis šios direktyvos tikslas – atsižvelgti į sisteminę riziką. Siekiant sumažinti 
universalaus požiūrio daromą netiesioginę žalą, mažesniems AIFV turėtų būti taikomas tik 
reikalavimas užsiregistruoti ir laikytis 19–21 straipsniuose nustatytų skaidrumo reikalavimų.
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Pakeitimas 446
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) sistemai nesvarbūs AIFV – AIFV, 
kurie tiesiogiai arba netiesiogiai per 
įmonę, su kuria AIFV yra susijęs bendru 
valdymu ar kontrole arba reikšmingu 
tiesiogiai ar netiesiogiai valdomu akcijų 
paketu, valdo portfelius tokių AIF, kurių 
atskiras valdomas turtas, įskaitant visą 
turtą, įgytą naudojant finansinį svertą, 
neviršija 100 mln. EUR ir iš viso neviršija 
500 mln. EUR ribos arba kurių bendras 
valdomas turtas neviršija 1 mlrd. EUR, 
kai AIF portfelį sudaro AIF, kurie 
nenaudoja finansinio sverto ir neturi 
išpirkimo teisių, vykdytinų per 5 metus 
nuo kiekvieno AIF įsteigimo datos;

Or. en

Pagrindimas

Laikomasi nuomonės, kad netiesioginė žala, kurią padarytų šiuo metu siūloma direktyva, 
nepateisinama. Kadangi daugelis produktų, patenkančių į AIFV direktyvos taikymo sritį, 
tinkamai reguliuojami nacionaliniu lygmeniu, reikėtų deramai siekti panaikinti esamas 
reguliavimo spragas.

Pakeitimas 447
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) nustatyta registravimo ar netiesioginio 
laikymo sistema – depozitoriumo arba 
trečiosios šalies, kuriai depozitoriumas 
tiesiogiai arba netiesiogiai perdavė 
17 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytas 
funkcijas pagal 17 straipsnio 4 dalies 
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antroje pastraipoje nustatytus 
reikalavimus, dalyvavimas 
reguliuojamame centriniame vertybinių 
popierių depozitoriume arba 
reguliuojamame tarptautiniame 
centriniame vertybinių popierių 
depozitoriume;

Or. en

Pagrindimas

Pagal šią formuluotę 2 lygiu paaiškinama, ar ir kokiomis aplinkybėmis depozitoriumas turi 
perduoti funkcijas trečiajai šaliai, visų pirma įskaitant pagrindinius fondų maklerius ir 
apyvartos tarpininkus (registratorius).

Pakeitimas 448
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) alternatyvaus investavimo fondo 
valdytojas (AIFV) – juridinis arba fizinis
asmuo, kurio įprasta veikla – vieno ar 
keleto AIF valdymas;

b) alternatyvaus investavimo fondo 
valdytojas (AIFV) – juridinis asmuo, kuris 
valdo vieną ar kelis AIF, yra atsakingas už 
atitiktį šios direktyvos reikalavimams ir, 
atsižvelgiant į AIF juridinę formą, gali 
būti pats AIF arba išorės subjektas;

Or. en

Pagrindimas

Pagal šią direktyvą vieną AIF turėtų būti leista valdyti tik vienam AIFV.
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Pakeitimas 449
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) alternatyvaus investavimo fondo 
valdytojas (AIFV) – juridinis arba fizinis
asmuo, kurio įprasta veikla – vieno ar 
keleto AIF valdymas;

b) alternatyvaus investavimo fondo 
valdytojas (AIFV) – juridinis asmuo, kuris 
valdo vieną ar kelis AIF, yra atsakingas už 
atitiktį šios direktyvos reikalavimams ir, 
atsižvelgiant į AIF juridinę formą, gali 
būti pats AIF arba išorės subjektas;

Or. en

Pagrindimas

Pagal šią direktyvą vieną AIF turėtų būti leista valdyti tik vienam AIFV.

Pakeitimas 450
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) alternatyvaus investavimo fondo 
valdytojas (AIFV) – juridinis arba fizinis
asmuo, kurio įprasta veikla – vieno ar 
keleto AIF valdymas;

b) alternatyvaus investavimo fondo 
valdytojas (AIFV) – juridinis asmuo, kuris 
yra atsakingas už vieno ar keleto AIF 
valdymą ir atitiktį šios direktyvos 
reikalavimams ir kuris gali būti pats AIF, 
nebent AIF paskyrė išorės subjektą;

Or. en

Pagrindimas

Reikia aiškios apibrėžties, norint įvairiems fondams sudaryti sąlygas iš tikrųjų turėti AIFV. 
Tai ypač pasakytina apie savarankiškus ar vidaus valdytojo valdomus fondus.
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Pakeitimas 451
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) alternatyvaus investavimo fondo 
valdytojas (AIFV) – juridinis arba fizinis
asmuo, kurio įprasta veikla – vieno ar 
keleto AIF valdymas;

b) alternatyvaus investavimo fondo 
valdytojas (AIFV) – juridinis asmuo, kuris 
yra atsakingas už vieno ar keleto AIF 
valdymą ir, atsižvelgiant į AIF juridinę 
formą, gali būti pats AIF arba išorės 
valdytojas;

Or. en

Pagrindimas

AIFV yra už AIF valdymą atsakingas subjektas, kuris gali būti tik juridinis asmuo. 
Direktyvoje turi būti atsižvelgiama į įvairią fondų struktūrą. Taigi, atsižvelgiant į juridinę 
formą, AIFV galėtų būti pats AIF arba išorės subjektas.

Pakeitimas 452
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) alternatyvaus investavimo fondo 
valdytojas (AIFV) – juridinis arba fizinis
asmuo, kurio įprasta veikla – vieno ar 
keleto AIF valdymas;

b) alternatyvaus investavimo fondo 
valdytojas (AIFV) – juridinis asmuo, kuris 
yra atsakingas už vieno ar keleto AIF 
valdymą ir, atsižvelgiant į AIF juridinę 
formą, gali būti pats AIF arba išorės 
subjektas;

Or. en

Pagrindimas

AIFV yra už AIF valdymą atsakingas subjektas, kuris gali būti tik juridinis asmuo. 
Direktyvoje turi būti atsižvelgiama į įvairią fondų struktūrą. Taigi, atsižvelgiant į juridinę 
formą, AIFV galėtų būti pats AIF arba išorės subjektas.
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Pakeitimas 453
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio c punktas;

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vertintojas – juridinis arba fizinis 
asmuo arba bendrovė, vertinantys turtą 
arba nustatantys AIF investicinių vienetų 
arba akcijų vertę;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama nustatyti visų tipų turto vertinimo procesus, kurie būtų praktiškesni, labiau 
nepriklausomi, taip pat atitiktų vertinamo turto pobūdį ir paties AIF struktūrą.

Pakeitimas 454
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio c punktas;

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vertintojas – juridinis arba fizinis 
asmuo arba bendrovė, vertinantys turtą 
arba nustatantys AIF investicinių vienetų 
arba akcijų vertę;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jei vertinimo procesas funkciniu požiūriu nepriklausomas nuo portfelio valdymo, nereikėtų 
reikalauti skirti išorės vertintoją. Patikima metodika svarbesnė už vertintojo vaidmenį, taigi ji 
turėtų būti skelbiama, visų pirma tais atvejais, kai turtą sunku įvertinti.
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Pakeitimas 455
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio c punktas;

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vertintojas – juridinis arba fizinis asmuo 
arba bendrovė, vertinantys turtą arba 
nustatantys AIF investicinių vienetų arba
akcijų vertę;

c) vertintojas – kompetentingos 
institucijos įgaliotas ir prižiūrimas
juridinis arba fizinis asmuo arba bendrovė, 
vertinantys turtą arba nustatantys AIF 
investicinių vienetų arba akcijų vertę;

Or. en

Pagrindimas

Vertintojams reikia išduoti leidimus ir juos reikia prižiūrėti.

Pakeitimas 456
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio c punktas;

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vertintojas – juridinis arba fizinis asmuo 
arba bendrovė, vertinantys turtą arba 
nustatantys AIF investicinių vienetų arba 
akcijų vertę;

c) vertintojas – juridinis arba fizinis asmuo, 
vertinantys turtą arba nustatantys AIF 
investicinių vienetų arba akcijų vertę;

Or. en

Pagrindimas

Bendrovė yra juridinis asmuo, taigi šis žodis turėtų būti išbrauktas. Be to, atkreipiamas 
dėmesys į tai, kad nepritariama J.-P. Gauzès pranešimo 36 ir 65 pakeitimuose pasiūlytai 
nuostatai, jog kompetentinga institucija turi išduoti vertintojams leidimus ir juos prižiūrėti, 
kadangi šiuo metu vertinimo veikla nereguliuojama jokioje valstybėje narėje ir nesiūloma to 
daryti ateityje.
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Pakeitimas 457
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio c punktas;

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vertintojas – juridinis arba fizinis asmuo 
arba bendrovė, vertinantys turtą arba 
nustatantys AIF investicinių vienetų arba 
akcijų vertę;

c) vertintojas – kompetentingos 
institucijos įgaliotas ir prižiūrimas
juridinis asmuo, įskaitant AIFV,
vertinantis turtą arba nustatantis AIF 
investicinių vienetų arba akcijų vertę;

Or. en

Pakeitimas 458
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis c a punktai (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) depozitoriumo funkcija –
nepriklausoma finansinių priemonių 
saugojimo, investuotojų atliktų mokėjimų 
priėmimo ir turto, į kurį investuoja AIF, 
nuosavybės tikrinimo funkcija;

Or. en

Pagrindimas

Užuot primetus depozitoriumo koncepciją egzistuojantiems įvairių tipų fondams, reikėtų 
aiškiai apibrėžti depozitoriumo funkcijas (užduotis) ir numatyti, kad jos gali būti pavestos 
depozitoriumui ar kitai institucijai, kuri užtikrina nepriklausomą funkcijų atlikimą 
vadovaujantis investuotojų interesais.
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Pakeitimas 459
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) valdymo paslaugos – vieno ar daugiau 
AIF valdymo ir administravimo veikla 
vieno ar daugiau investuotojų naudai; 

d) valdymo paslaugos – veikla, apibrėžta 
Direktyvos 2009/65/EB 4a straipsnyje ir 
II priede;

Or. en

Pagrindimas

Nuostata suderinama su galiojančiais Bendrijos teisės aktais (KIPVPS), ir pateikiama 
aiškesnė apibrėžtis.

Pakeitimas 460
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) valdymo paslaugos – vieno ar daugiau 
AIF valdymo ir administravimo veikla 
vieno ar daugiau investuotojų naudai; 

d) valdymo paslaugos – 4a straipsnyje ir 
priede apibrėžta valdymo veikla;

Or. en

Pagrindimas

Siūlomu pakeitimu siekiama suderinti valdymo paslaugų apibrėžtį su Ketvirtąja KIPVPS 
direktyva, norint sukurti nuoseklią viso Europos fondų sektoriaus reguliavimo sistemą. 
Išsamesnis paaiškinimas pateikiamas siūlomo 4a straipsnio (naujas) pakeitimo pagrindime.



AM\806449LT.doc 89/115 PE438.497v02-00

LT

Pakeitimas 461
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) valdymo paslaugos – vieno ar daugiau 
AIF valdymo ir administravimo veikla 
vieno ar daugiau investuotojų naudai; 

d) valdymo paslaugos – vieno ar daugiau 
AIF valdymo veikla;

Or. en

Pakeitimas 462
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) valdymo paslaugos – vieno ar daugiau 
AIF valdymo ir administravimo veikla 
vieno ar daugiau investuotojų naudai; 

d) valdymas – priede apibrėžtos funkcijos;

Or. en

Pagrindimas

Šis priedas pagrįstas atitinkamu KIPVPS IV direktyvos priedu. Taip pat žr. J.-P. Gauzès 
pranešimą (pakeitimas Nr. 37).

Pakeitimas 463
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) prekyba – AIF investicinių vienetų ar 
akcijų bendras siūlymas arba platinimas 
Bendrijoje buveines turintiems 
investuotojams, neatsižvelgiant į tai, kieno 

e) prekyba – AIF investicinių vienetų ar 
akcijų tiesioginis arba netiesioginis
siūlymas arba platinimas Sąjungoje
buveines turintiems investuotojams AIFV 
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iniciatyva toks siūlymas arba platinimas 
vykdomas;

iniciatyva arba AIFV vardu;

Remdamasi 49a, 49b ir 49c straipsniais 
Komisija priima deleguotuosius teisės 
aktus, kuriuose nustatomi principai, pagal 
kuriuos apibrėžiamos aplinkybės, kurioms 
esant prekyba, kaip apibrėžta e punkte, 
laikoma AIFV iniciatyva, atsižvelgiant į 
investuotojų informavimo priemones ir 
informacijos, kurią galima gauti iš AIF, 
formą ir turinį.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinėje ES ir nacionalinėje teisėje prekyba dažniausiai suprantama kaip aktyvi prekyba, 
kadangi išduoti leidimą įmanoma tik aktyviai prekybai.

Pakeitimas 464
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) prekyba – AIF investicinių vienetų ar 
akcijų bendras siūlymas arba platinimas 
Bendrijoje buveines turintiems 
investuotojams, neatsižvelgiant į tai, kieno 
iniciatyva toks siūlymas arba platinimas 
vykdomas;

e) prekyba – AIF investicinių vienetų ar 
akcijų bendras siūlymas arba platinimas 
Sąjungoje buveines turintiems 
investuotojams, tačiau ji nėra i) siūlymas 
savo iniciatyva arba ii) teisėtai valstybėje 
narėje teikiamas siūlymas pagal tos 
valstybės narės įstatymus ar kitus teisės 
aktus, kurie nėra šios direktyvos 
įgyvendinimo teisės aktai.

Or. en

Pagrindimas

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 
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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.

Pakeitimas 465
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) prekyba – AIF investicinių vienetų ar 
akcijų bendras siūlymas arba platinimas 
Bendrijoje buveines turintiems 
investuotojams, neatsižvelgiant į tai, kieno 
iniciatyva toks siūlymas arba platinimas 
vykdomas;

e) prekyba – AIF valdomų investicinių 
vienetų ar akcijų tiesioginis arba 
netiesioginis siūlymas arba platinimas 
Sąjungoje buveines turintiems 
investuotojams AIFV iniciatyva arba 
AIFV vardu;

Or. en

Pagrindimas

Norint, kad ES investuotojų galimybės investuoti nebūtų žymiai sumažintos, profesionalių 
klientų iniciatyva ir atvirkštinėmis užklausomis pagrįstų pirkimų reikėtų neįtraukti į prekybos 
apibrėžimą ir neįtraukti į direktyvos taikymo sritį. Profesionalūs investuotojai sprendžia, koks 
investavimas jiems labiausiai tinka. Į apibrėžimą reikėtų įtraukti tik aktyvią prekybą.

Pakeitimas 466
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) prekyba – AIF investicinių vienetų ar 
akcijų bendras siūlymas arba platinimas 
Bendrijoje buveines turintiems 
investuotojams, neatsižvelgiant į tai, kieno 
iniciatyva toks siūlymas arba platinimas 
vykdomas;

e) prekyba – AIF investicinių vienetų ar 
akcijų tiesioginis arba netiesioginis
viešasis siūlymas arba platinimas 
Sąjungoje buveines turintiems 
investuotojams AIFV iniciatyva;

Or. en
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Pakeitimas 467
Derk Jan Eppink

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) prekyba – AIF investicinių vienetų ar 
akcijų bendras siūlymas arba platinimas 
Bendrijoje buveines turintiems 
investuotojams, neatsižvelgiant į tai, kieno 
iniciatyva toks siūlymas arba platinimas 
vykdomas;

e) prekyba – AIF investicinių vienetų ar 
akcijų bendras aktyvus siūlymas arba 
platinimas Sąjungoje buveines turintiems 
investuotojams Investuotojų užklausos 
AIFV arba papildomi esamų investuotojų 
pasirašymai į šį apibrėžimą neįtraukiami.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje neturėtų būti draudžiamos atvirkštinės užklausos, kuriomis kvalifikuoti 
investuotojai gali prašyti informacijos iš jų AIF valdytojų.

Pakeitimas 468
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) prekyba – AIF investicinių vienetų ar 
akcijų bendras siūlymas arba platinimas 
Bendrijoje buveines turintiems 
investuotojams, neatsižvelgiant į tai, kieno 
iniciatyva toks siūlymas arba platinimas 
vykdomas;

e) prekyba – AIF investicinių vienetų ar 
akcijų bendras siūlymas arba platinimas 
Sąjungoje buveines turintiems 
investuotojams AIFV arba už platinimą 
atsakingo tarpininko iniciatyva, tačiau ji 
nėra: i) siūlymas savo iniciatyva arba ii) 
teisėtai valstybėje narėje teikiamas 
siūlymas pagal tos valstybės narės 
įstatymus ar kitus teisės aktus, kurie nėra 
šios direktyvos įgyvendinimo teisės aktai;

Or. en
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Pagrindimas

Kitaip apibrėžus prekybos sąvoką direktyvoje, būtų sudaromos sąlygos ir toliau taikyti 
nacionalinius privačiuosius investavimo režimus, taikant juos kartu su direktyva, neiškeliami 
protekcionistiniai barjerai, investuotojai turėtų daugiau pasirinkimo ir įvairesnių investavimo 
galimybių. Siūlymai savo iniciatyva neturėtų būti įtraukti į šią direktyvą.

Pakeitimas 469
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) prekyba – AIF investicinių vienetų ar 
akcijų bendras siūlymas arba platinimas 
Bendrijoje buveines turintiems 
investuotojams, neatsižvelgiant į tai, kieno 
iniciatyva toks siūlymas arba platinimas 
vykdomas;

e) prekyba – AIF investicinių vienetų ar 
akcijų siūlymas arba platinimas Sąjungoje
buveines turintiems investuotojams AIF 
arba AIFV iniciatyva;

Or. en

Pagrindimas

Panaikinamas investavimo savo iniciatyva (pasyvaus) draudimas.

Pakeitimas 470
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) prekyba – AIF investicinių vienetų ar 
akcijų bendras siūlymas arba platinimas 
Bendrijoje buveines turintiems 
investuotojams, neatsižvelgiant į tai, kieno 
iniciatyva toks siūlymas arba platinimas 
vykdomas;

e) prekyba – AIF investicinių vienetų ar 
akcijų tiesioginis ar netiesioginis viešasis
siūlymas arba platinimas Sąjungoje
buveines turintiems investuotojams AIFV 
iniciatyva;

Or. en
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Pagrindimas

Kalbant apie platinimą, direktyvos projekte turėtų būti apibrėžta, kad jos taikymo sritis –
viešoji prekyba. Dvišaliai fondo valdytojų ir investuotojų susitarimai, pagrįsti esamais 
„privataus platinimo“ režimais, neturėtų būti įtraukti.

Pakeitimas 471
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) prekyba – AIF investicinių vienetų ar 
akcijų bendras siūlymas arba platinimas 
Bendrijoje buveines turintiems 
investuotojams, neatsižvelgiant į tai, kieno 
iniciatyva toks siūlymas arba platinimas 
vykdomas;

e) prekyba – AIF investicinių vienetų ar 
akcijų siūlymas arba platinimas Sąjungoje
buveines turintiems investuotojams, 
neatsižvelgiant į tai, kieno iniciatyva toks 
siūlymas arba platinimas vykdomas;

Or. en

Pagrindimas

Nebūtina nurodyti, kad siūlymas yra „bendras“ –  pakanka žodžio „siūlymas“.

Pakeitimas 472
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) investuotojams siūlomi AIF – bet koks 
AIF, kuris lėšas gauna iš Sąjungoje 
buveines turinčių investuotojų;

Or. en

Pagrindimas

Derinama su iš dalies keičiamu 2 straipsniu.
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Pakeitimas 473
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) buveinės valstybė narė – valstybė narė, 
kurioje AIFV gavo veiklos leidimą pagal 6 
straipsnį;

h) buveinės valstybė narė – valstybė narė, 
kurioje yra AIF buveinė;

Or. en

Pagrindimas

Derinama su kitais pakeitimais.

Pakeitimas 474
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) depozitoriumo buveinės valstybė narė 
– tai:
i) buveinės valstybė narė pagal apibrėžimą 
direktyvos 2006/48/EB 4 straipsnio 
7 dalyje, jei depozitoriumas yra kredito 
institucija, kuriai leidimas išduotas 
remiantis ta direktyva;
ii) buveinės valstybė narė pagal 
apibrėžimą direktyvos 2004/39/EB 
4 straipsnio 1 dalies 20 punkto 
a papunktyje, jei depozitoriumas yra 
investicinė įmonė, kuriai leidimas 
išduotas remiantis ta direktyva;
iii) valstybė narė, kurioje registruota 
depozitoriumo buveinė, jei depozitoriumas 
yra Sąjungoje įsteigtas juridinis asmuo, 
nurodytas 17 straipsnio 3 dalies c arba 
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d papunktyje;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimai, darytini po to, kai bus galutinė 17 straipsnio versija.

Pakeitimas 475
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) depozitoriumo buveinės valstybė narė 
– tai:
i) buveinės valstybė narė pagal apibrėžimą 
direktyvos 2006/48/EB 4 straipsnio 
7 dalyje, jei depozitoriumas yra kredito 
institucija, kuriai leidimas išduotas 
remiantis ta direktyva;
ii) buveinės valstybė narė pagal 
apibrėžimą direktyvos 2004/39/EB 
4 straipsnio 1 dalies 20 punkto 
a papunktyje, jei depozitoriumas yra 
investicinė įmonė, kuriai leidimas 
išduotas remiantis ta direktyva;
iii) valstybė, kurioje leista steigti 
depozitoriumą pagal 17 straipsnio 3 dalies 
b punktą, jei AIF buveinė trečiojoje 
šalyje;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad siūloma išskirti tris kategorijas, būtina apibrėžti depozitoriumo 
buveinės valstybę narę.
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Pakeitimas 476
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) priimančioji valstybė narė – valstybė 
narė, išskyrus buveinės valstybę narę,
kurios teritorijoje AIFV teikia valdymo 
paslaugas AIF arba prekiauja AIF 
akcijomis arba investiciniais vienetais; 

i) priimančioji valstybė narė – valstybė 
narė, kurios teritorijoje AIF siūlomas 
investuotojams;

Or. en

Pagrindimas

Derinama su ankstesniais ir tolesniais pakeitimais.

Pakeitimas 477
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) kompetentingos institucijos –
nacionalinės valdžios institucijos, pagal 
įstatymus ar kitus teisės aktus įgaliotos 
prižiūrėti AIFV;

j) kompetentingos institucijos –
nacionalinės ir Europos Sąjungos valdžios 
institucijos, pagal įstatymus ar kitus teisės 
aktus įgaliotos prižiūrėti AIF ir jų AIFV;

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje reikėtų atsižvelgti į naująją priežiūros sistemą Europos lygmeniu.
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Pakeitimas 478
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) kompetentingos institucijos –
nacionalinės valdžios institucijos, pagal 
įstatymus ar kitus teisės aktus įgaliotos 
prižiūrėti AIFV;

j) kompetentingos institucijos –
nacionalinės valdžios institucijos, pagal 
įstatymus ar kitus teisės aktus įgaliotos 
prižiūrėti AIFV. Jei AIFV įsitraukia į AIF 
veiklą daugiau nei trijose valstybėse 
narėse, kompetentinga institucija yra 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
priežiūros institucija (EVPRI);

Or. de

Pagrindimas

Jei AIFV veikla tarptautinė, nacionalinė priežiūros institucija nebegali vykdyti tinkamos 
priežiūros. Kadangi, skirtingai nuo kitų finansų rinkų dalyvių, AIF veikla retai apsiriboja 
regionais, geriausia būtų šiuo atveju perduoti priežiūrą Europos priežiūros institucijai.

Pakeitimas 479
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) depozitoriumo kompetentingos 
institucijos – tai:

i) kompetentingos institucijos pagal 
apibrėžimą direktyvos 2006/48/EB 
4 straipsnio 4 dalyje, jei depozitoriumas 
yra kredito institucija, kuriai leidimas 
išduotas remiantis ta direktyva;
ii) buveinės valstybė narė pagal 
apibrėžimą direktyvos 2004/39/EB 
4 straipsnio 1 dalies 22 punkte, jei 
depozitoriumas yra investicinė įmonė, 
kuriai leidimas išduotas remiantis ta 
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direktyva;

iii) depozitoriumo buveinės valstybės 
narės nacionalinės institucijos, kurioms 
įstatymu ar reglamentu suteikta teisė 
vykdyti tokių juridinių asmenų priežiūrą, 
jei depozitoriumas yra juridinis asmuo, 
nurodytas 17 straipsnio 3 dalies c punkte;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimai, darytini po to, kai bus galutinė 17 straipsnio versija. Gali reikėti apibrėžti 
depozitoriumą siekiant užtikrinti, kad įgyvendinimo priemonėse arba atskirų valstybių narių 
jurisprudencijoje nebūtų nustatoma papildomų specialių ar numanomų įpareigojimų, nes tai 
gali turėti pernelyg didelio teisinio reguliavimo efektą turint mintyje AIFMD nustatytus 
įpareigojimus.

Pakeitimas 480
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) depozitoriumo kompetentingos 
institucijos – tai:

i) kompetentingos institucijos pagal 
apibrėžimą direktyvos 2006/48/EB 
4 straipsnio 4 dalyje, jei depozitoriumas 
yra kredito institucija, kuriai leidimas 
išduotas remiantis ta direktyva;
ii) buveinės valstybė narė pagal 
apibrėžimą direktyvos 2004/39/EB 
4 straipsnio 1 dalies 22 punkte, jei 
depozitoriumas yra investicinė įmonė, 
kuriai leidimas išduotas remiantis ta 
direktyva;
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iii) valstybės, kurioje leista steigti 
depozitoriumą pagal 17 straipsnio 3 dalies 
b punktą, nacionalinės institucijos, jei 
AIF buveinė yra trečiojoje šalyje;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad siūloma išskirti tris kategorijas, būtina apibrėžti depozitoriumo 
kompetentingas institucijas.

Pakeitimas 481
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) finansinis svertas – bet koks metodas, 
kuriuo AIFV didina konkrečias savo 
valdomo AIF investicijas, skolindamasis 
lėšų arba vertybinių popierių arba 
turėdamas su finansiniu svertu susijusių 
išvestinių finansinių priemonių pozicijų 
arba kitomis priemonėmis; 

l) finansinis svertas – bet koks metodas, 
kuriuo AIFV didina konkrečias savo 
valdomo AIF investicijas, skolindamasis 
lėšų arba vertybinių popierių arba 
turėdamas su finansiniu svertu susijusių 
išvestinių finansinių priemonių pozicijų;
visais atvejais finansinio sverto dydis 
apskaičiuojamas remiantis tinkamai 
įvertintu grynuoju pelnu atsižvelgus į 
riziką;

Or. en

Pagrindimas

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) finansinis svertas – bet koks metodas, 
kuriuo AIFV didina konkrečias savo 
valdomo AIF investicijas, skolindamasis 
lėšų arba vertybinių popierių arba 
turėdamas su finansiniu svertu susijusių 
išvestinių finansinių priemonių pozicijų 
arba kitomis priemonėmis; 

l) finansinis svertas – bet koks metodas, 
kuriuo AIFV didina konkrečias savo 
valdomo AIF investicijas, skolindamasis 
lėšų arba vertybinių popierių arba 
turėdamas su finansiniu svertu susijusių 
išvestinių finansinių priemonių pozicijų;
visais atvejais finansinio sverto dydis 
apskaičiuojamas remiantis tinkamai 
įvertintu grynuoju pelnu atsižvelgus į 
riziką;

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 483
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) finansinis svertas – bet koks metodas, 
kuriuo AIFV didina konkrečias savo 
valdomo AIF investicijas, skolindamasis 
lėšų arba vertybinių popierių arba 
turėdamas su finansiniu svertu susijusių 
išvestinių finansinių priemonių pozicijų 
arba kitomis priemonėmis; 

l) finansinis svertas – bet koks metodas, 
kuriuo AIFV didina konkrečias savo 
valdomo AIF investicijas, skolindamasis 
lėšų arba vertybinių popierių arba 
turėdamas su finansiniu svertu susijusių 
išvestinių finansinių priemonių pozicijų;
visais atvejais finansinio sverto dydis 
apskaičiuojamas remiantis tinkamai 
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įvertintu grynuoju pelnu atsižvelgus į 
riziką;

Or. en

Pakeitimas 484
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) finansinis svertas – bet koks metodas, 
kuriuo AIFV didina konkrečias savo 
valdomo AIF investicijas, skolindamasis 
lėšų arba vertybinių popierių arba 
turėdamas su finansiniu svertu susijusių 
išvestinių finansinių priemonių pozicijų 
arba kitomis priemonėmis; 

l) finansinis svertas – bet koks metodas, 
kuriuo AIFV didina konkrečias savo 
valdomo AIF investicijas, skolindamasis 
lėšų arba vertybinių popierių arba 
turėdamas su finansiniu svertu susijusių 
išvestinių finansinių priemonių pozicijų;
visais atvejais finansinio sverto dydis 
apskaičiuojamas remiantis tinkamai 
įvertintu grynuoju pelnu atsižvelgus į 
riziką;

Or. en

Pagrindimas

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) finansinis svertas – bet koks metodas, 
kuriuo AIFV didina konkrečias savo 
valdomo AIF investicijas, skolindamasis 
lėšų arba vertybinių popierių arba 
turėdamas su finansiniu svertu susijusių
išvestinių finansinių priemonių pozicijų
arba kitomis priemonėmis; 

l) finansinis svertas – bet koks metodas, 
kuriuo AIFV didina konkrečias savo 
valdomo AIF investicijas, skolindamasis 
lėšų arba vertybinių popierių arba 
pasinaudodamas išvestinių finansinių 
priemonių pozicijomis; visais atvejais 
finansinio sverto dydis apskaičiuojamas 
remiantis tinkamai įvertintu grynuoju 
pelnu atsižvelgus į riziką;

Or. en

Pagrindimas

Finansinis svertas vertinamas remiantis grynuoju pelnu ir apskaičiuojamas atsižvelgiant į 
riziką. Pateikiant absoliutų finansinio sverto dydį neatsižvelgiama į faktinę esminę riziką. 

Pakeitimas 486
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) finansinis svertas – bet koks metodas, 
kuriuo AIFV didina konkrečias savo 
valdomo AIF investicijas, skolindamasis 
lėšų arba vertybinių popierių arba 
turėdamas su finansiniu svertu susijusių
išvestinių finansinių priemonių pozicijų
arba kitomis priemonėmis; 

l) finansinis svertas – bet koks metodas, 
kuriuo AIFV didina konkrečias savo 
valdomo AIF investicijas, skolindamasis 
lėšų arba vertybinių popierių arba 
pasinaudodamas išvestinių finansinių 
priemonių pozicijomis; visais atvejais 
finansinio sverto dydis apskaičiuojamas 
remiantis tinkamai įvertintu grynuoju 
pelnu atsižvelgus į riziką;

Or. en
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Pagrindimas

Nelengva pateikti prasmingą finansinio sverto apibrėžimą, kadangi finansinis svertas nėra 
atsieta rizikos priemonė ir būna atvejų, kad kuo daugiau skolinamasi, tuo mažesnė rizika. 
Idealiu atveju finansinio sverto priemonė parengiama atsižvelgiant į pagrindinio turto 
rizikingumą (plg., pvz., Bazelio II sistemos punktą „pagal riziką įvertinti aktyvai“). Tačiau 
tuomet teisės aktas taptų labai sudėtingas.

Pakeitimas 487
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) finansinis svertas – bet koks metodas, 
kuriuo AIFV didina konkrečias savo 
valdomo AIF investicijas, skolindamasis 
lėšų arba vertybinių popierių arba 
turėdamas su finansiniu svertu susijusių 
išvestinių finansinių priemonių pozicijų 
arba kitomis priemonėmis; 

l) finansinis svertas – bet koks metodas, 
kuriuo AIFV didina konkrečias savo 
valdomo AIF investicijas, skolindamasis 
lėšų arba vertybinių popierių arba 
turėdamas su finansiniu svertu susijusių 
išvestinių finansinių priemonių pozicijų 
arba kitomis priemonėmis, įskaitant 
finansinį svertą, kurį AIF kontroliuojami 
fondai ar kiti juridiniai asmenys naudoja 
nepriklausomai arba bendrai su kitu AIF;

Or. en

Pagrindimas

Didelį finansinį svertą gali taikyti fondui priklausantys juridiniai asmenys; reikėtų į juos 
atsižvelgti, ypač turint mintyje privatųjį akcinį kapitalą. 

Pakeitimas 488
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) finansinis svertas – bet koks metodas, 
kuriuo AIFV didina konkrečias savo 
valdomo AIF investicijas, skolindamasis 

l) finansinis svertas – bet koks metodas, 
kuriuo AIFV didina jau daromas
konkrečias savo valdomo AIF investicijas, 
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lėšų arba vertybinių popierių arba 
turėdamas su finansiniu svertu susijusių 
išvestinių finansinių priemonių pozicijų 
arba kitomis priemonėmis; 

skolindamasis lėšų arba vertybinių popierių 
arba turėdamas su tų pačių tam tikrų 
investicijų finansiniu svertu susijusių 
išvestinių finansinių priemonių pozicijų; 
AIF nepatenka į šio apibrėžimo sritį, jei jo 
investavimo strategijoje numatoma 
prekyba diversifikuotu ateities sandorių 
portfeliu ir nustatomi pakankami 
prekybos apribojimai, su sąlyga, kad 
skolintasis kapitalas nenaudojamas 
investicijoms didinti;

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje reikėtų atskirti skirtingas finansinio sverto formas. Direktyvos prasmė sąlygoja, 
kad atkreipiamas dėmesys į skolintojo kapitalo panaudojimą finansinio sverto poveikiui 
didinti.

Pakeitimas 489
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) finansinis svertas – bet koks metodas, 
kuriuo AIFV didina konkrečias savo 
valdomo AIF investicijas, skolindamasis 
lėšų arba vertybinių popierių arba 
turėdamas su finansiniu svertu susijusių 
išvestinių finansinių priemonių pozicijų 
arba kitomis priemonėmis; 

l) finansinis svertas – bet koks metodas, 
kuriuo AIFV didina savo valdomo AIF 
pasiūlą, skolindamasis lėšų arba vertybinių 
popierių arba turėdamas su finansiniu 
svertu susijusių išvestinių finansinių 
priemonių pozicijų arba kitomis 
priemonėmis;

Or. en
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Pakeitimas 490
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 49a, 49b ir 49c straipsnius Komisija 
priima deleguotuosius teisės aktus, 
kuriuose patikslinami 1 dalies l punkte 
apibrėžto finansinio sverto metodai ir 
pagal 21 straipsnio 4 dalį nurodoma, kada 
laikoma, kad finansinis svertas taikomas 
remiantis sistemiškai svariu pagrindu, ir 
kaip finansinis svertas turi būti 
skaičiuojamas.

Or. en

Pakeitimas 491
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 49a, 49b ir 49c straipsnius Komisija 
priima deleguotuosius teisės aktus, 
kuriuose patikslinami 1 dalies l punkte 
apibrėžto finansinio sverto metodai ir 
pagal 21 straipsnio 4 dalį nurodoma, kada 
laikoma, kad finansinis svertas taikomas 
remiantis sistemiškai svariu pagrindu, ir 
kaip finansinis svertas turi būti 
skaičiuojamas.

Or. en
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Pakeitimas 492
Gay Mitchell

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 49a, 49b ir 49c straipsnius Komisija 
priima deleguotuosius teisės aktus, 
kuriuose patikslinami 1 dalies l punkte 
apibrėžto finansinio sverto metodai ir 
pagal 21 straipsnio 4 dalį nurodoma, kada 
laikoma, kad finansinis svertas taikomas 
remiantis sistemiškai svariu pagrindu, ir 
kaip finansinis svertas turi būti 
skaičiuojamas. 

Or. en

Pagrindimas

Žr. pagal pateiktą siūlomą finansinio sverto apibrėžimo pakeitimą (3 pakeitimas) ir siūlomus 
21 straipsnio 4 dalies pakeitimus.

Pakeitimas 493
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio o a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

oa) skolintoji valdoma sąskaita –
investicinė sąskaita, kurią valdo trečioji 
šalis, turinti teisę sudaryti sandorius be 
išankstinio sąskaitos turėtojo leidimo, ir 
kuria naudojamasi taikant finansinį 
svertą ir sudarant tokius sandorius.

Or. en
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Pakeitimas 494
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio o b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ob) įsigyjama bendrovė – emitentas arba į 
biržos prekybos sąrašus neįtraukta 
bendrovė, kurią siekia perimti kontrolinį 
akcijų paketą įsigijęs investuotojas;

Or. en

Pagrindimas

Svarstant aktyvų išpardavimo klausimą, būtina apibrėžti, kas yra įsigyjama bendrovė.

Pakeitimas 495
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis o c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

oc) uždaroji kolektyvinio investavimo 
bendrovė – kolektyvinio investavimo 
bendrovė, kurios turtui priklausančių 
akcijų ir investicinių vienetų negali, 
turėtojams prašant, tiesiogiai ar 
netiesiogiai perpirkti arba išpirkti 
bendrovei nepriklausantys asmenys.

Or. en

Pagrindimas

Reikia apibrėžti uždarąsias kolektyvinio investavimo bendroves, kad būtų galima jas atskirti 
nuo kolektyvinio investavimo bendrovių, kurias reikėtų minėti šioje direktyvoje.
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Pakeitimas 496
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis o d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

od) pasiskolintų vertybinių popierių 
pardavimas – pardavėjui nepriklausančių 
vertybinių popierių pardavimas ir bet koks 
pardavimas, kai parduodami pardavėjo ar 
jo vardu pasiskolinti vertybiniai popieriai;

Or. en

Pakeitimas 497
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis o e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

oe) neteisėtai pasiskolintų vertybinių 
popierių pardavimas– piktnaudžiavimui 
ar manipuliacijai prilyginamas sandoris, 
kai vertybinius popierius parduodanti 
sandorio šalis neturi visų jų nuosavybės 
teisių arba nėra jų pasiskolinusi, kad 
galėtų parduoti standartinio atsiskaitymo 
ciklo metu;

Or. en

Pakeitimas 498
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis o f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

of) uždarojo tipo AIF – AIF, kurio akcijų 
ir investicinių vienetų turėtojai neturi 
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teisių siūlyti fondui nepriklausantiems 
asmenims tiesiogiai ar netiesiogiai atpirkti 
ar išpirkti AIF turtą sudarančių akcijų ar 
investicinių vienetų;

Or. en

Pagrindimas

Uždarojo tipo fondai nesiūlo išpirkti akcijų pagal pareikalavimą. Direktyvoje reikėtų 
pripažinti uždarojo tipo struktūrą.  Pirmoji užduotis – apibrėžti uždarojo tipo AIF.

Pakeitimas 499
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio o g punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

og) saugojimas – finansinių priemonių 
saugojimas arba jų pozicijų išlaikymas 
AIF vardu;

Or. en

Pakeitimas 500
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis o g punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

og) saugojimas – finansinių priemonių 
saugojimas arba jų pozicijų išlaikymas 
AIF vardu;

Or. en

Pagrindimas

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-
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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).

Pakeitimas 501
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis o g punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

og) saugojimas – finansinių priemonių 
saugojimas arba jų pozicijų išlaikymas 
AIF vardu;

Or. en

Pagrindimas

Skirtingo tipo turto klasių saugojimas skiriasi, todėl reikia skirti tiesiogiai ir netiesiogiai 
depozitoriumas saugomą turtą arba turtą, kurio depozitoriumas tiesiogiai nekontroliuoja, t.y. 
saugojimą ir pozicijų išlaikymą. Direktyvoje reikia tai nurodyti, kad būtų lengviau ją 
pritaikyti rinkoje taikomai praktikai.

Pakeitimas 502
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis o h punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

oh) pramonės kontroliuojančioji bendrovė 
– bendrovė, kurios verslo paskirtis yra 
įgyvendinti pramonės verslo strategiją 
pasitelkiant pavaldžiąsias arba asocijuotas 
bendroves ir kurios pagrindinis 
įsisteigimo tikslas nėra uždirbti 
investuotojams pelno parduodant savo 
pavaldžiųjų ar asocijuotų bendrovių turtą 
per planuojamą laikotarpį;

Or. en

Pagrindimas

Industrial holding companies are long term owners without a planned exit horizon and have 
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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.

Pakeitimas 503
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis o h punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

oh) pramonės kontroliuojančioji bendrovė 
– vienos ar daugiau bendrovių 
kontrolinius akcijų paketus valdanti 
bendrovė, kurios verslo paskirtis yra 
įgyvendinti pramonės verslo strategiją 
pasitelkiant pavaldžiąsias arba asocijuotas 
bendroves ir kurios pagrindinis 
įsisteigimo tikslas nėra uždirbti 
investuotojams pelno parduodant savo 
pavaldžiųjų ar asocijuotų bendrovių turtą 
per planuojamą laikotarpį;

Or. en

Pagrindimas

Į taikymo sritį turėtų būti įtraukti tik tie AIFV, kurie kelia sisteminę riziką, kitaip bus sunku 
tinkamai atlikti numatomą priežiūrą. Pramonės kontroliuojančiosios bendrovės yra 
neplanuojantys pasitraukti ilgalaikiai savininkai, savo bendrovėms taikantys pramoninę 
strategiją. Tokios bendrovės nekelia sisteminės rizikos ir, kadangi jos įtrauktos į sąrašus, 
joms taikomas ES bendrovių įstatymas, nacionalinės taisyklės ir įtraukimo į biržos oficialųjį 
prekybos sąrašą taisyklės, kurios užtikrina veiksmingą investuotojų apsaugą. Joms ši 
direktyva neturėtų būti taikoma.
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Pakeitimas 504
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio o i punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

oi) asocijuota bendrovė – bendrovė, 
kurioje 20 % ar daugiau balso teisių 
priklauso tiesioginę ar netiesioginę 
nuosavybę joje turinčiai pramonės 
kontroliuojančiajai bendrovei;

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 505
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis o j punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

oj) kontrolinis akcijų paketas – tiesiogiai 
ar netiesiogiai valdomos akcijos, kurios 
suteikia 20 % ar daugiau balso teisių 
bendrovėje;

Or. en

Pagrindimas

Į taikymo sritį turėtų būti įtraukti tik tie AIFV, kurie kelia sisteminę riziką, kitaip bus sunku 
tinkamai atlikti numatomą priežiūrą. Pramonės kontroliuojančiosios bendrovės yra 
neplanuojantys pasitraukti ilgalaikiai savininkai, savo bendrovėms taikantys pramoninę 
strategiją. Tokios bendrovės nekelia sisteminės rizikos ir, kadangi jos įtrauktos į sąrašus, 
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joms taikomas ES bendrovių įstatymas, nacionalinės taisyklės ir įtraukimo į biržos oficialųjį 
prekybos sąrašą taisyklės, kurios užtikrina veiksmingą investuotojų apsaugą. Joms ši 
direktyva neturėtų būti taikoma.

Pakeitimas 506
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio o k punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ok) finansuojantysis AIF – AIF, kuris 
investuoja ne mažiau kaip 85 % savo turto 
į kito AIF (finansuojamojo fondo) akcijas 
ar investicinius vienetus; nurodant, kad 
„investuojama kaip finansuojantysis 
fondas“, nurodoma, jog į finansuojamojo 
AIF akcijas ir investicinius vienetus 
investuojama ne mažiau kaip 85 % AIF 
turto;

Or. en

Pagrindimas

Tolesniuose pasiūlymo pakeitimuose vartojamas naujasis apibrėžimas.  Jis grindžiamas 
KIPVPS IV direktyvoje vartojamu finansuojančiojo fondo apibrėžimu (t.y., 85 % kriterijus), 
taip pat ES pirmininkavusios Švedijos kompromisiniame pasiūlyme pateikiamu apibrėžimu.

Pakeitimas 507
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
AIFV nustatymas

Nepažeidžiant pagal 18 straipsnį suteiktos 
teisės perduoti funkcijas, valstybės narės 
užtikrina, kad kiekvienas AIF, kurio 
valdymas patenka į šios direktyvos 
taikymo sritį, turėtų tik vieną AIFV, kuris 
būtų atsakingas už atitiktį šios direktyvos 
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reikalavimams. 

AIFV yra išorės valdytojas, kuris yra AIF 
arba AIF vardu (paskirtasis AIFV) 
paskirtas juridinis asmuo ir paskyrimo 
laikotarpiu yra atsakingas už viso AIF 
portfelio valdymą.

Or. en

Pagrindimas

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


