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Muudatusettepanek 1184
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eritüüpi alternatiivsete
investeerimisfondide valitsejate 
kohustused

Kohustused seoses eritüüpi alternatiivsete
investeerimisfondidega

Or. en

Selgitus

Alternatiivseid investeerimisfonde puudutavad kohustused.

Muudatusettepanek 1185
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V peatükk – 1. jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Finantsvõimendusega alternatiivsete
investeerimisfondide valitseja kohustused

Kohustused seoses finantsvõimendusega 
alternatiivsete investeerimisfondidega

Or. en

Selgitus

Alternatiivseid investeerimisfonde puudutavad kohustused.
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Muudatusettepanek 1186
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 22 välja jäetud

Reguleerimisala

Käesolevat jagu kohaldatakse üksnes 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes, kes valitsevad ühte või 
mitut alternatiivset investeerimisfondi, kes 
süstemaatiliselt kasutavad suurt 
finantsvõimendust. 
Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
hindab igas kvartalis, kas alternatiivsed 
investeerimisfondid rakendavad suurt 
finantsvõimendust süstemaatiliselt ning 
teavitab sellest pädevaid asutusi.
Teise lõigu kohaldamisel loetakse 
alternatiivse investeerimisfondi kasutatav 
finantsvõimendus süstemaatiliselt 
suureks, kui kõikide allikate 
kombineeritud võimendus ületab 
alternatiivse investeerimisfondi 
omakapitali väärtust viimasest neljast 
kvartalist kahe jooksul.

Or. en
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Muudatusettepanek 1187
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 22 välja jäetud

Reguleerimisala

Käesolevat jagu kohaldatakse üksnes 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes, kes valitsevad ühte või 
mitut alternatiivset investeerimisfondi, kes 
süstemaatiliselt kasutavad suurt 
finantsvõimendust. 
Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
hindab igas kvartalis, kas alternatiivsed 
investeerimisfondid rakendavad suurt 
finantsvõimendust süstemaatiliselt ning
teavitab sellest pädevaid asutusi.
Teise lõigu kohaldamisel loetakse 
alternatiivse investeerimisfondi kasutatav 
finantsvõimendus süstemaatiliselt 
suureks, kui kõikide allikate 
kombineeritud võimendus ületab 
alternatiivse investeerimisfondi 
omakapitali väärtust viimasest neljast 
kvartalist kahe jooksul.

Or. en
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Muudatusettepanek 1188
Gay Mitchell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 22 välja jäetud

Reguleerimisala

Käesolevat jagu kohaldatakse üksnes 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes, kes valitsevad ühte või 
mitut alternatiivset investeerimisfondi, kes 
süstemaatiliselt kasutavad suurt 
finantsvõimendust. 
Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
hindab igas kvartalis, kas alternatiivsed 
investeerimisfondid rakendavad suurt 
finantsvõimendust süstemaatiliselt ning 
teavitab sellest pädevaid asutusi.
Teise lõigu kohaldamisel loetakse 
alternatiivse investeerimisfondi kasutatav 
finantsvõimendus süstemaatiliselt 
suureks, kui kõikide allikate 
kombineeritud võimendus ületab 
alternatiivse investeerimisfondi 
omakapitali väärtust viimasest neljast 
kvartalist kahe jooksul.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek kajastab eesistujariigi Rootsi kompromissettepanekus esitatud 
muudatusettepanekuid, mida me peame sobivaks.
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Muudatusettepanek 1189
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 22 välja jäetud

Reguleerimisala

Käesolevat jagu kohaldatakse üksnes 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes, kes valitsevad ühte või 
mitut alternatiivset investeerimisfondi, kes 
süstemaatiliselt kasutavad suurt 
finantsvõimendust. 
Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
hindab igas kvartalis, kas alternatiivsed 
investeerimisfondid rakendavad suurt 
finantsvõimendust süstemaatiliselt ning 
teavitab sellest pädevaid asutusi.
Teise lõigu kohaldamisel loetakse 
alternatiivse investeerimisfondi kasutatav 
finantsvõimendus süstemaatiliselt 
suureks, kui kõikide allikate 
kombineeritud võimendus ületab 
alternatiivse investeerimisfondi 
omakapitali väärtust viimasest neljast 
kvartalist kahe jooksul.

Or. en

Selgitus

Eri fondides võib finantsvõimendusel olla eri tähendus ja selle arvutamiseks on palju 
võimalusi.  Kuna finantsvõimenduse arvutamiseks ei ole kindlat metoodikat, puudub väljendil 
„suur finantsvõimendus” tähendus.



PE439.134v03-00 8/176 AM\807997ET.doc

ET

Muudatusettepanek 1190
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat jagu kohaldatakse üksnes 
alternatiivsete investeerimisfondide
valitsejate suhtes, kes valitsevad ühte või 
mitut alternatiivset investeerimisfondi, kes 
süstemaatiliselt kasutavad suurt 
finantsvõimendust.

Käesolevat jagu kohaldatakse üksnes
selliste alternatiivsete investeerimisfondide 
suhtes, kes kasutavad Euroopa turgudel 
investeerimiseks finantsvõimendust ja 
kelle valitsetavate varade, sealhulgas mis 
tahes finantsvõimenduse kasutamise teel 
omandatud varade maht ületab 100 
miljoni euro künnise.

Or. en

Selgitus

Väikesed alternatiivsed investeerimisfondid ei loo süsteemset riski. Kuna suure 
finantsvõimendusemääratlemine süsteemsel alusel on keeruline, tuleks see piirang välja jätta. 

Muudatusettepanek 1191
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat jagu kohaldatakse üksnes 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes, kes valitsevad ühte või 
mitut alternatiivset investeerimisfondi, kes 
süstemaatiliselt kasutavad suurt 
finantsvõimendust.

Käesolevat jagu kohaldatakse üksnes 
alternatiivsete investeerimisfondide suhtes, 
kes süstemaatiliselt kasutavad suurt 
finantsvõimendust ning alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, kes 
valitsevad ühte või mitut sellist
alternatiivset investeerimisfondi.

Or. en

Selgitus

Vt pealkirja muutmise ettepaneku selgitust. Direktiivi artiklid 19 kuni 30 peaksid hõlmama ka 
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alternatiivseid investeerimisfonde.

Muudatusettepanek 1192
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat jagu kohaldatakse üksnes 
alternatiivsete investeerimisfondide
valitsejate suhtes, kes valitsevad ühte või 
mitut alternatiivset investeerimisfondi, kes
süstemaatiliselt kasutavad suurt 
finantsvõimendust.

Käesolevat jagu kohaldatakse üksnes 
alternatiivsete investeerimisfondide suhtes, 
kes süstemaatiliselt kasutavad suurt 
finantsvõimendust ning alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, kes 
valitsevad ühte või mitut sellist
alternatiivset investeerimisfondi.

Or. en

Selgitus

Vt pealkirja muutmise ettepaneku selgitust. Direktiivi artiklid 19 kuni 30 peaksid hõlmama ka 
alternatiivseid investeerimisfonde.

Muudatusettepanek 1193
Derk Jan Eppink

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat jagu kohaldatakse üksnes 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes, kes valitsevad ühte või 
mitut alternatiivset investeerimisfondi, kes
süstemaatiliselt kasutavad suurt 
finantsvõimendust.

Käesolevat jagu kohaldatakse üksnes 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes, kes valitsevad ühte või 
mitut alternatiivset investeerimisfondi, kes
puutuvad kokku suure süsteemse riskiga.

Or. en

Selgitus

Direktiivis tuleks tähelepanu pöörata eelkõige süsteemsele riskile, mille üks komponent on 
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finantsvõimendus.   Finantsvõimenduse riski tuleks hinnata ainult koos selle aluseks oleva 
investeerimisstrateegiaga, riskijuhtimise protsessiga ning sellega, kui suures ulatuses on 
fondi riskid maandatud.

Muudatusettepanek 1194
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
hindab igas kvartalis, kas alternatiivsed 
investeerimisfondid rakendavad suurt 
finantsvõimendust süstemaatiliselt ning 
teavitab sellest pädevaid asutusi.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1195
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
hindab igas kvartalis, kas alternatiivsed 
investeerimisfondid rakendavad suurt 
finantsvõimendust süstemaatiliselt ning 
teavitab sellest pädevaid asutusi.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Väikesed alternatiivsed investeerimisfondid ei loo süsteemset riski. Kuna suure 
finantsvõimenduse määratlemine süsteemsel alusel on keeruline, tuleks see piirang välja jätta.
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Muudatusettepanek 1196
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
hindab igas kvartalis, kas alternatiivsed 
investeerimisfondid rakendavad suurt 
finantsvõimendust süstemaatiliselt ning
teavitab sellest pädevaid asutusi.

Alternatiivsed investeerimisfondid ja 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad hindavad igas kvartalis, kas 
alternatiivsed investeerimisfondid 
rakendavad suurt finantsvõimendust 
süstemaatiliselt ning teavitavad sellest 
pädevaid asutusi.

Or. en

Selgitus

Vt pealkirja muutmise ettepaneku selgitust. Direktiivi artiklid 19 kuni 30 peaksid hõlmama ka 
alternatiivseid investeerimisfonde.

Muudatusettepanek 1197
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
hindab igas kvartalis, kas alternatiivsed 
investeerimisfondid rakendavad suurt 
finantsvõimendust süstemaatiliselt ning
teavitab sellest pädevaid asutusi.

Alternatiivsed investeerimisfondid ja 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad hindavad igas kvartalis, kas 
alternatiivsed investeerimisfondid 
rakendavad suurt finantsvõimendust 
süstemaatiliselt ning teavitavad sellest 
pädevaid asutusi.

Or. en

Selgitus

Vt pealkirja muutmise ettepaneku selgitust. Direktiivi artiklid 19 kuni 30 peaksid hõlmama ka 
alternatiivseid investeerimisfonde.
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Muudatusettepanek 1198
Derk Jan Eppink

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
hindab igas kvartalis, kas alternatiivsed 
investeerimisfondid rakendavad suurt 
finantsvõimendust süstemaatiliselt ning 
teavitab sellest pädevaid asutusi.

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
hindab igas kvartalis, kas alternatiivsed 
investeerimisfondid puutuvad kokku suure 
süsteemse riskiga ning teavitab sellest 
pädevaid asutusi.

Or. en

Selgitus

Direktiivis tuleks tähelepanu pöörata eelkõige süsteemsele riskile, mille üks komponent on 
finantsvõimendus.   Finantsvõimenduse riski tuleks hinnata ainult koos selle aluseks oleva 
investeerimisstrateegiaga, riskijuhtimise protsessiga ning sellega, kui suures ulatuses on 
fondi riskid tõhusalt maandatud.

Muudatusettepanek 1199
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teise lõigu kohaldamisel loetakse 
alternatiivse investeerimisfondi kasutatav 
finantsvõimendus süstemaatiliselt 
suureks, kui kõikide allikate 
kombineeritud võimendus ületab 
alternatiivse investeerimisfondi 
omakapitali väärtust viimasest neljast 
kvartalist kahe jooksul.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 1200
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teise lõigu kohaldamisel loetakse 
alternatiivse investeerimisfondi kasutatav 
finantsvõimendus süstemaatiliselt 
suureks, kui kõikide allikate 
kombineeritud võimendus ületab 
alternatiivse investeerimisfondi 
omakapitali väärtust viimasest neljast 
kvartalist kahe jooksul.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Väikesed alternatiivsed investeerimisfondid ei loo süsteemset riski. Kuna suure 
finantsvõimenduse määratlemine süsteemsel alusel on keeruline, tuleks see piirang välja jätta. 

Muudatusettepanek 1201
Derk Jan Eppink

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teise lõigu kohaldamisel loetakse
alternatiivse investeerimisfondi kasutatav 
finantsvõimendus süstemaatiliselt 
suureks, kui kõikide allikate 
kombineeritud võimendus ületab 
alternatiivse investeerimisfondi 
omakapitali väärtust viimasest neljast 
kvartalist kahe jooksul.

Teise lõigu kohaldamisel võidakse lugeda, 
et alternatiivne investeerimisfond puutub 
kokku suure süsteemse riskiga, kui ta 
süstemaatiliselt kasutab suurt 
finantsvõimendust. Kuid alternatiivset 
investeerimisfondi võib lugeda suure 
süsteemse riskiga kokkupuutuvaks ainult 
arvesse võttes alternatiivse 
investeerimisfondi
investeerimisstrateegiat,
riskijuhtimisprotsessi ja seda, kui suures 
ulatuses on fondi riskid tõhusalt 
maandatud.
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Or. en

Selgitus

Direktiivis tuleks tähelepanu pöörata eelkõige süsteemsele riskile, mille üks komponent on 
finantsvõimendus.   Finantsvõimenduse riski tuleks hinnata ainult koos selle aluseks oleva 
investeerimisstrateegiaga, riskijuhtimise protsessiga ning sellega, kui suures ulatuses on 
fondi riskid tõhusalt maandatud.

Muudatusettepanek 1202
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teise lõigu kohaldamisel loetakse 
alternatiivse investeerimisfondi kasutatav 
finantsvõimendus süstemaatiliselt suureks, 
kui kõikide allikate kombineeritud
võimendus ületab alternatiivse 
investeerimisfondi omakapitali väärtust 
viimasest neljast kvartalist kahe jooksul.

Teise lõigu kohaldamisel loetakse 
alternatiivse investeerimisfondi kasutatav 
finantsvõimendus süstemaatiliselt suureks, 
kui kõikide allikate kombineeritud
brutovõimendus ületab alternatiivse 
investeerimisfondi omakapitali väärtust 
viimasest neljast kvartalist kahe jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 1203
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 23 välja jäetud

Teabe avaldamine investoritele

Süstemaatilise suure 
finantsvõimendusega ühe või mitme 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
avaldab iga sellise alternatiivse 
investeerimisfondi kohta järgmise teabe:
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a) maksimaalne finantsvõimendus, mida 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
võib kasutada alternatiivse 
investeerimisfondi nimel, samuti mis 
tahes õigus korduvalt kasutada tagatist 
või mis tahes muud garantiid, mis on 
antud finantsvõimenduskokkuleppe 
alusel; 
b) igas kvartalis avaldatakse investorile 
iga alternatiivse investeerimisfondi poolt 
eelmises kvartalis kasutatud kogu 
finantsvõimenduse suurus.

Or. en

Selgitus

Hõlmatud artikliga 21.

Muudatusettepanek 1204
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 23 välja jäetud

Teabe avaldamine investoritele

Süstemaatilise suure 
finantsvõimendusega ühe või mitme 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
avaldab iga sellise alternatiivse 
investeerimisfondi kohta järgmise teabe:
a) maksimaalne finantsvõimendus, mida 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
võib kasutada alternatiivse 
investeerimisfondi nimel, samuti mis 
tahes õigus korduvalt kasutada tagatist 
või mis tahes muud garantiid, mis on 
antud finantsvõimenduskokkuleppe 
alusel; 
b) igas kvartalis avaldatakse investorile 
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iga alternatiivse investeerimisfondi poolt 
eelmises kvartalis kasutatud kogu 
finantsvõimenduse suurus.

Or. en

Muudatusettepanek 1205
Gay Mitchell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 23 välja jäetud

Teabe avaldamine investoritele

Süstemaatilise suure 
finantsvõimendusega ühe või mitme 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
avaldab iga sellise alternatiivse 
investeerimisfondi kohta järgmise teabe:
a) maksimaalne finantsvõimendus, mida 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
võib kasutada alternatiivse 
investeerimisfondi nimel, samuti mis 
tahes õigus korduvalt kasutada tagatist 
või mis tahes muud garantiid, mis on 
antud finantsvõimenduskokkuleppe 
alusel; 
b) igas kvartalis avaldatakse investorile 
iga alternatiivse investeerimisfondi poolt 
eelmises kvartalis kasutatud kogu 
finantsvõimenduse suurus.

Or. en
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Muudatusettepanek 1206
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Süstemaatilise suure 
finantsvõimendusega ühe või mitme 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
avaldab iga sellise alternatiivse 
investeerimisfondi kohta järgmise teabe:

Finantsvõimendust kasutav alternatiivne 
investeerimisfond:

Or. en

Selgitus

Kooskõlas eelnevate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 1207
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Süstemaatilise suure finantsvõimendusega 
ühe või mitme alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja avaldab iga
sellise alternatiivse investeerimisfondi
kohta järgmise teabe:

Süstemaatilise suure finantsvõimendusega
alternatiivne investeerimisfond ning ühe 
või mitme sellise alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja avaldab iga
fondi kohta järgmise teabe:

Or. en

Selgitus

Vt pealkirja muutmise ettepaneku selgitust. Direktiivi artiklid 19 kuni 30 peaksid hõlmama ka 
alternatiivseid investeerimisfonde.
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Muudatusettepanek 1208
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Süstemaatilise suure finantsvõimendusega 
ühe või mitme alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja avaldab iga
sellise alternatiivse investeerimisfondi
kohta järgmise teabe:

Süstemaatilise suure finantsvõimendusega
alternatiivne investeerimisfond ning ühe 
või mitme sellise alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja avaldab iga
fondi kohta järgmise teabe:

Or. en

Selgitus

Vt pealkirja muutmise ettepaneku selgitust. Direktiivi artiklid 19 kuni 30 peaksid hõlmama ka 
alternatiivseid investeerimisfonde.

Muudatusettepanek 1209
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) maksimaalne finantsvõimendus, mida
alternatiivse investeerimisfondi valitseja
võib kasutada alternatiivse 
investeerimisfondi nimel, samuti mis tahes 
õigus korduvalt kasutada tagatist või mis 
tahes muud garantiid, mis on antud 
finantsvõimenduskokkuleppe alusel;

a) maksimaalne finantsvõimendus, mida
alternatiivne investeerimisfond võib 
kasutada, samuti mis tahes õigus korduvalt 
kasutada tagatist või mis tahes muud 
garantiid, mis on antud 
finantsvõimenduskokkuleppe alusel;

Or. en

Selgitus

Kooskõlas eelnevate muudatusettepanekutega.
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Muudatusettepanek 1210
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) maksimaalne finantsvõimendus, mida
alternatiivse investeerimisfondi valitseja
võib kasutada alternatiivse 
investeerimisfondi nimel, samuti mis tahes 
õigus korduvalt kasutada tagatist või mis 
tahes muud garantiid, mis on antud 
finantsvõimenduskokkuleppe alusel;

a) maksimaalne finantsvõimendus, mida 
võib kasutada, samuti mis tahes õigus 
korduvalt kasutada tagatist või mis tahes 
muud garantiid, mis on antud 
finantsvõimenduskokkuleppe alusel;

Or. en

Selgitus

Vt pealkirja muutmise ettepaneku selgitust. Direktiivi artiklid 19 kuni 30 peaksid hõlmama ka 
alternatiivseid investeerimisfonde.

Muudatusettepanek 1211
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) maksimaalne finantsvõimendus, mida
alternatiivse investeerimisfondi valitseja
võib kasutada alternatiivse 
investeerimisfondi nimel, samuti mis tahes 
õigus korduvalt kasutada tagatist või mis 
tahes muud garantiid, mis on antud 
finantsvõimenduskokkuleppe alusel;

a) maksimaalne finantsvõimendus, mida 
võib kasutada, samuti mis tahes õigus 
korduvalt kasutada tagatist või mis tahes 
muud garantiid, mis on antud 
finantsvõimenduskokkuleppe alusel;

Or. en

Selgitus

Vt pealkirja muutmise ettepaneku selgitust. Direktiivi artiklid 19 kuni 30 peaksid hõlmama ka 
alternatiivseid investeerimisfonde.
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Muudatusettepanek 1212
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) igas kvartalis avaldatakse investorile iga 
alternatiivse investeerimisfondi poolt 
eelmises kvartalis kasutatud kogu 
finantsvõimenduse suurus.

b) igas kvartalis avaldatakse investorile iga 
alternatiivse investeerimisfondi poolt 
eelmises kvartalis kasutatud kogu 
finantsvõimenduse suurus, viis kõige 
suuremat laenatud sularaha või 
väärtpaberite allikat ning teave selle 
kohta, kuidas finantsvõimendus jaguneb 
raha või väärtpaberite laenamisest 
tuleneva võimenduse ja 
tuletisinstrumentidest tuleneva 
võimenduse vahel.

Or. en

Selgitus

Investoritel peaks olema täpne pilt riskide kohta, millega nad kokku puutuvad, muu hulgas ka 
vastaspooleriskide kohta (mis nähtub laenatud sularaha või väärtpaberite allikast).

Muudatusettepanek 1213
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) igas kvartalis avaldatakse investorile iga 
alternatiivse investeerimisfondi poolt
eelmises kvartalis kasutatud kogu 
finantsvõimenduse suurus.

b) igas kvartalis avaldatakse investorile 
eelmises kvartalis kasutatud kogu 
finantsvõimenduse suurus.

Or. en

Selgitus

Vt pealkirja muutmise ettepaneku selgitust. Direktiivi artiklid 19 kuni 30 peaksid hõlmama ka 
alternatiivseid investeerimisfonde.
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Muudatusettepanek 1214
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) igas kvartalis avaldatakse investorile iga 
alternatiivse investeerimisfondi poolt
eelmises kvartalis kasutatud kogu 
finantsvõimenduse suurus.

b) igas kvartalis avaldatakse investorile 
eelmises kvartalis kasutatud kogu 
finantsvõimenduse suurus.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas eelnevate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 1215
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) igas kvartalis avaldatakse investorile iga 
alternatiivse investeerimisfondi poolt
eelmises kvartalis kasutatud kogu 
finantsvõimenduse suurus.

b) igas kvartalis avaldatakse investorile 
eelmises kvartalis kasutatud kogu 
finantsvõimenduse suurus.

Or. en

Selgitus

Vt pealkirja muutmise ettepaneku selgitust. Direktiivi artiklid 19 kuni 30 peaksid hõlmama ka 
alternatiivseid investeerimisfonde.
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Muudatusettepanek 1216
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 24 välja jäetud

Pädevale asutusele esitatavad aruanded

1. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes valitseb ühte või mitut 
alternatiivset investeerimisfondi, mille 
finantsvõimendus on süstemaatiliselt 
suur, esitab korrapäraselt oma 
päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele 
teavet iga enda valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kasutatud 
finantsvõimenduse üldise taseme kohta 
ning selle kohta, kuidas see jaguneb raha 
või väärtpaberite laenamisest tuleneva 
võimenduse ja tuletisinstrumentidest 
tuleneva võimenduse vahel.
Teave hõlmab fondivalitseja iga 
alternatiivse investeerimisfondi laenatud 
raha või väärtpaberite viit suurimat allikat 
ning igalt kõnealuselt allikalt saadud 
finantsvõimenduse suurust fondivalitseja 
iga alternatiivse investeerimisfondi kohta.
2. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustatakse 
avaldamise nõudeid seoses 
finantsvõimendusega ning pädevale 
asutusele aruannete esitamise ja 
investoritele teabe avaldamise 
sagedusega.
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en
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Selgitus

Hõlmatud artikliga 21.

Muudatusettepanek 1217
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevale asutusele esitatavad aruanded välja jäetud

1. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes valitseb ühte või mitut 
alternatiivset investeerimisfondi, mille 
finantsvõimendus on süstemaatiliselt 
suur, esitab korrapäraselt oma 
päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele 
teavet iga enda valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kasutatud 
finantsvõimenduse üldise taseme kohta 
ning selle kohta, kuidas see jaguneb raha 
või väärtpaberite laenamisest tuleneva 
võimenduse ja tuletisinstrumentidest 
tuleneva võimenduse vahel.
Teave hõlmab fondivalitseja iga 
alternatiivse investeerimisfondi laenatud 
raha või väärtpaberite viit suurimat allikat 
ning igalt kõnealuselt allikalt saadud 
finantsvõimenduse suurust fondivalitseja 
iga alternatiivse investeerimisfondi kohta.
2. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustatakse 
avaldamise nõudeid seoses 
finantsvõimendusega ning pädevale 
asutusele aruannete esitamise ja 
investoritele teabe avaldamise 
sagedusega.
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.
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Or. en

Muudatusettepanek 1218
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevale asutusele esitatavad aruanded välja jäetud
1. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes valitseb ühte või mitut 
alternatiivset investeerimisfondi, mille 
finantsvõimendus on süstemaatiliselt 
suur, esitab korrapäraselt oma 
päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele 
teavet iga enda valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kasutatud 
finantsvõimenduse üldise taseme kohta 
ning selle kohta, kuidas see jaguneb raha 
või väärtpaberite laenamisest tuleneva 
võimenduse ja tuletisinstrumentidest 
tuleneva võimenduse vahel.
Teave hõlmab fondivalitseja iga 
alternatiivse investeerimisfondi laenatud 
raha või väärtpaberite viit suurimat allikat 
ning igalt kõnealuselt allikalt saadud 
finantsvõimenduse suurust fondivalitseja 
iga alternatiivse investeerimisfondi kohta.
2. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustatakse 
avaldamise nõudeid seoses 
finantsvõimendusega ning pädevale 
asutusele aruannete esitamise ja 
investoritele teabe avaldamise 
sagedusega.
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en
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Muudatusettepanek 1219
Gay Mitchell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevale asutusele esitatavad aruanded välja jäetud
1. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes valitseb ühte või mitut 
alternatiivset investeerimisfondi, mille 
finantsvõimendus on süstemaatiliselt 
suur, esitab korrapäraselt oma 
päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele 
teavet iga enda valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kasutatud 
finantsvõimenduse üldise taseme kohta 
ning selle kohta, kuidas see jaguneb raha 
või väärtpaberite laenamisest tuleneva 
võimenduse ja tuletisinstrumentidest 
tuleneva võimenduse vahel.
Teave hõlmab fondivalitseja iga 
alternatiivse investeerimisfondi laenatud 
raha või väärtpaberite viit suurimat allikat 
ning igalt kõnealuselt allikalt saadud 
finantsvõimenduse suurust fondivalitseja 
iga alternatiivse investeerimisfondi kohta.
2. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustatakse 
avaldamise nõudeid seoses 
finantsvõimendusega ning pädevale 
asutusele aruannete esitamise ja 
investoritele teabe avaldamise 
sagedusega.
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en
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Muudatusettepanek 1220
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes valitseb ühte või mitut 
alternatiivset investeerimisfondi, mille
finantsvõimendus on süstemaatiliselt 
suur, esitab korrapäraselt oma 
päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele
teavet iga enda valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kasutatud 
finantsvõimenduse üldise taseme kohta 
ning selle kohta, kuidas see jaguneb raha 
või väärtpaberite laenamisest tuleneva 
võimenduse ja tuletisinstrumentidest 
tuleneva võimenduse vahel.

1. Finantsvõimendust kasutav 
alternatiivne investeerimisfond, mille
varad, sealhulgas ka võimenduse kaudu 
omandatud varad, ületavad 100 miljoni 
euro künnise, esitab Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele
korrapäraselt teavet kasutatud 
finantsvõimenduse üldise taseme kohta 
ning selle kohta, kuidas see jaguneb raha 
või väärtpaberite laenamisest tuleneva 
võimenduse ja tuletisinstrumentidest 
tuleneva võimenduse vahel

Or. en

Selgitus

Suured alternatiivsed investeerimisfondid peaksid finantsvõimendusest ette kandma otse 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele. 

Muudatusettepanek 1221
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes valitseb ühte või mitut 
alternatiivset investeerimisfondi, mille 
finantsvõimendus on süstemaatiliselt suur, 
esitab korrapäraselt oma 
päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele 
teavet iga enda valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kasutatud 
finantsvõimenduse üldise taseme kohta 
ning selle kohta, kuidas see jaguneb raha 

1. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes valitseb ühte või mitut 
alternatiivset investeerimisfondi, mille 
finantsvõimendus on süstemaatiliselt suur, 
esitab korrapäraselt Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele, 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule 
ja oma päritoluliikmesriigi pädevatele 
asutustele teavet iga enda valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi kasutatud 
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või väärtpaberite laenamisest tuleneva 
võimenduse ja tuletisinstrumentidest 
tuleneva võimenduse vahel.

finantsvõimenduse üldise taseme kohta 
ning selle kohta, kuidas see jaguneb raha 
või väärtpaberite laenamisest tuleneva 
võimenduse ja tuletisinstrumentidest 
tuleneva võimenduse vahel.

Or. en

Selgitus

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus peaks olema alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate jaoks viimase instantsi järelevalveasutus ning seetõttu tuleks talle saata kõik 
aruanded ja kogu asjakohane teave. Finantsvõimenduse puhul tuleks aruanded esitada ka 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule.

Muudatusettepanek 1222
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes valitseb ühte või mitut 
alternatiivset investeerimisfondi, mille 
finantsvõimendus on süstemaatiliselt suur,
esitab korrapäraselt oma
päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele 
teavet iga enda valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kasutatud 
finantsvõimenduse üldise taseme kohta 
ning selle kohta, kuidas see jaguneb raha 
või väärtpaberite laenamisest tuleneva 
võimenduse ja tuletisinstrumentidest 
tuleneva võimenduse vahel.

1. Alternatiivne investeerimisfond, mille 
finantsvõimendus on süstemaatiliselt suur
ning ühte või mitut sellist fondi valitsev 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
esitavad korrapäraselt päritoluliikmesriigi 
pädevatele asutustele teavet kasutatud 
finantsvõimenduse üldise taseme kohta 
ning selle kohta, kuidas see jaguneb raha 
või väärtpaberite laenamisest tuleneva 
võimenduse ja tuletisinstrumentidest 
tuleneva võimenduse vahel.

Or. en

Selgitus

Kasutatud võimenduse järjepidevaks hindamiseks on vaja üle-euroopalist läbipaistvat 
arvutusmeetodit. Selles peaks oma roll olema uutel Euroopa järelevalveasutustel.
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Muudatusettepanek 1223
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes valitseb ühte või mitut 
alternatiivset investeerimisfondi, mille 
finantsvõimendus on süstemaatiliselt suur, 
esitab korrapäraselt oma
päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele 
teavet iga enda valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kasutatud 
finantsvõimenduse üldise taseme kohta 
ning selle kohta, kuidas see jaguneb raha 
või väärtpaberite laenamisest tuleneva 
võimenduse ja tuletisinstrumentidest 
tuleneva võimenduse vahel.

1. Alternatiivne investeerimisfond, mille 
finantsvõimendus on süstemaatiliselt suur
ning ühte või mitut sellist fondi valitsev 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
esitavad korrapäraselt päritoluliikmesriigi 
pädevatele asutustele teavet kasutatud 
finantsvõimenduse üldise taseme kohta 
ning selle kohta, kuidas see jaguneb raha 
või väärtpaberite laenamisest tuleneva 
võimenduse ja tuletisinstrumentidest 
tuleneva võimenduse vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 1224
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teave hõlmab fondivalitseja iga 
alternatiivse investeerimisfondi laenatud 
raha või väärtpaberite viit suurimat allikat 
ning igalt kõnealuselt allikalt saadud 
finantsvõimenduse suurust fondivalitseja 
iga alternatiivse investeerimisfondi kohta.

Teave hõlmab laenatud raha või 
väärtpaberite viit suurimat allikat ning igalt 
kõnealuselt allikalt saadud 
finantsvõimenduse suurust.

Or. en

Selgitus

Kasutatud võimenduse järjepidevaks hindamiseks on vaja üle-euroopalist läbipaistvat 
arvutusmeetodit. Selles peaks oma roll olema uutel Euroopa järelevalveasutustel.



AM\807997ET.doc 29/176 PE439.134v03-00

ET

Muudatusettepanek 1225
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teave hõlmab fondivalitseja iga 
alternatiivse investeerimisfondi laenatud 
raha või väärtpaberite viit suurimat allikat 
ning igalt kõnealuselt allikalt saadud 
finantsvõimenduse suurust fondivalitseja 
iga alternatiivse investeerimisfondi kohta.

Teave hõlmab laenatud raha või 
väärtpaberite viit suurimat allikat ning igalt 
kõnealuselt allikalt saadud 
finantsvõimenduse suurust.

Or. en

Muudatusettepanek 1226
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustatakse 
avaldamise nõudeid seoses 
finantsvõimendusega ning pädevale 
asutusele aruannete esitamise ja 
investoritele teabe avaldamise sagedusega.

Komisjon võib võtta artiklite 49a, 49b ja 
49c kohaste delegeeritud õigusaktidega
vastu rakendusmeetmed, millega 
täpsustatakse avaldamise nõudeid seoses 
finantsvõimendusega ning pädevale 
asutusele aruannete esitamise ja 
investoritele teabe avaldamise sagedusega

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

Or. en

Selgitus

Kui see artikkel alles jääb, on see uue komiteemenetluse kohaselt sobiv sõnastus.
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Muudatusettepanek 1227
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustatakse 
avaldamise nõudeid seoses 
finantsvõimendusega ning pädevale 
asutusele aruannete esitamise ja 
investoritele teabe avaldamise sagedusega.

2. Pärast Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu ja Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse 
ärakuulamist võtab komisjon artiklite 49a, 
49b ja 49c kohaste delegeeritud 
õigusaktidega vastu rakendusmeetmed, 
millega täpsustatakse avaldamise nõudeid 
seoses finantsvõimendusega ning pädevale 
asutusele aruannete esitamise ja 
investoritele teabe avaldamise sagedusega

Or. en

Selgitus

Euroopa järelevalvestruktuuri uutel osalistel peaks siin olema oma roll.

Muudatusettepanek 1228
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustatakse 
avaldamise nõudeid seoses 
finantsvõimendusega ning pädevale 
asutusele aruannete esitamise ja 
investoritele teabe avaldamise sagedusega.

2. Pärast Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu ja Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse 
ärakuulamist võtab komisjon artiklite 49a, 
49b ja 49c kohaste delegeeritud 
õigusaktidega vastu rakendusmeetmed, 
millega täpsustatakse avaldamise nõudeid 
seoses finantsvõimendusega ning pädevale 
asutusele aruannete esitamise ja 
investoritele teabe avaldamise sagedusega
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Or. en

Selgitus

Kasutatud võimenduse järjepidevaks hindamiseks on vaja üle-euroopalist läbipaistvat 
arvestusmeetodit. Selles peaks oma roll olema uutel Euroopa järelevalveasutustel.

Muudatusettepanek 1229
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustatakse 
avaldamise nõudeid seoses 
finantsvõimendusega ning pädevale 
asutusele aruannete esitamise ja 
investoritele teabe avaldamise sagedusega.

2. Pärast Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu ja Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse 
ärakuulamist võtab komisjon artiklite 49a, 
49b ja 49c kohaste delegeeritud 
õigusaktidega vastu rakendusmeetmed, 
millega täpsustatakse avaldamise nõudeid 
seoses finantsvõimendusega ning pädevale 
asutusele aruannete esitamise ja 
investoritele teabe avaldamise sagedusega

Or. en

Selgitus

Kasutatud võimenduse järjepidevaks hindamiseks on vaja üle-euroopalist läbipaistvat 
arvutusmeetodit. Selles peaks oma roll olema uutel Euroopa järelevalveasutustel.

Muudatusettepanek 1230
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab artiklite 49 a, 49 b ja 49 c 
kohaselt vastu ka delegeeritud õigusaktid, 
milles täpsustatakse finantsvõimenduse 
arvutamise metoodikat. See metoodika 
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peab olema kooskõlas artikliga 22 ning 
seostama kõikidest allikatest pärinevad 
võimendused alternatiivse 
investeerimisfondi kõikide omakapitali 
allikatega. 

Or. en

Selgitus

Kasutatud võimenduse järjepidevaks hindamiseks on vaja üle-euroopalist läbipaistvat 
arvutusmeetodit. Selles peaks oma roll olema uutel Euroopa järelevalveasutustel.

Muudatusettepanek 1231
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab artiklite 49 a, 49 b ja 49 c 
kohaselt vastu ka delegeeritud õigusaktid, 
milles täpsustatakse finantsvõimenduse 
arvutamise metoodikat. See metoodika 
peab olema kooskõlas artikliga 22 ning 
seostama kõikidest allikatest pärinevad 
võimendused alternatiivse 
investeerimisfondi kõikide omakapitali 
allikatega. 

Or. en

Selgitus

Kasutatud võimenduse järjepidevaks hindamiseks on vaja üle-euroopalist läbipaistvat 
arvutusmeetodit. Selles peaks oma roll olema uutel Euroopa järelevalveasutustel.
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Muudatusettepanek 1232
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Liikmesriigid tagavad, et direktiivi 
2006/48/EÜ kohaselt heaks kiidetud 
krediidiasutused ja direktiivi 2004/39/EÜ 
kohaselt heaks kiidetud 
investeerimisühingud, kelle partneriteks 
on alternatiivsed investeerimisfondid, 
kehtestaksid ja säilitaksid mehhanismid, 
mis võimaldavad neil jälgida nii iga eraldi 
alternatiivse investeerimisfondi kui ka 
kõikide selliste fondidega seotud 
finantsvõimendust ning lepingu alusel 
piirata nii iga eraldi alternatiivse 
investeerimisfondi kui ka samasugust 
investeerimisstrateegiat kasutavate 
alternatiivsete investeerimisfondidega 
seotud vastaspooleriski.

Or. en

Selgitus

For efficient supervision and monitoring of systemic risks a mechanism is needed whereby the 
information exchanges between the Member states and European authorities would be 
clarified and organized in an efficient manner; and the ESMA would be granted powers 
allowing it to receive relevant information, intervene both on an ongoing and ad hoc basis 
vis-à-vis national authorities and funds' managers, adopt legally binding technical standards 
to identify and address the risks on financial markets’ integrity and stability, including 
systemic risk stemming from excessive leverage.

Muudatusettepanek 1233
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused 

1. Liikmesriigid tagavad, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja
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kasutavad artiklile 24 kohaselt esitatud
teavet, et teha kindlaks, mil määral
kasutatav finantsvõimendus tekitab 
finantssüsteemis süsteemset riski või 
turuhäirete riske.

päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
kasutavad artikli 21 kohaselt kogutavat
teavet nõuetekohaselt, et teha kindlaks, mil 
määral alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja tegevus tekitab finantssüsteemis 
süsteemset riski või turuhäirete riske.

Or. en

Selgitus

For efficient supervision and monitoring of systemic risks a mechanism is needed whereby the 
information exchanges between the Member states and European authorities would be 
clarified and organized in an efficient manner; and the ESMA would be granted powers 
allowing it to receive relevant information, intervene both on an ongoing and ad hoc basis 
vis-à-vis national authorities and funds' managers, adopt legally binding technical standards 
to identify and address the risks on financial markets’ integrity and stability, including 
systemic risk stemming from excessive leverage.

Muudatusettepanek 1234
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused
kasutavad artiklile 24 kohaselt esitatud 
teavet, et teha kindlaks, mil määral 
kasutatav finantsvõimendus tekitab 
finantssüsteemis süsteemset riski või 
turuhäirete riske.

1. Liikmesriigid tagavad, et 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused
edastavad artikli 21 kohaselt liidetud teabe 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule, 
et teha kindlaks, mil määral kasutatav
finantsvõimendus tekitab finantssüsteemis 
süsteemset riski või turuhäirete riske.

Or. en
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Muudatusettepanek 1235
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
kasutavad artiklile 24 kohaselt esitatud 
teavet, et teha kindlaks, mil määral 
kasutatav finantsvõimendus tekitab 
finantssüsteemis süsteemset riski või 
turuhäirete riske.

1. Komisjon tagab, et Euroopa 
Süsteemsete Riskide Nõukogu, Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus ja
päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
kasutavad artiklile 24 kohaselt esitatud 
teavet, et teha kindlaks, mil määral 
kasutatav finantsvõimendus tekitab 
finantssüsteemis süsteemset riski või 
turuhäirete riske.

Or. en

Selgitus

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus peaks olema alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate jaoks viimase instantsi järelevalveasutus ning seetõttu tuleks talle saata kõik 
aruanded ja kogu asjakohane teave. Finantsvõimenduse puhul tuleks aruanded esitada ka 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule.

Muudatusettepanek 1236
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et
päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
kasutavad artiklile 24 kohaselt esitatud 
teavet, et teha kindlaks, mil määral 
kasutatav finantsvõimendus tekitab 
finantssüsteemis süsteemset riski või 
turuhäirete riske.

1. Komisjon tagab, et Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus 
kasutab artikli 24 kohaselt esitatud teavet, 
et teha kindlaks, mil määral kasutatav 
finantsvõimendus tekitab finantssüsteemis 
süsteemset riski või turuhäirete riske.

Or. en
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Selgitus

Kooskõlas eelnevate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 1237
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Päritoluliikmesriigid tagavad, et kogu
artikli 24 kohaselt saadud teave, liites
kõikide alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate teabe, 
tehakse kättesaadavaks teistele pädevatele 
asutustele vastavalt artikli 46 kohasele 
järelevalvealast koostööd käsitlevale 
korrale. Ta esitab kõnealuse mehhanismi 
kaudu teabe ilma viivituseta ning 
kahepoolselt teistele otseselt küsimusega 
seotud liikmesriikidele, kui tema
vastutusvaldkonda kuuluv alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib kujutada 
endast krediidiasutusele või muule 
süsteemselt olulisele asutusele teises 
liikmesriigis olulist ohu allikat.

2. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja päritoluliikmesriigi pädevad 
asutused tagavad, et kogu teave, mida nad 
artikli 21 kohaselt koguvad kõikide nende 
järelevalve all olevate alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate kohta,
edastatakse viivitamata Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele 
ning tehakse kättesaadavaks teiste 
liikmesriikide pädevatele asutustele ning 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule
vastavalt artikli 46 kohasele 
järelevalvealast koostööd käsitlevale 
korrale. Nad esitavad kõnealuse 
mehhanismi kaudu teabe ilma viivituseta
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule 
ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutusele, ning kahepoolselt teiste otseselt 
küsimusega seotud liikmesriikide 
pädevatele asutustele, kui nende
vastutusvaldkonda kuuluva alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tegevus võib 
kujutada endast krediidiasutusele või 
muule süsteemselt olulisele asutusele
nendes liikmesriikides olulist ohu allikat
või võib mõjutada finantsturgude 
usaldusväärset toimimist.

Or. en

Selgitus

For efficient supervision and monitoring of systemic risks a mechanism is needed whereby the 
information exchanges between the Member states and European authorities would be 
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clarified and organized in an efficient manner; and the ESMA would be granted powers 
allowing it to receive relevant information, intervene both on an ongoing and ad hoc basis 
vis-à-vis national authorities and funds' managers, adopt legally binding technical standards 
to identify and address the risks on financial markets’ integrity and stability, including 
systemic risk stemming from excessive leverage.

Muudatusettepanek 1238
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Päritoluliikmesriigid tagavad, et kogu 
artikli 24 kohaselt saadud teave, liites 
kõikide alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate teabe, 
tehakse kättesaadavaks teistele pädevatele 
asutustele vastavalt artikli 46 kohasele 
järelevalvealast koostööd käsitlevale 
korrale. Ta esitab kõnealuse mehhanismi 
kaudu teabe ilma viivituseta ning 
kahepoolselt teistele otseselt küsimusega 
seotud liikmesriikidele, kui tema
vastutusvaldkonda kuuluv alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib kujutada 
endast krediidiasutusele või muule 
süsteemselt olulisele asutusele teises 
liikmesriigis olulist ohu allikat.

2. Päritoluliikmesriikide pädevad 
asutused tagavad, et kogu teave, mida nad
artikli 21 kohaselt koguvad kõikide nende 
järelevalve all olevate alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate kohta, 
liites kõikide nende poolt valitsetavate
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate teabe, tehakse kättesaadavaks
teiste liikmesriikide pädevatele asutustele, 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutusele ja Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogule vastavalt artikli 46 kohasele 
järelevalvealast koostööd käsitlevale 
korrale. Nad esitavad kõnealuse 
mehhanismi kaudu teabe ilma viivituseta 
ning kahepoolselt teiste otseselt 
küsimusega seotud liikmesriikide 
pädevatele asutustele, kui nende
vastutusvaldkonda kuuluv alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja või sellise 
fondivalitseja poolt valitsetav alternatiivne 
investeerimisfond võib kujutada endast 
krediidiasutusele või muule süsteemselt 
olulisele asutusele nendes liikmesriikides
olulist ohu allikat..

Or. en
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Muudatusettepanek 1239
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Päritoluliikmesriigid tagavad, et kogu 
artikli 24 kohaselt saadud teave, liites 
kõikide alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate teabe, 
tehakse kättesaadavaks teistele pädevatele 
asutustele vastavalt artikli 46 kohasele 
järelevalvealast koostööd käsitlevale 
korrale.  Ta esitab kõnealuse mehhanismi 
kaudu teabe ilma viivituseta ning 
kahepoolselt teistele otseselt küsimusega 
seotud liikmesriikidele, kui tema
vastutusvaldkonda kuuluv alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib kujutada 
endast krediidiasutusele või muule 
süsteemselt olulisele asutusele teises 
liikmesriigis olulist ohu allikat.

2. Päritoluliikmesriikide pädevad 
asutused tagavad, et kogu teave, mida nad
artikli 21 kohaselt koguvad, liites kõikide
nende poolt valitsetavate alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate teabe, 
tehakse kättesaadavaks teiste liikmesriikide
pädevatele asutustele, Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele ja 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule
vastavalt artikli 46 kohasele 
järelevalvealast koostööd käsitlevale 
korrale. Nad esitavad kõnealuse 
mehhanismi kaudu teabe ilma viivituseta 
ning kahepoolselt teiste otseselt 
küsimusega seotud liikmesriikide 
pädevatele asutustele, kui nende
vastutusvaldkonda kuuluv alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja või sellise 
fondivalitseja poolt valitsetav alternatiivne 
investeerimisfond võib kujutada endast 
krediidiasutusele või muule süsteemselt 
olulisele asutusele nendes liikmesriikides
olulist ohu allikat..

Or. en

Muudatusettepanek 1240
Gay Mitchell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Päritoluliikmesriikide pädevad 
asutused tagavad, et kogu teave, mida nad
artikli 21 kohaselt koguvad, liites kõikide
nende poolt valitsetavate alternatiivsete 
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investeerimisfondide valitsejate teabe, 
tehakse kättesaadavaks teiste liikmesriikide
pädevatele asutustele, Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele ja 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule
vastavalt artikli 46 kohasele 
järelevalvealast koostööd käsitlevale 
korrale.  Nad esitavad kõnealuse 
mehhanismi kaudu teabe ilma viivituseta 
ning kahepoolselt teiste otseselt 
küsimusega seotud liikmesriikide 
pädevatele asutustele, kui nende
vastutusvaldkonda kuuluv alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja või sellise 
fondivalitseja poolt valitsetav alternatiivne 
investeerimisfond võib kujutada endast 
krediidiasutusele või muule süsteemselt 
olulisele asutusele nendes liikmesriikides
olulist ohu allikat..

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek 1241
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Päritoluliikmesriigid tagavad, et kogu 
artikli 24 kohaselt saadud teave, liites 
kõikide alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate teabe, 
tehakse kättesaadavaks teistele pädevatele 
asutustele vastavalt artikli 46 kohasele 
järelevalvealast koostööd käsitlevale 
korrale. Ta esitab kõnealuse mehhanismi 
kaudu teabe ilma viivituseta ning 
kahepoolselt teistele otseselt küsimusega 
seotud liikmesriikidele, kui tema
vastutusvaldkonda kuuluv alternatiivse 

2. Päritoluliikmesriigid tagavad, et kogu 
artikli 21 kohaselt saadud teave, liites 
kõikide nende poolt valitsetavate 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate teabe, tehakse kättesaadavaks 
teistele Euroopa Liidu pädevatele 
asutustele ja Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele. 
Päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
esitavad teabe vastavalt artikli 46 kohasele 
järelevalvealast koostööd käsitlevale 
korrale ilma viivituseta ning kahepoolselt 
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investeerimisfondi valitseja võib kujutada 
endast krediidiasutusele või muule 
süsteemselt olulisele asutusele teises 
liikmesriigis olulist ohu allikat.

teistele otseselt küsimusega seotud 
liikmesriikidele, kui nende
vastutusvaldkonda kuuluv alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib kujutada 
endast krediidiasutusele või muule 
süsteemselt olulisele asutusele nendes 
liikmesriikides olulist ohu allikat

Or. en

Muudatusettepanek 1242
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Päritoluliikmesriigid tagavad, et kogu 
artikli 24 kohaselt saadud teave, liites 
kõikide alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate teabe, 
tehakse kättesaadavaks teistele pädevatele 
asutustele vastavalt artikli 46 kohasele 
järelevalvealast koostööd käsitlevale 
korrale. Ta esitab kõnealuse mehhanismi 
kaudu teabe ilma viivituseta ning 
kahepoolselt teistele otseselt küsimusega 
seotud liikmesriikidele, kui tema 
vastutusvaldkonda kuuluv alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib kujutada 
endast krediidiasutusele või muule 
süsteemselt olulisele asutusele teises 
liikmesriigis olulist ohu allikat.

2. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus tagab, et kogu artikli 24 kohaselt 
saadud teave, liites kõikide alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate teabe, 
tehakse kättesaadavaks liikmesriikide
pädevatele asutustele vastavalt artikli 46 
kohasele järelevalvealast koostööd 
käsitlevale korrale. Ta esitab kõnealuse 
mehhanismi kaudu teabe ilma viivituseta 
ning kahepoolselt teistele otseselt 
küsimusega seotud liikmesriikidele, kui
mõni alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja võib kujutada endast 
krediidiasutusele või muule süsteemselt 
olulisele asutusele teises liikmesriigis 
olulist ohu allikat.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas eelnevate muudatusettepanekutega.
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Muudatusettepanek 1243
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Päritoluliikmesriigid tagavad, et kogu 
artikli 24 kohaselt saadud teave, liites 
kõikide alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate teabe, 
tehakse kättesaadavaks teistele pädevatele 
asutustele vastavalt artikli 46 kohasele 
järelevalvealast koostööd käsitlevale 
korrale. Ta esitab kõnealuse mehhanismi 
kaudu teabe ilma viivituseta ning 
kahepoolselt teistele otseselt küsimusega 
seotud liikmesriikidele, kui tema 
vastutusvaldkonda kuuluv alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib kujutada 
endast krediidiasutusele või muule 
süsteemselt olulisele asutusele teises
liikmesriigis olulist ohu allikat.

2. Päritoluliikmesriigid tagavad, et kogu 
artikli 24 kohaselt saadud teave tehakse 
kättesaadavaks teistele pädevatele 
asutustele vastavalt artikli 46 kohasele 
järelevalvealast koostööd käsitlevale 
korrale. Ta esitab kõnealuse mehhanismi 
kaudu teabe ilma viivituseta ning 
kahepoolselt teistele otseselt küsimusega 
seotud liikmesriikidele, kui tema 
vastutusvaldkonda kuuluv alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib kujutada 
endast krediidiasutusele või muule 
süsteemselt olulisele asutusele teises 
liikmesriigis olulist ohu allikat. Käesoleva 
lõike kohaselt esitatav teave esitatakse 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutusele. Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus asutab 
ja peab sellise teabe esitamiseks erilist 
andmebaasi, mis on juurdepääsetav 
kõikide liikmesriikide pädevatele 
asutustele.

Or. en

Selgitus

Kogu kättesaadavat teavet tuleks säilitada ülemaailmses krediidiregistris, mille asutab 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Komitee. See on kooskõlas De Larosière’i raportis 
esitatud ettepanekuga asutada finantsvõimendusega kauplemispositsioonide ülemaailme 
register. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Komiteele esitatava teabe liitmise taset võiks 
reguleerida teise tasandi õigusaktidega.
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Muudatusettepanek 1244
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Päritoluliikmesriigid tagavad, et kogu 
artikli 24 kohaselt saadud teave, liites 
kõikide alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate teabe, 
tehakse kättesaadavaks teistele pädevatele 
asutustele vastavalt artikli 46 kohasele 
järelevalvealast koostööd käsitlevale 
korrale. Ta esitab kõnealuse mehhanismi 
kaudu teabe ilma viivituseta ning 
kahepoolselt teistele otseselt küsimusega 
seotud liikmesriikidele, kui tema
vastutusvaldkonda kuuluv alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib kujutada 
endast krediidiasutusele või muule 
süsteemselt olulisele asutusele teises 
liikmesriigis olulist ohu allikat.

2. Päritoluliikmesriigid tagavad, et kogu 
artikli 24 kohaselt saadud teave, liites 
kõikide alternatiivsete 
investeerimisfondide ja nende fondide
valitsejate teabe, tehakse kättesaadavaks
nii teistele pädevatele asutustele kui ka 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule 
ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutusele vastavalt artikli 46 kohasele 
järelevalvealast koostööd käsitlevale 
korrale. Nad esitavad kõnealuse 
mehhanismi kaudu teabe ilma viivituseta 
ning kahepoolselt teistele otseselt 
küsimusega seotud liikmesriikidele, kui
nende vastutusvaldkonda kuuluv
alternatiivne investeerimisfond või
alternatiivse investeerimisfondi valitseja
võib kujutada endast krediidiasutusele või 
muule süsteemselt olulisele asutusele teises 
liikmesriigis olulist ohu allikat.

Or. en

Muudatusettepanek 1245
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Päritoluliikmesriigid tagavad, et kogu 
artikli 24 kohaselt saadud teave, liites 
kõikide alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate teabe, 
tehakse kättesaadavaks teistele pädevatele 
asutustele vastavalt artikli 46 kohasele 
järelevalvealast koostööd käsitlevale 

2. Päritoluliikmesriigid tagavad, et kogu 
artikli 24 kohaselt saadud teave, liites 
kõikide alternatiivsete 
investeerimisfondide ja nende fondide
valitsejate teabe, tehakse kättesaadavaks
nii teistele pädevatele asutustele kui ka 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule 
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korrale. Ta esitab kõnealuse mehhanismi 
kaudu teabe ilma viivituseta ning 
kahepoolselt teistele otseselt küsimusega 
seotud liikmesriikidele, kui tema
vastutusvaldkonda kuuluv alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib kujutada 
endast krediidiasutusele või muule 
süsteemselt olulisele asutusele teises 
liikmesriigis olulist ohu allikat.

ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutusele vastavalt artikli 46 kohasele 
järelevalvealast koostööd käsitlevale 
korrale. Nad esitavad kõnealuse 
mehhanismi kaudu teabe ilma viivituseta 
ning kahepoolselt teistele otseselt 
küsimusega seotud liikmesriikidele, kui
nende vastutusvaldkonda kuuluv
alternatiivne investeerimisfond või
alternatiivse investeerimisfondi valitseja
võib kujutada endast krediidiasutusele või 
muule süsteemselt olulisele asutusele teises 
liikmesriigis olulist ohu allikat.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga antakse mõista, et finantsvõimendusele kehtestatud piirangud peaksid 
olema seda rangemad, mida suurema alternatiivse investeerimisfondiga on tegemist. 
Finantsvõimenduse piirang omakapitali suhtes on süsteemsete riskide vältimiseks tähtis.

Muudatusettepanek 1246
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lisaks kohustusele esitada vastavalt
lõikele 2 aruandeid Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele, 
täidab alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja päritoluliikmesriigi pädev asutus 
järgmisi ülesandeid:
a) vastab viivitamata Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse mis 
tahes järelepärimistele sõltumata sellest, 
kas see puudutab tema järelevalve all 
olevat alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejat, sellise fondivalitseja poolt 
valitsetavat alternatiivset 
investeerimisfondi või on üldise loomuga;
b) esitab Euroopa 
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Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele 
ilma viivituseta oma hinnangute 
järeldused riski kohta, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tegevus võib 
kujutada tema valitsetavale alternatiivsele 
investeerimisfondile, muu hulgas ka 
meetmete kohta, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriik selles osas kavatseb 
võtta; ning
c) esitab Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele mis 
tahes teavet, mille ta saab või mis on tema 
valduses ja mida ta peab Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse 
eesmärkide seisukohast oluliseks. 

Or. en

Selgitus

For efficient supervision and monitoring of systemic risks a mechanism is needed whereby the 
information exchanges between the Member states and European authorities would be 
clarified and organized in an efficient manner; and the ESMA would be granted powers 
allowing it to receive relevant information, intervene both on an ongoing and ad hoc basis 
vis-à-vis national authorities and funds' managers, adopt legally binding technical standards 
to identify and address the risks on financial markets’ integrity and stability, including 
systemic risk stemming from excessive leverage.

Muudatusettepanek 1247
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Finantssüsteemi stabiilsuse ja 
terviklikkuse tagamiseks võtab komisjon 
vastu rakendusmeetmed, millega 
kehtestatakse piirangud 
finantsvõimendusele, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib kasutada. 
Kõnealused piirangud peaksid muu 
hulgas võtma arvesse alternatiivse 
investeerimisfondi tüüpi, strateegiat ja 

välja jäetud
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finantsvõimenduse allikaid.
Kõnealused meetmed, mis on kavandatud 
käesoleva direktiivi vähemoluliste 
punktide muutmiseks seda täiendades, 
võetakse vastu vastavalt artikli 49 lõike 3 
kohasele kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 1248
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Finantssüsteemi stabiilsuse ja 
terviklikkuse tagamiseks võtab komisjon 
vastu rakendusmeetmed, millega 
kehtestatakse piirangud 
finantsvõimendusele, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib kasutada. 
Kõnealused piirangud peaksid muu 
hulgas võtma arvesse alternatiivse 
investeerimisfondi tüüpi, strateegiat ja 
finantsvõimenduse allikaid.

välja jäetud

Kõnealused meetmed, mis on kavandatud 
käesoleva direktiivi vähemoluliste 
punktide muutmiseks seda täiendades, 
võetakse vastu vastavalt artikli 49 lõike 3 
kohasele kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en
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Muudatusettepanek 1249
Gay Mitchell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Finantssüsteemi stabiilsuse ja 
terviklikkuse tagamiseks võtab komisjon 
vastu rakendusmeetmed, millega 
kehtestatakse piirangud 
finantsvõimendusele, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib kasutada. 
Kõnealused piirangud peaksid muu 
hulgas võtma arvesse alternatiivse 
investeerimisfondi tüüpi, strateegiat ja 
finantsvõimenduse allikaid.

välja jäetud

Kõnealused meetmed, mis on kavandatud 
käesoleva direktiivi vähemoluliste 
punktide muutmiseks seda täiendades, 
võetakse vastu vastavalt artikli 49 lõike 3 
kohasele kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 1250
Diogo Feio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Finantssüsteemi stabiilsuse ja 
terviklikkuse tagamiseks võtab komisjon 
vastu rakendusmeetmed, millega 
kehtestatakse piirangud 
finantsvõimendusele, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib kasutada. 
Kõnealused piirangud peaksid muu 
hulgas võtma arvesse alternatiivse 
investeerimisfondi tüüpi, strateegiat ja 
finantsvõimenduse allikaid.

välja jäetud
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Kõnealused meetmed, mis on kavandatud 
käesoleva direktiivi vähemoluliste 
punktide muutmiseks seda täiendades, 
võetakse vastu vastavalt artikli 49 lõike 3 
kohasele kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Kuna puuduvad tõendid selle kohta, et finantsvõimenduse kasutamine alternatiivsetes 
investeerimisfondides kujutab endast süsteemset riski ning et suured finantsvõimenduse 
piirangud võivad ebastabiilsetes turuoludes kahju tuua ning avaldada tsüklisoodumuslikku 
mõju (näiteks võib see mõjutada ettevõtete juhte müüma oma positsioone olukorras, kus 
positsioonid niigi kukuvad), soovitakse selle muudatusettepanekuga eelpiirangud 
finantsvõimendusele. Samuti tuleks arvesse võtta, kui raske on ühtselt määratleda 
finantsvõimendust, mis sisaldaks selle aluseks oleva varakogumi riske.

Muudatusettepanek 1251
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Finantssüsteemi stabiilsuse ja 
terviklikkuse tagamiseks võtab komisjon 
vastu rakendusmeetmed, millega 
kehtestatakse piirangud 
finantsvõimendusele, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib kasutada. 
Kõnealused piirangud peaksid muu 
hulgas võtma arvesse alternatiivse 
investeerimisfondi tüüpi, strateegiat ja 
finantsvõimenduse allikaid.

välja jäetud

Kõnealused meetmed, mis on kavandatud 
käesoleva direktiivi vähemoluliste 
punktide muutmiseks seda täiendades, 
võetakse vastu vastavalt artikli 49 lõike 3 
kohasele kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en
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Selgitus

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.

Muudatusettepanek 1252
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Finantssüsteemi stabiilsuse ja 
terviklikkuse tagamiseks võtab komisjon 
vastu rakendusmeetmed, millega 
kehtestatakse piirangud 
finantsvõimendusele, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib kasutada.
Kõnealused piirangud peaksid muu 
hulgas võtma arvesse alternatiivse 
investeerimisfondi tüüpi, strateegiat ja
finantsvõimenduse allikaid.

3. Finantsturgude stabiilsuse ja 
terviklikkuse eesmärgil võib Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus 
töötada välja ja võtta vastu õiguslikult 
siduvaid tehnilisi standardeid, mille 
väljatöötamisel võtab ta arvesse oma 
järelevalveülesande täitmise raames 
läbiviidud hindamisi ja analüüse. 
Kõnealused tehnilised standardid võivad 
puudutada eelkõige teatud 
investeerimisstrateegia kohaselt 
konkreetses olukorras kasutatud
finantsvõimenduse taset või laadi või 
alternatiivsete investeerimisfondide 
investeeringute kaalu, koondumist või 
korrelatsiooni antud turul.  

Kõnealused meetmed, mis on kavandatud 
käesoleva direktiivi vähemoluliste 
punktide muutmiseks seda täiendades, 
võetakse vastu vastavalt artikli 49 lõike 3 
kohasele kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.
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Or. en

Selgitus

Süsteemsete riskide tõhusa kontrolli ja järelevalve tagamiseks on vaja mehhanismi, millega 
selgitataks liikmesriikide ja ELi asutuste vahelist teabevahetust ja muudetaks see tõhusamaks. 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele antaks volitused, mis võimaldavad tal saada 
asjakohast teavet, sekkuda nii pidevalt, kui iga üksikjuhtumi puhul eraldi riiklike 
ametiasutuste ja fondide valitsejate tegevusse, võtta vastu õiguslikult siduvaid tehnilisi 
standardeid, et määratleda finantsturgude terviklikkust ja stabiilsust ohustavad riskid, 
sealhulgas ülemäärasest finantsvõimendusest tulenevad süsteemsed riskid, ja nendega 
tegeleda.

Muudatusettepanek 1253
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Finantssüsteemi stabiilsuse ja 
terviklikkuse tagamiseks võtab komisjon 
vastu rakendusmeetmed, millega 
kehtestatakse piirangud 
finantsvõimendusele, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib kasutada. 
Kõnealused piirangud peaksid muu hulgas 
võtma arvesse alternatiivse 
investeerimisfondi tüüpi, strateegiat ja 
finantsvõimenduse allikaid.

3. Finantssüsteemi stabiilsuse ja 
terviklikkuse tagamiseks on Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusel õigus 
kehtestada piirangud finantsvõimendusele, 
mida alternatiivne investeerimisfond võib 
kasutada. Kõnealused piirangud peaksid 
muu hulgas võtma arvesse alternatiivse 
investeerimisfondi tüüpi, strateegiat ja 
finantsvõimenduse allikaid.

Kõnealused meetmed, mis on kavandatud 
käesoleva direktiivi vähemoluliste 
punktide muutmiseks seda täiendades, 
võetakse vastu vastavalt artikli 49 lõike 3 
kohasele kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusel peaks olema õigus kehtestada piirangud 
finantsvõimendusele, mida alternatiivne investeerimisfond võib kasutada.
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Muudatusettepanek 1254
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Finantssüsteemi stabiilsuse ja 
terviklikkuse tagamiseks võtab komisjon 
vastu rakendusmeetmed, millega 
kehtestatakse piirangud
finantsvõimendusele, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib kasutada. 
Kõnealused piirangud peaksid muu hulgas 
võtma arvesse alternatiivse 
investeerimisfondi tüüpi, strateegiat ja 
finantsvõimenduse allikaid.

3. Finantssüsteemi stabiilsuse ja 
terviklikkuse tagamiseks ning pikaajalise 
jätkusuutliku majanduskasvu 
edendamiseks võtab komisjon artiklite 49 
a, 49 b ja 49 c kohaselt vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega kehtestatakse piirangud
brutovõimendusele, mida alternatiivne 
investeerimisfond võib kasutada. Need 
piirangud ei tohi ületada alternatiivse 
investeerimisfondi viiekordset omakapitali 
väärtust, välja arvatud teatava kategooria 
alternatiivsete investeerimisfondide puhul, 
mille korral võib lubada suuremat 
kordajat nende fondide poolt kasutatava 
ärimudeli põhjal ja niivõrd, kui 
kõnealune tegur ei suurenda süsteemset 
riski, sobib alternatiivse 
investeerimisfondi vastava tüübi 
riskiprofiiliga ega mõjuta tõenäoliselt 
ebaproportsionaalselt alternatiivse 
investeerimisfondi vastavat tüüpi neil 
turgudel, kus nad tegutsevad. Kõnealused 
piirangud peaksid muu hulgas võtma 
arvesse alternatiivse investeerimisfondi 
tüüpi, strateegiat ja finantsvõimenduse 
allikaid. Komisjon täpsustab ka lõike 2 
kohaselt esitatud teabe koondamise taset.

Or. en

Selgitus

Direktiiviga tuleks kehtestada maksimaalne finantsvõimendus. Kehtestatud piirangu 
ületamine on lubatud, kui see on alternatiivse investeerimisfondi ärimudeli tõttu vajalik ja 
lisariskide suhtes vastuvõetav.
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Muudatusettepanek 1255
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Finantssüsteemi stabiilsuse ja 
terviklikkuse tagamiseks võtab komisjon 
vastu rakendusmeetmed, millega 
kehtestatakse piirangud 
finantsvõimendusele, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib kasutada. 
Kõnealused piirangud peaksid muu hulgas 
võtma arvesse alternatiivse 
investeerimisfondi tüüpi, strateegiat ja 
finantsvõimenduse allikaid.

3. Finantssüsteemi stabiilsuse ja 
terviklikkuse tagamiseks võtab komisjon, 
kes võtab arvesse Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogu seisukohti, artiklite 49 a, 
49 b ja 49 c kohaselt vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega kehtestatakse piirangud 
finantsvõimendusele, mida alternatiivne 
investeerimisfond ja alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võivad
kasutada. Kõnealused piirangud peaksid 
muu hulgas võtma arvesse alternatiivse 
investeerimisfondi tüüpi, strateegiat, 
suurust ja finantsvõimenduse allikaid, 
arvestades, et maksimaalne 
finantsvõimendus ei tohi ületada fondi 
viiekordset netoväärtust.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga antakse mõista, et finantsvõimendusele kehtestatud piirangud peaksid 
olema seda rangemad, mida suurema alternatiivse investeerimisfondiga on tegemist. 
Finantsvõimenduse piirang omakapitali suhtes on süsteemsete riskide vältimiseks tähtis.

Muudatusettepanek 1256
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Finantssüsteemi stabiilsuse ja 
terviklikkuse tagamiseks võtab komisjon 
vastu rakendusmeetmed, millega 
kehtestatakse piirangud 
finantsvõimendusele, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib kasutada. 

3. Finantssüsteemi stabiilsuse ja 
terviklikkuse tagamiseks võtab komisjon, 
kes võtab arvesse Euroopa Süsteemsete 
Riskide Nõukogu seisukohti, artiklite 49 a, 
49 b ja 49 c kohaselt vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega kehtestatakse piirangud 



PE439.134v03-00 52/176 AM\807997ET.doc

ET

Kõnealused piirangud peaksid muu hulgas 
võtma arvesse alternatiivse 
investeerimisfondi tüüpi, strateegiat ja 
finantsvõimenduse allikaid.

finantsvõimendusele, mida alternatiivne 
investeerimisfond ja alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võivad
kasutada. Kõnealused piirangud peaksid 
muu hulgas võtma arvesse alternatiivse 
investeerimisfondi tüüpi, strateegiat, 
suurust ja finantsvõimenduse allikaid, 
arvestades, et maksimaalne 
finantsvõimendus ei tohi ületada fondi 
viiekordset netoväärtust.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga antakse mõista, et finantsvõimendusele kehtestatud piirangud peaksid 
olema seda rangemad, mida suurema alternatiivse investeerimisfondiga on tegemist. 
Finantsvõimenduse piirang omakapitali suhtes on süsteemsete riskide vältimiseks tähtis.

Muudatusettepanek 1257
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Finantssüsteemi stabiilsuse ja 
terviklikkuse tagamiseks võtab komisjon 
vastu rakendusmeetmed, millega 
kehtestatakse piirangud 
finantsvõimendusele, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib kasutada. 
Kõnealused piirangud peaksid muu hulgas 
võtma arvesse alternatiivse 
investeerimisfondi tüüpi, strateegiat ja 
finantsvõimenduse allikaid.

3. Finantssüsteemi stabiilsuse ja 
terviklikkuse tagamiseks võtab komisjon
pärast Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega 
konsulteerimist artiklite 49 a, 49 b ja 49 c 
kohaselt vastu delegeeritud õigusaktid, 
millega kehtestatakse piirangud 
finantsvõimendusele, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib kasutada. 
Kõnealused piirangud peaksid muu hulgas 
võtma arvesse alternatiivse 
investeerimisfondi tüüpi, strateegiat ja 
finantsvõimenduse allikaid.

Or. en

Selgitus

Rakendusmeetmete või nendele Lissaboni lepingu kohaselt järgnevate meetmete puhul tuleks 
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võtta arvesse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse pädevust.

Muudatusettepanek 1258
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Finantssüsteemi stabiilsuse ja 
terviklikkuse tagamiseks võtab komisjon 
vastu rakendusmeetmed, millega 
kehtestatakse piirangud 
finantsvõimendusele, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib kasutada. 
Kõnealused piirangud peaksid muu hulgas 
võtma arvesse alternatiivse 
investeerimisfondi tüüpi, strateegiat ja 
finantsvõimenduse allikaid.

3. Finantssüsteemi stabiilsuse ja 
terviklikkuse tagamiseks võtab komisjon
artiklite 49 a, 49 b ja 49 c kohaselt vastu
delegeeritud õigusaktid, millega 
kehtestatakse piirangud 
finantsvõimendusele, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib kasutada.
Kõnealused piirangud peaksid muu hulgas 
võtma arvesse alternatiivse 
investeerimisfondi tüüpi, strateegiat ja 
finantsvõimenduse allikaid.

Kõnealused meetmed, mis on kavandatud 
käesoleva direktiivi vähemoluliste 
punktide muutmiseks seda täiendades, 
võetakse vastu vastavalt artikli 49 lõike 3 
kohasele kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Kui see artikkel alles jääb, on see vastavalt uuele komiteemenetlusele sobiv sõnastus.

Muudatusettepanek 1259
Enikő Győri

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjonil on õigus kehtestada 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
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nõuannet arvesse võttes piirangud suure 
finantsvõimendusega alternatiivse 
investeerimisfondi tegevusest tulenevale 
süsteemsele koguriskile.  Süsteemse 
koguriski näitaja tuleks koostada valemi 
kujul ja seda tuleks pidevalt jälgida.

Or. en

Selgitus

Kui süsteemse koguriski ülempiir kehtestatakse valemiga, mitte diskretsiooniõiguse alusel 
langetatud otsusega, hõlbustaks see süsteemse koguriski kujunemise jälgimist ja aitaks 
õigeaegselt märgata alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate poolt 
investeerimisstrateegiates kasutatava suure finantsvõimendusega seotud individuaalsete 
riskide kuhjumist.

Muudatusettepanek 1260
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Pädevad asutused hindavad riske, mis 
võivad tuleneda finantsvõimendusest, 
mida alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kasutab oma juhitava 
alternatiivse investeerimisfondi suhtes, 
ning alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja päritoluliikmesriigi pädev asutus 
võib finantssüsteemi stabiilsuse ja 
terviklikkuse tagamise vajadusel 
kehtestada piirangud 
finantsvõimendusele, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal on lubatud 
kasutada. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja päritoluliikmesriigi pädevad 
asutused teavitavad alternatiivse 
investeerimisfondi päritoluliikmesriigi 
pädevaid asutusi, Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutust ning 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
nõuetekohaselt vastavalt artiklile 46 
võetud meetmetest. 
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Or. en

Selgitus

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.

Muudatusettepanek 1261
Gay Mitchell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Pädevad asutused hindavad 
süsteemseid riske, mis võivad tuleneda 
finantsvõimendusest, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kasutab oma 
juhitava alternatiivse investeerimisfondi 
suhtes, ning alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädev asutus võib 
finantssüsteemi stabiilsuse ja 
terviklikkuse tagamise vajaduse korral 
kehtestada piirangud 
finantsvõimendusele, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal on lubatud 
kasutada oma juhitava alternatiivse 
investeerimisfondi suhtes. Alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
teavitavad Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Komiteed ning 
alternatiivse investeerimisfondi 
päritoluliikmesriigi pädevaid asutusi 
nõuetekohaselt sellega seoses võetud 
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meetmetest.

Or. en

Muudatusettepanek 1262
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Pädevad asutused hindavad 
süsteemseid riske, mis võivad tuleneda 
finantsvõimendusest, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kasutab oma 
juhitava alternatiivse investeerimisfondi 
suhtes, ning alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädev asutus võib 
finantssüsteemi stabiilsuse ja 
terviklikkuse tagamise vajaduse korral 
kehtestada piirangud 
finantsvõimendusele, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal on lubatud 
kasutada oma juhitava alternatiivse 
investeerimisfondi suhtes. Alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
teavitavad Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Komiteed ning 
alternatiivse investeerimisfondi 
päritoluliikmesriigi pädevaid asutusi 
nõuetekohaselt sellega seoses võetud 
meetmetest.

Or. en
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Muudatusettepanek 1263
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Pädevad asutused hindavad 
süsteemseid riske, mis võivad tuleneda 
finantsvõimendusest, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kasutab oma 
juhitava alternatiivse investeerimisfondi 
suhtes, ning alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädev asutus võib 
finantssüsteemi stabiilsuse ja 
terviklikkuse tagamise vajadusel 
kehtestada piirangud 
finantsvõimendusele, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal on lubatud 
kasutada oma juhitava alternatiivse 
investeerimisfondi suhtes. Alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
teavitavad Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Komiteed ning 
alternatiivse investeerimisfondi 
päritoluliikmesriigi pädevaid asutusi 
nõuetekohaselt sellega seoses võetud 
meetmetest.

Or. en

Muudatusettepanek 1264
Gay Mitchell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Komisjon võtab artiklite 49 a, 49 b ja 
49 c kohaselt vastu delegeeritud 
õigusaktid, milles määratakse kindlaks 
põhimõtted, millega selgitatakse 
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asjaolusid, mille korral rakendaksid 
pädevad asutused lõike 3 a sätteid, võttes 
arvesse alternatiivsete 
investeerimisfondide erinevaid 
strateegiaid, erinevaid turutingimusi, 
milles alternatiivne investeerimisfond 
toimib, ning sätete rakendamisest 
tuleneda võivat protsüklilist mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 1265
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Komisjon võtab artiklite 49 a, 49 b ja 
49 c kohaselt vastu delegeeritud 
õigusaktid, milles määratakse kindlaks 
põhimõtted, millega selgitatakse 
asjaolusid, mille korral peaksid pädevad 
asutused rakendama lõike 3 a sätteid, 
võttes arvesse alternatiivsete 
investeerimisfondide erinevaid 
strateegiaid, erinevaid turutingimusi, 
milles alternatiivne investeerimisfond 
toimib, ning sätete rakendamisest 
tuleneda võivat protsüklilist mõju.

Or. en

Selgitus

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
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operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.

Muudatusettepanek 1266
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Komisjon võtab artiklite 49 a, 49 b ja 
49 c kohaselt vastu delegeeritud 
õigusaktid, milles määratakse kindlaks 
põhimõtted, millega selgitatakse 
asjaolusid, mille korral peaksid pädevad 
asutused rakendama lõike 3 a sätteid, 
võttes arvesse alternatiivsete 
investeerimisfondide erinevaid 
strateegiaid, erinevaid turutingimusi, 
milles alternatiivne investeerimisfond 
toimib, ning sätete rakendamisest 
tuleneda võivat protsüklilist mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 1267
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Komisjon võtab artiklite 49 a, 49 b ja 
49 c kohaselt vastu delegeeritud 
õigusaktid, milles määratakse kindlaks 
põhimõtted, millega selgitatakse 



PE439.134v03-00 60/176 AM\807997ET.doc

ET

asjaolusid, mille korral peaksid pädevad 
asutused rakendama lõike 3 a sätteid, 
võttes arvesse alternatiivsete 
investeerimisfondide erinevaid 
strateegiaid, erinevaid turutingimusi, 
milles alternatiivne investeerimisfond 
toimib, ning sätete rakendamisest 
tuleneda võivat protsüklilist mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 1268
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Komisjon võtab artiklite 49 a, 49 b ja 
49 c kohaselt vastu delegeeritud 
õigusaktid eesmärgiga selgitada 
finantsvõimenduse meetodeid vastavalt 
artikli 3 punktile l ning artikli 21 lõike 4 
tähenduses, ning täpsustab, millal 
peetakse finantsvõimendust kasutatuks 
süsteemselt olulises ulatuses ja kuidas 
finantsvõimendust arvutada.

Or. en

Muudatusettepanek 1269
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Selleks et tagada käesoleva artikli 
ühtne kohaldamine, võib Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja 
töötada tehniliste standardite kavandid, et 
määrata kindlaks lõike 3 a sätete 
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kohaldamise tingimused, võttes arvesse 
komisjoni poolt käesoleva lõike kohaselt 
võetud delegeeritud õigusakte.
Komisjon võib esimeses lõigus osutatud 
tehniliste standardite kavandid vastu võtta 
määruse …/… [Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] 
artiklis 7 sätestatud korras.

Or. en

Selgitus

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.

Muudatusettepanek 1270
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandlikel asjaoludel ja juhul kui seda 
on vaja finantssüsteemi stabiilsuse ja 
terviklikkuse tagamiseks võivad 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
kehtestada täiendavad piirangud 
finantsvõimendusele, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib kasutada. 
Päritoluliikmesriigi pädevate asutuste 
võetavad meetmed on ajutised ja need 
peavad olema kooskõlas lõike 3 kohaselt 
komisjoni poolt kehtestatud sätetega.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 1271
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandlikel asjaoludel ja juhul kui seda 
on vaja finantssüsteemi stabiilsuse ja 
terviklikkuse tagamiseks võivad 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
kehtestada täiendavad piirangud 
finantsvõimendusele, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib kasutada. 
Päritoluliikmesriigi pädevate asutuste 
võetavad meetmed on ajutised ja need 
peavad olema kooskõlas lõike 3 kohaselt 
komisjoni poolt kehtestatud sätetega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Finantsvõimenduse piirang või ülempiir ei ole otstarbekas ega praktiline. Finantsvõimendust 
on raske määratleda ja selle kohaldamine sõltub tihti sellest, millisesse varade kategooriasse 
investeeritakse, ja/või strateegiast, mida konkreetne alternatiivne investeerimisfond kasutab.

Muudatusettepanek 1272
Gay Mitchell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandlikel asjaoludel ja juhul kui seda 
on vaja finantssüsteemi stabiilsuse ja 
terviklikkuse tagamiseks võivad 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
kehtestada täiendavad piirangud 
finantsvõimendusele, mida alternatiivse
investeerimisfondi valitseja võib kasutada. 

välja jäetud
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Päritoluliikmesriigi pädevate asutuste 
võetavad meetmed on ajutised ja need 
peavad olema kooskõlas lõike 3 kohaselt 
komisjoni poolt kehtestatud sätetega.

Or. en

Muudatusettepanek 1273
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandlikel asjaoludel ja juhul kui seda 
on vaja finantssüsteemi stabiilsuse ja 
terviklikkuse tagamiseks võivad 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
kehtestada täiendavad piirangud 
finantsvõimendusele, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib kasutada. 
Päritoluliikmesriigi pädevate asutuste 
võetavad meetmed on ajutised ja need 
peavad olema kooskõlas lõike 3 kohaselt 
komisjoni poolt kehtestatud sätetega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Finantsvõimenduse piirang või ülempiir ei ole otstarbekas ega praktiline. Finantsvõimendust 
on raske määratleda ja selle kohaldamine sõltub tihti sellest, millisesse varade kategooriasse 
investeeritakse, ja/või strateegist, mida konkreetne alternatiivne investeerimisfond kasutab.
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Muudatusettepanek 1274
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandlikel asjaoludel ja juhul kui seda 
on vaja finantssüsteemi stabiilsuse ja 
terviklikkuse tagamiseks võivad 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
kehtestada täiendavad piirangud 
finantsvõimendusele, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib kasutada. 
Päritoluliikmesriigi pädevate asutuste 
võetavad meetmed on ajutised ja need 
peavad olema kooskõlas lõike 3 kohaselt 
komisjoni poolt kehtestatud sätetega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

It is of crucial importance that investment funds do not take on leverage to the extent that this 
leads to excessive risks. The risks following from the use of leverage vary between funds, 
depending on the investment strategies used and the market circumstances in which they 
operate. A general limit set by the Commission would not be able to fully take these specific 
characteristics into account. Supervisory authorities are better able to judge what leverage 
level would be appropriate for the funds they authorise, as this is a very technical issue. In 
order to make sure supervisory authorities throughout the European Union assess these risks 
and set leverage limits in an equal manner, and in order to avoid a race the bottom, it is 
appropriate that the Commission adopts implementing measures setting common principles to 
be used by supervisory authorities when setting limits and ESMA - through technical 
standards - further harmonises the way supervisory authorities assess risks following from 
leverage and set limits.

Muudatusettepanek 1275
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandlikel asjaoludel ja juhul kui seda 
on vaja finantssüsteemi stabiilsuse ja 

4. Käesoleva direktiivi kohaselt kas 
korrapäraselt, vastavalt vajadusele, 
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terviklikkuse tagamiseks võivad 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
kehtestada täiendavad piirangud 
finantsvõimendusele, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib kasutada. 
Päritoluliikmesriigi pädevate asutuste 
võetavad meetmed on ajutised ja need 
peavad olema kooskõlas lõike 3 kohaselt 
komisjoni poolt kehtestatud sätetega.

taotluse korral või mõnel muul viisil 
saadud teabe põhjal ning finantsturgude 
stabiilsuse ja terviklikkuse eesmärgil 
teostab Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus 
järgmisi tegevusi:

a) jälgib ja hindab riske, mis on seotud 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitseja tegevusega oma juhitava 
alternatiivse investeerimisfondi suhtes; 
hindamise läbiviimiseks teeb Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus 
koostööd Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu ning alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevate asutustega;
b) võib vajadusel nõuda kas otse 
asjaomaselt alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejalt või 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevate asutuste 
kaudu lisateavet, mida ta peab oluliseks;
c) võib kas omal algatusel ja/või kui 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja
päritoluliikmesriigi pädevad asutused ei 
ole võtnud asjakohaseid meetmeid, teha 
üksikotsuseid, millega nõutakse, et 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
võtaksid vajalikke meetmeid selliste 
riskidega tegelemiseks, mis võivad 
ohustada finantsturgude terviklikkust või 
rahandussüsteemi kui terviku või selle osa 
stabiilsust, tagades, et ühe või mitme 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tegevusele oma juhitava alternatiivse 
investeerimisfondi suhtes esitatakse 
põhjendatud taotlused või kehtestatakse 
piirangud; sellised nõuded või piirangud 
hõlmavad eelkõige taset või laadi käsitleva 
piirangu kehtestamist 
finantsvõimendusele, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib kasutada, 
võttes muu hulgas arvesse alternatiivse 



PE439.134v03-00 66/176 AM\807997ET.doc

ET

investeerimisfondi tüüpi, strateegiat, 
finantsvõimenduse allikaid ja 
investeeringute koondumist, 
turutingimusi, milles alternatiivne 
investeerimisfond toimib, ning sätete 
rakendamisest tuleneda võivat 
protsüklilist mõju; sellised taotlused või 
piirangud hõlmavad ka alternatiivse 
investeerimisfondi investeerimispoliitika 
muutmise ettepanekuid, mille puhul 
teavitab Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
oma tehtud üksikotsustest; kui 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused ei 
täida Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutuse tehtud üksikotsust selleks 
ettenähtud aja jooksul, võib Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus teha 
ühele või mitmele alternatiivsele 
investeerimisfondi valitsejale 
adresseeritud üksikotsuse, millega 
nimetatud valitsejat kohustatakse võtma 
vajalikke meetmeid (sealhulgas lõpetama 
igasuguse tegevuse) Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse 
üksikotsuse täitmiseks; Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse 
üksikotsused, mis on otseselt 
adresseeritud alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejale, on 
ülimuslikud kõikide alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevate asutuste 
poolt samas asjas varem tehtud otsuste 
suhtes; kõik meetmed, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
võtavad asjaolude tõttu, mis puudutavad 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutuse kas alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevale asutusele või  
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale 
adresseeritud üksikotsust, peavad alati 
olema selle üksikotsusega kooskõlas.



AM\807997ET.doc 67/176 PE439.134v03-00

ET

Or. en

Selgitus

Süsteemsete riskide tõhusa kontrolli ja järelevalve tagamiseks on vaja mehhanismi, millega 
selgitataks liikmesriikide ja ELi asutuste vahelist teabevahetust ja muudetaks see tõhusamaks. 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele antaks volitused, mis võimaldavad tal saada 
asjakohast teavet, sekkuda nii pidevalt, kui iga üksikjuhtumi puhul eraldi riiklike 
ametiasutuste ja fondide valitsejate tegevusse, võtta vastu õiguslikult siduvaid tehnilisi 
standardeid, et määratleda finantsturgude terviklikkust ja stabiilsust ohustavad riskid, 
sealhulgas ülemäärasest finantsvõimendusest tulenevad süsteemsed riskid, ja nendega 
tegeleda.

Muudatusettepanek 1276
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandlikel asjaoludel ja juhul kui seda
on vaja finantssüsteemi stabiilsuse ja 
terviklikkuse tagamiseks võivad 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
kehtestada täiendavad piirangud 
finantsvõimendusele, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib kasutada. 
Päritoluliikmesriigi pädevate asutuste 
võetavad meetmed on ajutised ja need 
peavad olema kooskõlas lõike 3 kohaselt 
komisjoni poolt kehtestatud sätetega.

4. Erandlikel asjaoludel ja juhul kui
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
peab seda finantssüsteemi stabiilsuse ja 
terviklikkuse tagamiseks vajalikuks,
võivad päritoluliikmesriigi pädevad 
asutused kehtestada täiendavad piirangud 
finantsvõimendusele, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib kasutada. 
Päritoluliikmesriigi pädevate asutuste poolt 
vastavalt Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse 
juhistele ja Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu soovitustele võetavad meetmed 
on ajutised ja need peavad olema 
kooskõlas lõike 3 kohaselt komisjoni poolt 
kehtestatud sätetega.

Or. en

Selgitus

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu peaks vastutama finantssüsteemi stabiilsust ja 
terviklikkust ohustavate erandlike asjaolude tuvastamise eest. Meetmed, mida 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused võtavad riski vähendamiseks, peavad vastama Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse juhistele ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 
soovitustele, et tagada võrdsed võimalused ja käesoleva direktiivi järjepidev rakendamine.
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Muudatusettepanek 1277
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandlikel asjaoludel ja juhul kui seda 
on vaja finantssüsteemi stabiilsuse ja 
terviklikkuse tagamiseks võivad 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
kehtestada täiendavad piirangud 
finantsvõimendusele, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib kasutada. 
Päritoluliikmesriigi pädevate asutuste 
võetavad meetmed on ajutised ja need 
peavad olema kooskõlas lõike 3 kohaselt 
komisjoni poolt kehtestatud sätetega.

4. Erandlikel asjaoludel ja juhul kui seda 
on vaja finantssüsteemi stabiilsuse ja 
terviklikkuse tagamiseks või pikaajalise 
jätkusuutliku majanduskasvu kaitsmiseks,
võivad päritoluliikmesriigi pädevad 
asutused ja komisjon kehtestada 
täiendavad piirangud finantsvõimendusele, 
mida alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja võib kasutada. Päritoluliikmesriigi 
pädevate asutuste võetavad meetmed on 
ajutised ja need peavad olema kooskõlas 
lõike 3 kohaselt komisjoni poolt 
kehtestatud sätetega.

Or. en

Selgitus

Päritoluliikmesriigi pädev asutus või komisjon peaksid otsustama ajutiste piirangute 
kehtestamise finantsvõimendusele.

Muudatusettepanek 1278
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandlikel asjaoludel ja juhul kui seda 
on vaja finantssüsteemi stabiilsuse ja 
terviklikkuse tagamiseks võivad 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
kehtestada täiendavad piirangud 
finantsvõimendusele, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib kasutada.
Päritoluliikmesriigi pädevate asutuste 

4. Erandlikel asjaoludel ja juhul kui seda 
on vaja finantssüsteemi stabiilsuse ja 
terviklikkuse tagamiseks võivad
alternatiivse investeerimisfondi valitseja
päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
kehtestada piirangud finantsvõimendusele, 
mida alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja võib kasutada. Alternatiivse 
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võetavad meetmed on ajutised ja need 
peavad olema kooskõlas lõike 3 kohaselt
komisjoni poolt kehtestatud sätetega.

investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriiki, Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutust, 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ja 
komisjoni teavitatakse kõigist sellistest 
meetmetest.

Or. en

Muudatusettepanek 1279
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandlikel asjaoludel ja juhul kui seda 
on vaja finantssüsteemi stabiilsuse ja 
terviklikkuse tagamiseks võivad 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
kehtestada täiendavad piirangud 
finantsvõimendusele, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib kasutada. 
Päritoluliikmesriigi pädevate asutuste 
võetavad meetmed on ajutised ja need 
peavad olema kooskõlas lõike 3 kohaselt 
komisjoni poolt kehtestatud sätetega.

4. Erandlikel asjaoludel ja juhul kui seda 
on vaja finantssüsteemi stabiilsuse ja 
terviklikkuse tagamiseks võivad 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
kehtestada täiendavad piirangud 
finantsvõimendusele, mida alternatiivne 
investeerimisfond võib kasutada. 
Päritoluliikmesriigi pädevate asutuste 
võetavad meetmed on ajutised.
Päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
teavitavad Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutust 
sellistest piirangutest.

Or. en

Selgitus

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutust tuleb teavitada, et ta saaks tagada meetmete 
kooskõla Euroopa Liidu tasandil.
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Muudatusettepanek 1280
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandlikel asjaoludel ja juhul kui seda 
on vaja finantssüsteemi stabiilsuse ja 
terviklikkuse tagamiseks võivad 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
kehtestada täiendavad piirangud 
finantsvõimendusele, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib kasutada. 
Päritoluliikmesriigi pädevate asutuste 
võetavad meetmed on ajutised ja need 
peavad olema kooskõlas lõike 3 kohaselt 
komisjoni poolt kehtestatud sätetega.

4. Erandlikel asjaoludel ja juhul kui seda 
on vaja finantssüsteemi stabiilsuse ja 
terviklikkuse tagamiseks võivad 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
kehtestada täiendavad piirangud 
finantsvõimendusele, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ja 
alternatiivne investeerimisfond võivad
kasutada. Päritoluliikmesriigi pädevate 
asutuste võetavad meetmed on ajutised ja 
need peavad olema kooskõlas lõike 3 
kohaselt komisjoni poolt kehtestatud 
sätetega.

Or. en

Selgitus

 Direktiivi artiklid 19 kuni 30 peaksid hõlmama ka alternatiivseid investeerimisfonde.

Muudatusettepanek 1281
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandlikel asjaoludel ja juhul kui seda 
on vaja finantssüsteemi stabiilsuse ja 
terviklikkuse tagamiseks võivad 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
kehtestada täiendavad piirangud 
finantsvõimendusele, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib kasutada. 
Päritoluliikmesriigi pädevate asutuste 
võetavad meetmed on ajutised ja need 
peavad olema kooskõlas lõike 3 kohaselt 

4. Erandlikel asjaoludel ja juhul kui seda 
on vaja finantssüsteemi stabiilsuse ja 
terviklikkuse tagamiseks, võivad 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
kehtestada täiendavad piirangud 
finantsvõimendusele, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ja 
alternatiivne investeerimisfond võivad
kasutada. Päritoluliikmesriigi pädevate 
asutuste võetavad meetmed on ajutised ja 
need peavad olema kooskõlas lõike 3 
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komisjoni poolt kehtestatud sätetega. kohaselt komisjoni poolt kehtestatud 
sätetega.

Or. en

Selgitus

 Direktiivi artiklid 19 kuni 30 peaksid hõlmama ka alternatiivseid investeerimisfonde.

Muudatusettepanek 1282
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon võtab vastu alternatiivsete 
investeerimisfondide poolt 
finantsvõimendusega väljaostetud 
sihtäriühingute pikaajalise 
maksejõulisuse sihttasemed. Sihttasemed 
sisaldavad järgmise nelja näitaja 
kombinatsiooni:
a) võlateeninduse kattekordaja 
(rahavoogude ja kõigi võlateenindusega 
seotud kulude suhe);
b) üldfinantsvõimendus „dünaamiline 
finantsvõimendus 1” (konsolideeritud 
EBITDA ja neto intressitulu suhe);
c) dünaamiline finantsvõimendus 2 
(netovõla ja vabade rahavoogude suhe); 
ning
d) omakapitali tase (omakapitali ja 
kogukapitali suhe).
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Sihtäriühingud peavad järgima kõiki 
nelja näitajat ning kontrollima 
regulaarselt maksejõulisust. Dividendide 
maksmine peab piirduma ühe maksega 
aastas ning dividendide summa ei tohi 
ületada tulude summat. Dividende ei 
maksta, kui maksejõulisus on negatiivne.

Or. en

Selgitus

Käesolevas sättes käsitletakse börsiväliste ettevõttete poolt väärtpaberibörsil noteeritud ja 
noteerimata äriühingu finantsvõimendusega väljaostmise kõige keerulisemaid juhtumeid. 
Nelja näitaja kombinatsiooniga püütakse kaitsta sihtäriühingu,  eelkõige väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete omakapitali liigset koormamist võlaga ja varade odava ülesostmisega. 
Maksejõulisuse kontrollimine koos dividendide maksmise piiramisega on vajalik 
alternatiivsete investeerimisfondide finantsvõimenudega ostetavate sihtäriühingute 
maksejõulisuse säilitamiseks, pidades eriti silmas rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite 
kohaldamist.

Amendment 1283
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon võtab vastu alternatiivsete 
investeerimisfondide poolt 
finantsvõimendusega väljaostetud 
sihtäriühingute pikaajalise 
maksejõulisuse sihttasemed. Sihttasemed 
sisaldavad järgmise nelja näitaja 
kombinatsiooni:
a) võlateeninduse kattekordaja 
(rahavoogude ja kõigi võlateenindusega 
seotud kulude suhe);
b) üldfinantsvõimendus „dünaamiline 
finantsvõimendus 1” (konsolideeritud 
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EBITDA ja neto intressitulu suhe);
c) dünaamiline finantsvõimendus 2 
(netovõla ja vabade rahavoogude suhe);
d) omakapitali tase (omakapitali ja 
kogukapitali suhe).
Sihtäriühingud peavad järgima kõiki 
nelja näitajat ning kontrollima 
regulaarselt maksejõulisust. Dividendide 
maksmine peab piirduma ühe maksega 
aastas ning dividendide summa ei tohi 
ületada tulude summat. Dividende ei 
maksta, kui maksejõulisus on negatiivne.

Or. en

Selgitus

Käesolevas sättes käsitletakse börsiväliste ettevõttete poolt väärtpaberibörsil noteeritud ja 
noteerimata äriühingu finantsvõimendusega väljaostmise kõige keerulisemaid juhtumeid. 
Nelja näitaja kombinatsiooniga püütakse kaitsta sihtäriühingu,  eelkõige väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete omakapitali liigset koormamist võlaga ja varade odava ülesostmisega. 
Maksejõulisuse kontrollimine koos dividendide maksmise piiramisega on vajalik 
alternatiivsete investeerimisfondide finantsvõimenudega ostetavate sihtäriühingute 
maksejõulisuse säilitamiseks, pidades eriti silmas rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite 
kohaldamist.

Muudatusettepanek 1284
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V peatükk – 2. jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÄRIÜHINGUTES KONTROLLI 
OMAVATE ALTERNATIIVSETE 
INVESTEERIMISFONDIDE 
VALITSEJA KOHUSTUSED

ÄRIÜHINGUTES MÕJU OMAVATE 
ALTERNATIIVSETE 
INVESTEERIMISFONDIDE 
KOHUSTUSED

Or. en

Selgitus

Tegemist on alternatiivse investeerimisfondi, mitte selle valitseja kohustustega.
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Muudatusettepanek 1285
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V peatükk – 2. jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ÄRIÜHINGUTES KONTROLLI 
OMAVATE ALTERNATIIVSETE 
INVESTEERIMISFONDIDE VALITSEJA 
KOHUSTUSED

ÄRIÜHINGUTES OLULIST OSALUST
VÕI KONTROLLI OMAVATE 
ALTERNATIIVSETE 
INVESTEERIMISFONDIDE VALITSEJA 
KOHUSTUSED

Or. en

Muudatusettepanek 1286
José Manuel García-Margallo y Marfil, Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba 
Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 26 välja jäetud
Reguleerimisala
1. Käesolevat jagu kohaldatakse järgmiste 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejate 
suhtes:
a) kes valitsevad ühte või mitut 
alternatiivset investeerimisfondi, mis kas 
üksi või koos omavad 30 % või rohkem 
emitendi või ühenduses alaliselt asuva 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu 
häälteõigusest;
b) kes on sõlminud alternatiivsete 
investeerimisfondide ühe või mitme teise 
valitsejaga lepingu, millega võimaldatakse 
kõnealuste fondivalitsejate poolt 
valitsetavatel alternatiivsetel 
investeerimisfondidel omandada 30 % või 
enam emitendi või väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu hääleõigustest.
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2. Käesolevat jagu ei kohaldata, kui 
emitent või väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühing on väike või keskmisega 
suurusega ettevõte, kus töötab alla 250 
inimese ja kelle aastakäive ei ületa 50 
miljonit eurot ning/või kelle bilansimaht 
ei ületa 43 miljonit eurot.

Or. en

Selgitus

Direktiivi artiklite 26–30 sätteid tuleks kohaldada järjepidevalt kõigi nende suhtes, kes 
omandavad ettevõttes olulise osaluse, mitte üksnes alternatiivse investeerimisfondi valitsejate 
ja ettevõtete suhtes, millesse nemad investeerivad. Kõik läbipaistvuse või ettevõtte töövõtjate 
ja sidusrühmade huvidega seotud probleemid puudutavad samamoodi ka ELi territooriumil 
asuvas äriühingus kontrolli omavate investorite tegevust, mitte üksnes alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejatega seotud olukordi. Kõiki avalikustamiskohustusi tuleks 
kohaldada järjekindlalt üldises äriühinguõiguse direktiivis, et mitte seada halvemasse 
olukorda alternatiivse investeerimisfondi valitsejaid ja äriühinguid, millesse nad 
investeerivad.

Muudatusettepanek 1287
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 26 välja jäetud
Reguleerimisala
1. Käesolevat jagu kohaldatakse järgmiste 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejate 
suhtes:
a) kes valitsevad ühte või mitut 
alternatiivset investeerimisfondi, mis kas 
üksi või koos omavad 30 % või rohkem 
emitendi või ühenduses alaliselt asuva 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu 
häälteõigusest;
b) kes on sõlminud alternatiivsete 
investeerimisfondide ühe või mitme teise 
valitsejaga lepingu, millega võimaldatakse 
kõnealuste fondivalitsejate poolt 
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valitsetavatel alternatiivsetel 
investeerimisfondidel omandada 30 % või 
enam emitendi või väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu hääleõigustest.
2. Käesolevat jagu ei kohaldata, kui 
emitent või väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühing on väike või keskmisega 
suurusega ettevõte, kus töötab alla 250 
inimese ja kelle aastakäive ei ületa 50 
miljonit eurot ning/või kelle bilansimaht 
ei ületa 43 miljonit eurot.

Or. en

Selgitus

The provisions of Articles 26 to 30 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Accordingly any disclosure obligations 
should be applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.

Muudatusettepanek 1288
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – pealkiri ja lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reguleerimisala Väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu 
finantsvõimendusega väljaostmise suhtes 
kohaldatav usaldatavusnormatiivide 
täitmise järelevalve

1. Käesolevat jagu kohaldatakse järgmiste 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejate 
suhtes:

1. Liikmesriigid tagavad, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejad, kes 
valitsevad ühte või mitut alternatiivset 
investeerimisfondi, mis kas üksi või koos 
omavad kontrolli väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu üle, esitavad teabe 
enne ja pärast sihtäriühingu omandamist 
kas otseselt või kaudselt tekkiva võla 
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suuruse kohta.
a) kes valitsevad ühte või mitut 
alternatiivset investeerimisfondi, mis kas 
üksi või koos omavad 30 % või rohkem 
emitendi või ühenduses alaliselt asuva 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu 
häälteõigusest;
b) kes on sõlminud alternatiivsete 
investeerimisfondide ühe või mitme teise 
valitsejaga lepingu, millega võimaldatakse 
kõnealuste fondivalitsejate poolt 
valitsetavatel alternatiivsetel 
investeerimisfondidel omandada 30 % või 
enam emitendi või väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu hääleõigustest.

Or. en

Selgitus

Ettepaneku artiklitega 26–30 börsivälistesse ettevõtetesse investeerivate fondide valitsejatele 
pandud teabe avaldamise kohustused ei ole süsteemse riski järelevalve seisukohast olulised 
ega asjakohased. Need on tegelikult seotud teabe avaldamise kohustustega, mida on teistes 
ELi direktiivides juba käsitletud või mida on vaevalt võimalik kohaldada (näiteks 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu arengukava avaldamise kohustus, mis tekitab suurt 
muret seoses konfidentsiaalsuse ja/või majandusspionaažiga). Lisaks sellele ei kohaldata neid 
kohustusi kõikide turuosaliste suhtes, kelle tegevus võib põhjustada süsteemset riski.

Muudatusettepanek 1289
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat jagu kohaldatakse järgmiste 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejate
suhtes:

1. Käesolevat jagu kohaldatakse
alternatiivsete investeerimisfondide
suhtes, mis kas üksi või koos teiste 
investeerimisfondidega omandavad 
kooskõlas rahvusvaheliste 
finantsaruandlusstandarditega (IFRS) 
määratletud olulise osaluse või kontrolli 
emitendis või liidus alaliselt asuvas 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingus;
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a) kes valitsevad ühte või mitut 
alternatiivset investeerimisfondi, mis kas 
üksi või koos omavad 30 % või rohkem 
emitendi või ühenduses alaliselt asuva 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu 
häälteõigusest;
b) kes on sõlminud alternatiivsete 
investeerimisfondide ühe või mitme teise 
valitsejaga lepingu, millega võimaldatakse 
kõnealuste fondivalitsejate poolt 
valitsetavatel alternatiivsetel 
investeerimisfondidel omandada 30 % või 
enam emitendi või väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu hääleõigustest.

Or. en

Selgitus

Nõuded peavad olema proportsionaalsed alternatiivse investeerimisfondi mõjuga ettevõtte 
üle.

Muudatusettepanek 1290
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kes valitsevad ühte või mitut 
alternatiivset investeerimisfondi, mis kas 
üksi või koos omavad 30 % või rohkem 
emitendi või ühenduses alaliselt asuva 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu 
häälteõigusest;

a) kes valitsevad ühte või mitut 
alternatiivset investeerimisfondi, mis kas 
üksi või koos omavad 10 %, 20 %, 30 %  
ja 50 % või rohkem emitendi või liidus
alaliselt asuva väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu häälteõigusest;

Or. en

Selgitus

Private equity has so far disclosed very little information, mostly unverifiable and not 
provided on a consistent basis. As this type of ownership leads to significant changes in the 
management style of companies, it is of the utmost importance to have a complete and 
consistent picture of companies under leverage buy-outs. This information is important for 
investors, supervisors, employees and the public. There should be no exemption from 
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information requirements, be it on the basis of the fund size or the managed company size. 
The impact of private equity  investment may be felt even when a small interest is purchased, 
such as 10%. The impact then increases with the significance of the stake.

Muudatusettepanek 1291
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kes valitsevad ühte või mitut 
alternatiivset investeerimisfondi, mis kas 
üksi või koos omavad 30 % või rohkem 
emitendi või ühenduses alaliselt asuva 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu 
häälteõigusest;

a) kes valitsevad alternatiivset 
investeerimisfondi, mis kas üksi või koos 
teiste alternatiivsete 
investeerimisfondidega omab 25 % või 
rohkem emitendi või liidus alaliselt asuva 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu 
häälteõigusest, ning alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, 
kes valitsevad ühte või mitut sellist 
alternatiivset investeerimisfondi;

Or. en

Selgitus

Finantsvõimendusega tehtud ostudel on sageli tõsised tagajärjed äriühingutele ja töötajatele.  
Künnist, millest alates hakatakse börsiväliseid ettevõtteid reguleerima, tuleks seetõttu 
langetada tagatiste kontrolli tasandile. 25% häälteõigusest võib pidada olulise osaluse 
künniseks. Paljudes liikmesriikides on börsiväliste ettevõtete huvi suunatud eelkõige 
tööjõumahukatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, mida lõikes 2 sätestatud 
künnised ei hõlma.

Muudatusettepanek 1292
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kes valitsevad ühte või mitut
alternatiivset investeerimisfondi, mis kas 
üksi või koos omavad 30 % või rohkem 

a) kes valitsevad alternatiivset 
investeerimisfondi, mis kas üksi või koos 
teiste alternatiivsete 
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emitendi või ühenduses alaliselt asuva 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu 
häälteõigusest;

investeerimisfondidega omab 25 % või 
rohkem emitendi või liidus alaliselt asuva 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu 
häälteõigusest, ning alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, 
kes valitsevad ühte või mitut sellist 
alternatiivset investeerimisfondi;

Or. en

Selgitus

Finantsvõimendusega tehtud ostudel on sageli tõsised tagajärjed äriühingutele ja töötajatele.  
Künnist, millest alates hakatakse börsiväliseid ettevõtteid reguleerima, tuleks seetõttu 
langetada tagatiste kontrolli tasandile. 25% häälteõigusest võib pidada olulise osaluse 
künniseks. Paljudes liikmesriikides on börsiväliste ettevõtete huvi suunatud eelkõige 
tööjõumahukatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, mida lõikes 2 sätestatud 
künnised ei hõlma.

Muudatusettepanek 1293
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat jagu kohaldatakse järgmiste 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejate 
suhtes:

1. Käesolevat jagu kohaldatakse järgmiste 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejate 
suhtes:

a) kes valitsevad ühte või mitut 
alternatiivset investeerimisfondi, mis kas 
üksi või koos omavad 30 % või rohkem 
emitendi või ühenduses alaliselt asuva
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu
häälteõigusest;

a) kes valitsevad ühte või mitut 
alternatiivset investeerimisfondi, mis kas 
üksi või koos omavad kontrolli
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu
üle;

b) kes on sõlminud alternatiivsete 
investeerimisfondide ühe või mitme teise 
valitsejaga lepingu, millega võimaldatakse 
kõnealuste fondivalitsejate poolt 
valitsetavatel alternatiivsetel 
investeerimisfondidel omandada 30 % või 
enam emitendi või väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu hääleõigustest.

b) kes on sõlminud alternatiivsete 
investeerimisfondide ühe või mitme teise 
valitsejaga lepingu, millega võimaldatakse 
kõnealuste fondivalitsejate poolt 
valitsetavatel alternatiivsetel 
investeerimisfondidel omandada kontroll
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu
üle.
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Käesolevas jaos tähendab kontroll 
rohkem kui 50 % väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu hääleõigustest.

Or. en

Muudatusettepanek 1294
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat jagu kohaldatakse järgmiste 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejate 
suhtes:

1. Käesolevat jagu kohaldatakse järgmiste 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejate 
suhtes:

a) kes valitsevad ühte või mitut 
alternatiivset investeerimisfondi, mis kas 
üksi või koos omavad 30 % või rohkem 
emitendi või ühenduses alaliselt asuva 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu 
häälteõigusest;

a) kes valitsevad ühte või mitut 
alternatiivset investeerimisfondi, mis kas 
üksi või koos omavad kontrolli liidus
alaliselt asuva väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu üle;

b) kes on sõlminud alternatiivsete 
investeerimisfondide ühe või mitme teise 
valitsejaga lepingu, millega võimaldatakse 
kõnealuste fondivalitsejate poolt 
valitsetavatel alternatiivsetel 
investeerimisfondidel omandada 30 % või 
enam emitendi või väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu hääleõigustest.

b) kes on sõlminud alternatiivsete 
investeerimisfondide ühe või mitme teise 
valitsejaga lepingu, millega võimaldatakse 
kõnealuste fondivalitsejate poolt 
valitsetavatel alternatiivsetel 
investeerimisfondidel omandada kontroll 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu 
üle.

Or. en

Selgitus

Käesolevas direktiivis ei peaks käsitlema emitende, sest neid reguleeritakse põhjalikult 
äriühinguõiguses. Mõiste „kontroll” peaks viima äriühinguõigusega kooskõlla. 
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Muudatusettepanek 1295
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kes on sõlminud alternatiivsete 
investeerimisfondide ühe või mitme teise 
valitsejaga lepingu, millega võimaldatakse 
kõnealuste fondivalitsejate poolt 
valitsetavatel alternatiivsetel 
investeerimisfondidel omandada 30 % või 
enam emitendi või väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu hääleõigustest.

b) kes teevad koostööd ühe või mitme teise
alternatiivse investeerimisfondi valitsejaga
hääleõiguste omandamiseks või
kasutamiseks  alternatiivses 
investeerimisfondis, mida kõnealused 
fondivalitsejad valitsevad, kui nimetatud 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
valitseb ühte või mitut alternatiivset 
investeerimisfondi, mis kas üksi või koos 
omavad 10 %, 20 %, 30 % ja 50 % või
enam emitendi või väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu hääleõigustest.

Or. en

Selgitus

Börsivälise kapitali kohta on siiani avaldatud vähe teavet, mida suures osas ei ole võimalik 
kontrollida ja mida esitatakse ebareeglipäraselt. Kuna selline omandivorm toob ettevõtte 
juhtimisviisis kaasa suured muutused, on äärmiselt tähtis saada täielik ja järjepidev ülevaade 
finantsvõimendusega väljaostetud äriühingutest. Selline teave on investorite, kontrollijate, 
töötajate ja avalikkuse jaoks oluline. Teabenõuetele ei tohiks teha fondi suuruse või juhitava 
äriühingu suuruse alusel erandeid.

Muudatusettepanek 1296
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kes on sõlminud alternatiivsete 
investeerimisfondide ühe või mitme teise 
valitsejaga lepingu, millega võimaldatakse 
kõnealuste fondivalitsejate poolt 
valitsetavatel alternatiivsetel 
investeerimisfondidel omandada 30 % või 
enam emitendi või väärtpaberibörsil 

b) kes on sõlminud alternatiivsete 
investeerimisfondide ühe või mitme teise 
valitsejaga lepingu, millega võimaldatakse 
kõnealuste fondivalitsejate poolt 
valitsetavatel alternatiivsetel 
investeerimisfondidel omandada 25 % või 
enam emitendi või väärtpaberibörsil 
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noteerimata äriühingu hääleõigustest. noteerimata äriühingu hääleõigustest.

Or. en

Selgitus

Finantsvõimendusega tehtud ostudel on sageli tõsised tagajärjed äriühingutele ja töötajatele.  
Künnist, millest alates hakatakse börsiväliseid ettevõtteid reguleerima, tuleks seetõttu 
langetada tagatiste kontrolli tasandile. 25% häälteõigusest võib pidada olulise osaluse 
künniseks. Paljudes liikmesriikides on börsiväliste ettevõtete huvi suunatud eelkõige 
tööjõumahukatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, mida lõikes 2 sätestatud 
künnised ei hõlma.

Muudatusettepanek 1297
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kes on sõlminud alternatiivsete 
investeerimisfondide ühe või mitme teise 
valitsejaga lepingu, millega võimaldatakse 
kõnealuste fondivalitsejate poolt 
valitsetavatel alternatiivsetel 
investeerimisfondidel omandada 30 % või 
enam emitendi või väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu hääleõigustest.

b) kes on sõlminud alternatiivsete 
investeerimisfondide ühe või mitme teise 
valitsejaga lepingu, millega võimaldatakse 
kõnealuste fondivalitsejate poolt 
valitsetavatel alternatiivsetel 
investeerimisfondidel omandada 25 % või 
enam emitendi või väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu hääleõigustest.

Or. en

Selgitus

Finantsvõimendusega tehtud ostudel on sageli tõsised tagajärjed äriühingutele ja töötajatele.  
Künnist, millest alates hakatakse börsiväliseid ettevõtteid reguleerima, tuleks seetõttu 
langetada tagatiste kontrolli tasandile. 25% häälteõigusest võib pidada olulise osaluse 
künniseks. Paljudes liikmesriikides on börsiväliste ettevõtete huvi suunatud eelkõige 
tööjõumahukatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, mida lõikes 2 sätestatud 
künnised ei hõlma.
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Muudatusettepanek 1298
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate kontrollitavad väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingud peavad järgima 
liidu ja siseriikliku äriühinguõiguse 
kohaseid teabe avaldamisnõudeid.

Or. en

Selgitus

Üksnes üldine lähenemisviis aitab vältida käesoleva direktiiviga reguleeritud osalejate ja 
muude osalejate vahelise turukonkurentsi moonutamist. Seetõttu tuleks kõiki teabe avaldamise 
kohustusi käsitleda samal viisil kõikide eraomandi vormide puhul ja muuta vastavalt ELi 
äriühinguõiguse direktiive.

Muudatusettepanek 1299
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Komisjon esitab  ...* Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande, mis 
põhineb  äriühinguõiguse asjakohaste 
õigusaktide ning nendega seotud 
asjakohaste finantssektori direktiivide 
läbivaatamisel, ning lisab sellele vajaduse 
korral õigusakti ettepaneku, mis vajaduse 
korral sisaldab ettepanekuid käesoleva 
direktiivi muutmiseks. Komisjon võtab 
hindamise käigus arvesse järgmisi 
eesmärke: läbipaistvuse suurendamine, 
aus konkurents ja kõikidele äriühingutele 
võrdsete võimaluste tagamine, vältides 
diskrimineerimist omandisuhte alusel.  
Samuti lähtub ta innovatsiooni 
rahastamise puhul  ELi 
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konkurentsivõimest. 
* Väljaannete talitus: palun sisestada 
käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev.

Or. en

Selgitus

Üksnes üldine lähenemisviis aitab vältida käesoleva direktiiviga reguleeritud osalejate ja 
muude osalejate vahelise turukonkurentsi moonutamist. Seetõttu tuleks kõiki teabe avaldamise 
kohustusi käsitleda samal viisil kõikide eraomandi vormide puhul ja muuta vastavalt ELi 
äriühinguõiguse direktiive.

Muudatusettepanek 1300
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat jagu ei kohaldata, kui 
emitent või väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühing on väike või keskmisega 
suurusega ettevõte, kus töötab alla 250 
inimese ja kelle aastakäive ei ületa 50 
miljonit eurot ning/või kelle bilansimaht 
ei ületa 43 miljonit eurot.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Finantsvõimendusega tehtud ostudel on sageli tõsised tagajärjed äriühingutele ja töötajatele.  
Künnist, millest alates hakatakse börsiväliseid ettevõtteid reguleerima, tuleks seetõttu 
langetada tagatiste kontrolli tasandile. 25% häälteõigusest võib pidada olulise osaluse 
künniseks. Paljudes liikmesriikides on börsiväliste ettevõtete huvi suunatud eelkõige 
tööjõumahukatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, mida lõikes 2 sätestatud 
künnised ei hõlma.
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Muudatusettepanek 1301
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat jagu ei kohaldata, kui 
emitent või väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühing on väike või keskmisega 
suurusega ettevõte, kus töötab alla 250 
inimese ja kelle aastakäive ei ületa 50 
miljonit eurot ning/või kelle bilansimaht 
ei ületa 43 miljonit eurot.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1302
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat jagu ei kohaldata, kui 
emitent või väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühing on väike või keskmisega 
suurusega ettevõte, kus töötab alla 250 
inimese ja kelle aastakäive ei ületa 50 
miljonit eurot ning/või kelle bilansimaht 
ei ületa 43 miljonit eurot.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 1303
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat jagu ei kohaldata, kui 
emitent või väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühing on väike või keskmisega
suurusega ettevõte, kus töötab alla 250 
inimese ja kelle aastakäive ei ületa 50 
miljonit eurot ning/või kelle bilansimaht 
ei ületa 43 miljonit eurot.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Finantsvõimendusega tehtud ostudel on sageli tõsised tagajärjed äriühingutele ja töötajatele.  
Künnist, millest alates hakatakse börsiväliseid ettevõtteid reguleerima, tuleks seetõttu 
langetada tagatiste kontrolli tasandile. 25% häälteõigusest võib pidada olulise osaluse 
künniseks. Paljudes liikmesriikides on börsiväliste ettevõtete huvi suunatud eelkõige 
tööjõumahukatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, mida lõikes 2 sätestatud 
künnised ei hõlma.

Muudatusettepanek 1304
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat jagu ei kohaldata, kui 
emitent või väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühing on väike või keskmisega 
suurusega ettevõte, kus töötab alla 250 
inimese ja kelle aastakäive ei ületa 50 
miljonit eurot ning/või kelle bilansimaht 
ei ületa 43 miljonit eurot.

2. Lõike 1 kohaldamisel teavitab 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
enne väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingu omandamist oma 
päritoluliikmesriigi pädevaid asutusi, kui 
kavandatav omandamine võib kas otseselt 
või kaudselt kaasa tuua selle, et  
asjaomase äriühingu võlad on suuremad 
kui äriühingu mitmekordne väärtus. 
Sellisel juhul teostab pädev 
usaldatavusnormatiivide täitmise 
järelevalveasutus  
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usaldatavusnormatiivide täitmise kontrolli     
äriühingu omandamise võimalike 
tagajärgede suhtes, võttes eelkõige arvesse 
sellega seotud süsteemseid riske.

Or. en

Selgitus

Ettepaneku artiklitega 26–30 börsivälistesse ettevõtetesse investeerivate fondide valitsejatele 
pandud teabe avaldamise kohustused ei ole süsteemse riski järelevalve seisukohast olulised 
ega asjakohased. Need on tegelikult seotud teabe avaldamise kohustustega, mida on teistes 
ELi direktiivides juba käsitletud või mida on vaevalt võimalik kohaldada (näiteks 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu arengukava avaldamise kohustus, mis tekitab suurt 
muret seoses konfidentsiaalsuse ja/või majandusspionaažiga). Lisaks sellele ei kohaldata neid 
kohustusi kõikide turuosaliste suhtes, kelle tegevus võib põhjustada süsteemset riski.

Muudatusettepanek 1305
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat jagu ei kohaldata, kui
emitent või väärtpaberibörsil noteerimata
äriühing on väike või keskmisega 
suurusega ettevõte, kus töötab alla 250 
inimese ja kelle aastakäive ei ületa 50
miljonit eurot ning/või kelle bilansimaht 
ei ületa 43 miljonit eurot.

2. Käesolevat jagu ei kohaldata, kui 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingus
töötab alla 50 inimese.

Or. en

Selgitus

Nõue peab olema seotud ettevõtte suurusega. Siiski tähendab kõigi VKEde käesoleva 
direktiivi kohaldamisalast väljajätmine, et direktiivis käsitletakse ainult väga vähesel määral 
omandamist väljaostmise teel.
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Muudatusettepanek 1306
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat jagu ei kohaldata, kui
emitent või väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühing on väike või keskmisega 
suurusega ettevõte, kus töötab alla 250 
inimese ja kelle aastakäive ei ületa 50 
miljonit eurot ning/või kelle bilansimaht 
ei ületa 43 miljonit eurot.

2. Käesolevat jagu ei kohaldata, kui 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühing on
kas eriotstarbeline äriühing (SPV) või
väike või keskmise suurusega ettevõte.

Käesolevas jaos kasutatakse järgmisi 
mõisteid: 
a) „eriotstarbeline äriühing” – äriühing, 
mis oma põhikirja ja tema suhtes 
kohaldatavate siseriiklike õigusaktide 
kohaselt võib omandada, omada või müüa 
ainult  teise eriotstarbelise äriühingu vara 
või osalusi, mida vastavalt alternatiivse 
investeerimisfondi eeskirjadele või 
põhikirjale ning siseriiklikele 
õigusaktidele võib alternatiivse 
investeerimisfondi jaoks või selle kaudu 
otse omandada, omada või müüa;
b) „väike või keskmise suurusega 
ettevõte” – äriühing, mis vastab oma 
viimase raamatupidamise aastaaruande 
või konsolideeritud aastaaruande kohaselt 
vähemalt kahele järgmistest 
kriteeriumitest: 
i) ettevõtte keskmine töötajate arv liidus 
oli finantsaasta jooksul alla 250 inimese; 
ii) ettevõtte bilansimaht ei ületa 43 
miljonit eurot; 
iii) ettevõtte aasta netokäive ei ületa 50 
miljonit eurot.

Or. en
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Selgitus

Kõigi äriühingutes kontrolli omavate fondide valimatu lisamine direktiivi kohaldamisalasse 
võib viia selleni, et avatud kinnisvarafondid, mis omavad kinnisvara eriotstarbeliste 
äriühingute kaudu, liigitatakse kontrolli omavateks alternatiivseteks investeerimisfondideks. 
See oleks vastuolus avatud kinnisvarafondidega seotud üldise tavaga, mille kohaldamine on 
tähtis teatud kinnisvaraturgudele pääsemiseks. Setõttu ei ole avatud kinnisvarafondide 
lisamine käesoleva direktiivi kohaldamisalasse õigustatud ning mõningase kontrolli 
teostamine eriotstarbelise äriühingu üle ei saa olla nende lisamise põhjuseks.

Muudatusettepanek 1307
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat jagu ei kohaldata, kui
emitent või väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühing on väike või keskmisega 
suurusega ettevõte, kus töötab alla 250 
inimese ja kelle aastakäive ei ületa 50 
miljonit eurot ning/või kelle bilansimaht ei 
ületa 43 miljonit eurot.

2. Käesolevat jagu ei kohaldata, kui 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühing on 
väike või keskmise suurusega ettevõte, kus 
töötab alla 250 inimese või kelle aastakäive 
ei ületa 50 miljonit eurot ning/või kelle 
bilansimaht ei ületa 43 miljonit eurot.

Or. en

Muudatusettepanek 1308
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

  2 a. Komisjon võtab vastavalt artiklitele 49 
a, 49 b ja 49 c vastu delegeeritud 
õigusaktid, milles selgitatakse 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu, 
kontrolli omandamise, kordaja  (kaasa 
arvatud selle aluseks olevad kriteeriumid) 
ja hindamise mõisteid ning määratakse 
kindlaks selles kontekstis kohaldatavad 
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usaldatavusnormatiivid.

Or. en

Selgitus

The provisions of Articles 26 to 30 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Accordingly any disclosure obligations 
should be applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.

Muudatusettepanek 1309
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Artikleid 28–30 ei kohaldata 
tööstuslike valdusettevõtjate suhtes, mille 
aktsiatega kaubeldakse ELi reguleeritud 
turul, kui need ettevõtjad on osanikud 
oma tütarettevõtetes või sidusühingutes 
tööstusliku äristrateegia elluviimise 
eesmärgil ja need tööstuslikud 
valdusettevõtted ei ole loodud põhiliselt 
investoritele kasumi tootmiseks tähtaegse 
loovutamise kaudu;

Or. en

Selgitus

Nimetatud tööstuslikud valdusettevõtted on juba hõlmatud prospektidirektiivi ja läbipaistvuse 
direktiiviga, riikliku äriõiguse õigusaktide ning börsinoteeringu ja muude siseriiklike 
eeskirjadega. Sellega tagatakse piisav läbipaistvus investorite, reguleerijate ja kogu 
ühiskonna suhtes. Artiklite 28 –30 sätted on seda liiki äriühingute jaoks ebaolulised või 
sobimatud.
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Muudatusettepanek 1310
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 27 välja jäetud
Teatamine väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingus kontrolli omandamisest 
1. Liikmesriigid tagavad, et kui 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejal 
on 30 % või rohkem väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu hääleõigustest, 
esitab kõnealune fondivalitseja sellele 
äriühingule ja kõikidele teistele 
aktsionäridele/osakuomanikele lõikes 2 
osutatud teabe.
Teave tuleb esitada võimalikult kiiresti, 
kuid mitte hiljem kui nelja 
kauplemispäeva jooksul, millest esimene 
päev on see, mil alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja omandas 
õiguse 30 %-le hääleõigustest.
2. Lõikega 1 nõutav teatis peab sisaldama 
järgmist teavet:
(a) tekkiv hääleõiguste jagunemine;
(b) tingimused, mille kohaselt ületati 30 % 
künnis, sealhulgas teave tehingutes 
osalenud aktsionäride/osakuomanike 
kohta;
(c) künnise saavutamise või ületamise 
kuupäev.

Or. en

Selgitus

Direktiivi artiklite 26–30 sätteid tuleks kohaldada järjepidevalt kõigi nende suhtes, kes 
omandavad ettevõttes olulise osaluse, mitte üksnes alternatiivse investeerimisfondi valitsejate 
ja ettevõtete suhtes, millesse nemad investeerivad. Kõik läbipaistvuse või ettevõtte töövõtjate 
ja sidusrühmade huvidega seotud probleemid puudutavad samamoodi ka ELi territooriumil 
asuvas äriühingus kontrolli omavate investorite tegevust, mitte üksnes alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejatega seotud olukordi. Kõiki avalikustamiskohustusi tuleks 
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kohaldada järjekindlalt üldises äriühinguõiguse direktiivis, et mitte seada halvemasse 
olukorda alternatiivse investeerimisfondi valitsejaid ja äriühinguid, millesse nad 
investeerivad.

Muudatusettepanek 1311
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 27 välja jäetud
Teatamine väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingus kontrolli omandamisest 
1. Liikmesriigid tagavad, et kui 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejal 
on 30 % või rohkem väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu hääleõigustest, 
esitab kõnealune fondivalitseja sellele 
äriühingule ja kõikidele teistele 
aktsionäridele/osakuomanikele lõikes 2 
osutatud teabe.
Teave tuleb esitada võimalikult kiiresti, 
kuid mitte hiljem kui nelja 
kauplemispäeva jooksul, millest esimene 
päev on see, mil alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja omandas 
õiguse 30 %-le hääleõigustest.
2. Lõikega 1 nõutav teatis peab sisaldama 
järgmist teavet:
(a) tekkiv hääleõiguste jagunemine;
(b) tingimused, mille kohaselt ületati 30 % 
künnis, sealhulgas teave tehingutes 
osalenud aktsionäride/osakuomanike 
kohta;
(c) künnise saavutamise või ületamise 
kuupäev.

Or. en
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Selgitus

Direktiivi artiklite 26–30 sätteid tuleks kohaldada järjepidevalt kõigi nende suhtes, kes 
omandavad ettevõttes olulise osaluse, mitte üksnes alternatiivse investeerimisfondi valitsejate 
ja ettevõtete suhtes, millesse nemad investeerivad. Kõik läbipaistvuse või ettevõtte töövõtjate 
ja sidusrühmade huvidega seotud probleemid puudutavad samamoodi ka ELi territooriumil 
asuvas äriühingus kontrolli omavate investorite tegevust, mitte üksnes alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejatega seotud olukordi. Kõiki avalikustamiskohustusi tuleks 
järelikult kohaldada järjekindlalt üldises äriühinguõiguse direktiivis, et mitte seada 
halvemasse olukorda alternatiivse investeerimisfondi valitsejaid ja äriühinguid, millesse nad 
investeerivad.

Muudatusettepanek 1312
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 27 välja jäetud
Teatamine väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingus kontrolli omandamisest 
1. Liikmesriigid tagavad, et kui 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejal 
on 30 % või rohkem väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu hääleõigustest, 
esitab kõnealune fondivalitseja sellele 
äriühingule ja kõikidele teistele 
aktsionäridele/osakuomanikele lõikes 2 
osutatud teabe.
Teave tuleb esitada võimalikult kiiresti, 
kuid mitte hiljem kui nelja 
kauplemispäeva jooksul, millest esimene 
päev on see, mil alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja omandas 
õiguse 30 %-le hääleõigustest.
2. Lõikega 1 nõutav teatis peab sisaldama 
järgmist teavet:
(a) tekkiv hääleõiguste jagunemine;
(b) tingimused, mille kohaselt ületati 30 % 
künnis, sealhulgas teave tehingutes 
osalenud aktsionäride/osakuomanike 
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kohta;
(c) künnise saavutamise või ületamise 
kuupäev.

Or. en

Selgitus

Üksnes üldine lähenemisviis aitab vältida käesoleva direktiiviga reguleeritud osalejate ja 
muude osalejate vahelise turukonkurentsi moonutamist. Seetõttu tuleks kõiki teabe avaldamise 
kohustusi käsitleda samal viisil kõikide eraomandi vormide puhul ja muuta vastavalt ELi 
äriühinguõiguse direktiive.

Muudatusettepanek 1313
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 27 välja jäetud
Teatamine väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingus kontrolli omandamisest 
1. Liikmesriigid tagavad, et kui 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejal 
on 30 % või rohkem väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu hääleõigustest, 
esitab kõnealune fondivalitseja sellele 
äriühingule ja kõikidele teistele 
aktsionäridele/osakuomanikele lõikes 2 
osutatud teabe.
Teave tuleb esitada võimalikult kiiresti, 
kuid mitte hiljem kui nelja 
kauplemispäeva jooksul, millest esimene 
päev on see, mil alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja omandas 
õiguse 30 %-le hääleõigustest.
2. Lõikega 1 nõutav teatis peab sisaldama 
järgmist teavet:
(a) tekkiv hääleõiguste jagunemine;
(b) tingimused, mille kohaselt ületati 30 % 
künnis, sealhulgas teave tehingutes 
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osalenud aktsionäride/osakuomanike 
kohta;
(c) künnise saavutamise või ületamise 
kuupäev.

Or. en

Selgitus

Ettepaneku artiklitega 26–30 börsivälistesse ettevõtetesse investeerivate fondide valitsejatele 
pandud teabe avaldamise kohustused ei ole süsteemse riski järelevalve seisukohast olulised 
ega asjakohased. Need on tegelikult seotud teabe avaldamise kohustustega, mida on teistes 
ELi direktiivides juba käsitletud või mida on vaevalt võimalik kohaldada (näiteks 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu arengukava avaldamise kohustus, mis tekitab suurt 
muret seoses konfidentsiaalsuse ja/või majandusspionaažiga). Lisaks sellele ei kohaldata neid 
kohustusi kõikide turuosaliste suhtes, kelle tegevus võib põhjustada süsteemset riski.

Muudatusettepanek 1314
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teatamine väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingus kontrolli omandamisest 

Teatamine väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingus olulise huvi omandamisest

Or. en

Muudatusettepanek 1315
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kui 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejal 
on 30 % või rohkem väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu hääleõigustest, 
esitab kõnealune fondivalitseja sellele
äriühingule ja kõikidele teistele 

1. Liikmesriigid tagavad, et kui 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja, 
tegutsedes üksi või koos teise alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejaga, omandab 
kas ühe või mitme enda valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi kaudu 
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aktsionäridele/osakuomanikele lõikes 2 
osutatud teabe.

10 %, 20 %, 30 % või 50 % 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu või 
emitendi hääleõigustest, esitab ta 
asjakohaselt emitendile või 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingule, 
selle töötajate usaldusisikule, või kui 
viimane puudub, siis töötajatele endile, 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
pädevale asutusele ja selle liikmesriigi 
pädevale asutusele, kus emitent või 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühing on 
asutatud, lõikes 2 osutatud teabe 

Teave tuleb esitada võimalikult kiiresti, 
kuid mitte hiljem kui nelja kauplemispäeva 
jooksul, millest esimene päev on see, mil 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
omandas õiguse 30 %-le hääleõigustest.

Teave tuleb esitada võimalikult kiiresti, 
kuid mitte hiljem kui nelja kauplemispäeva 
jooksul, millest esimene päev on see, mil 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
omandas kas ühe või mitme enda 
valitsetava investeerimisfondi kaudu
õiguse 10 %-le, 20 %-le, 30 %-le või 50 %-
le hääleõigustest.

Or. en

Muudatusettepanek 1316
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kui 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejal
on 30 % või rohkem väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu hääleõigustest, 
esitab kõnealune fondivalitseja sellele 
äriühingule ja kõikidele teistele 
aktsionäridele/osakuomanikele lõikes 2 
osutatud teabe.

1. Liikmesriigid tagavad, et kui 
alternatiivsel investeerimisfondil on  
rahvusvaheliste 
finantsaruandlusstandarditega (IFRS) 
määratletud oluline mõju või kontroll
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu 
üle, esitab kõnealune fond sellele 
äriühingule ja kõikidele teistele 
aktsionäridele/osakuomanikele lõikes 2 
osutatud teabe.

Teave tuleb esitada võimalikult kiiresti, 
kuid mitte hiljem kui nelja kauplemispäeva 
jooksul, millest esimene päev on see, mil 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja

Teave tuleb esitada võimalikult kiiresti, 
kuid mitte hiljem kui nelja kauplemispäeva 
jooksul, millest esimene päev on see, mil 
alternatiivne investeerimisfond omandas 
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omandas õiguse 30 %-le hääleõigustest. olulise mõju või kontrolli.
Pärast algset teavitamist teatab 
alternatiivne investeerimisfond iga kord, 
kui tema hääleõigus suureneb rohkem kui 
viie protsendipunkti võrra või kui 
alternatiivne investeerimisfond saab 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu 
üle rahvusvaheliste 
finantsaruandlusstandarditega (IFRS) 
määratletud kontrolli.

Or. en

Selgitus

Alternatiivne investeerimisfond teatab kohe, kui saab olulise mõju väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu üle. 

Muudatusettepanek 1317
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kui 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejal 
on 30 % või rohkem väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu hääleõigustest, 
esitab kõnealune fondivalitseja sellele 
äriühingule ja kõikidele teistele 
aktsionäridele/osakuomanikele lõikes 2 
osutatud teabe.

1. Liikmesriigid kehtestavad nõude, et kui 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
saab 30 % või rohkem väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu hääleõigustest, teeb
kõnealune fondivalitseja lõikes 2 osutatud 
teabe kättesaadavaks sellele äriühingule ja 
kõikidele teistele 
aktsionäridele/osakuomanikele, kelle 
identifitseerimisandmed ja aadressid on 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale 
kättesaadavad või võivad saada 
kättesaadavaks väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu kaudu või registri 
kaudu, millele alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal on ligipääs 
või millele ta võib saada ligipääsu.

Teave tuleb esitada võimalikult kiiresti, 
kuid mitte hiljem kui nelja 
kauplemispäeva jooksul, millest esimene 

Teave tuleb teha kättesaadavaks 
võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui 
kümne tööpäeva jooksul, millest esimene 
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päev on see, mil alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja omandas 
õiguse 30 %-le hääleõigustest.

päev on see, mil alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja omandas 
kontrolli.

Or. en

Selgitus

Artikli 27 sätteid tuleks kohaldada järjepidevalt kõigi nende suhtes, kes omandavad ettevõttes 
olulise osaluse, mitte üksnes alternatiivse investeerimisfondi valitsejate ja ettevõtete suhtes, 
millesse nemad investeerivad. Kõik läbipaistvuse või ettevõtte töövõtjate ja sidusrühmade 
huvidega seotud probleemid puudutavad samamoodi ka ELi territooriumil asuvas äriühingus 
kontrolli omavate investorite tegevust, mitte üksnes alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejatega seotud olukordi. Kõiki avalikustamiskohustusi tuleks järelikult kohaldada 
järjekindlalt üldises äriühinguõiguse direktiivis, et mitte seada halvemasse olukorda 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejaid ja äriühinguid, millesse nad investeerivad.

Muudatusettepanek 1318
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kui 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejal 
on 30 % või rohkem väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu hääleõigustest, 
esitab kõnealune fondivalitseja sellele 
äriühingule ja kõikidele teistele 
aktsionäridele/osakuomanikele lõikes 2 
osutatud teabe.

1. Liikmesriigid tagavad, et kui  
alternatiivsel investeerimisfondil või 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejal 
on 25 % või rohkem väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu hääleõigustest, 
esitab kõnealune fond või  fondivalitseja 
sellele äriühingule ja kõikidele teistele 
aktsionäridele/osakuomanikele lõikes 2 
osutatud teabe.

Or. en
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Muudatusettepanek 1319
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kui 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejal 
on 30 % või rohkem väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu hääleõigustest, 
esitab kõnealune fondivalitseja sellele 
äriühingule ja kõikidele teistele 
aktsionäridele/osakuomanikele lõikes 2 
osutatud teabe.

1. Liikmesriigid tagavad, et kui  
alternatiivsel investeerimisfondil või 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejal 
on 25 % või rohkem väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu hääleõigustest, 
esitab kõnealune fond või  fondivalitseja 
sellele äriühingule ja kõikidele teistele 
aktsionäridele/osakuomanikele lõikes 2 
osutatud teabe.

Or. en

Muudatusettepanek 1320
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et kui 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejal 
on 30 % või rohkem väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu hääleõigustest, 
esitab kõnealune fondivalitseja sellele 
äriühingule ja kõikidele teistele 
aktsionäridele/osakuomanikele lõikes 2 
osutatud teabe.

1. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus tagab, et kui alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal on 30 % või 
rohkem väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingu hääleõigustest, esitab kõnealune 
fondivalitseja sellele äriühingule ja 
kõikidele teistele 
aktsionäridele/osakuomanikele lõikes 2 
osutatud teabe.

Or. en

Selgitus

Kogu teavitamise peab tagama Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus kui alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate järelevalveasutus.
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Muudatusettepanek 1321
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teave tuleb esitada võimalikult kiiresti, 
kuid mitte hiljem kui nelja kauplemispäeva
jooksul, millest esimene päev on see, mil 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
omandas õiguse 30 %-le hääleõigustest.

Teave tuleb esitada võimalikult kiiresti, 
kuid mitte hiljem kui nelja tööpäeva
jooksul, millest esimene päev on see, mil 
alternatiivne investeerimisfond või
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
omandas õiguse 25 %-le hääleõigustest.

Or. en

Muudatusettepanek 1322
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teave tuleb esitada võimalikult kiiresti, 
kuid mitte hiljem kui nelja kauplemispäeva
jooksul, millest esimene päev on see, mil 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
omandas õiguse 30 %-le hääleõigustest.

Teave tuleb esitada võimalikult kiiresti, 
kuid mitte hiljem kui nelja tööpäeva
jooksul, millest esimene päev on see, mil 
alternatiivne investeerimisfond või
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
omandas õiguse 25 %-le hääleõigustest.

Or. en

Muudatusettepanek 1323
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teave tuleb esitada võimalikult kiiresti, 
kuid mitte hiljem kui nelja 
kauplemispäeva jooksul, millest esimene 

Teave tuleb esitada võimalikult kiiresti, 
kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul, 
millest esimene päev on see, mil 
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päev on see, mil alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja omandas 
õiguse 30 %-le hääleõigustest.

alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
omandas õiguse 30 %-le hääleõigustest.

Or. en

Muudatusettepanek 1324
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teave tuleb esitada võimalikult kiiresti, 
kuid mitte hiljem kui nelja kauplemispäeva 
jooksul, millest esimene päev on see, mil 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
omandas õiguse 30 %-le hääleõigustest.

Teave tuleb esitada võimalikult kiiresti, 
kuid mitte hiljem kui nelja kauplemispäeva 
jooksul, millest esimene päev on see, mil 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
omandas kontrolli.

Or. en

Selgitus

Kogu teavitamise peab tagama Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus kui alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate järelevalveasutus.

Muudatusettepanek 1325
Syed Kamall

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikega 1 nõutav teatis peab sisaldama 
järgmist teavet:

2. Lõikega 1 nõutav teave peab sisaldama 
niisugust teavet, nagu tuleb 
kättesaadavaks teha või avaldada lõikes 1 
osutatud isikutele vastavalt kehtivale 
ühenduse õigusele.

(a) tekkiv hääleõiguste jagunemine;
(b) tingimused, mille kohaselt ületati 30 % 
künnis, sealhulgas teave tehingutes 
osalenud aktsionäride/osakuomanike 
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kohta;
(c) künnise saavutamise või ületamise 
kuupäev.

Or. en

Selgitus

Artikli 27 sätteid tuleks kohaldada järjepidevalt kõigi nende suhtes, kes omandavad ettevõttes 
olulise osaluse, mitte üksnes alternatiivse investeerimisfondi valitsejate ja ettevõtete suhtes, 
millesse nemad investeerivad. Kõik läbipaistvuse või ettevõtte töövõtjate ja sidusrühmade 
huvidega seotud probleemid puudutavad samamoodi ka ELi territooriumil asuvas äriühingus 
kontrolli omavate investorite tegevust, mitte üksnes alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejatega seotud olukordi. Kõiki avalikustamiskohustusi tuleks järelikult kohaldada 
järjekindlalt üldises äriühinguõiguse direktiivis, et mitte seada halvemasse olukorda 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejaid ja äriühinguid, millesse nad investeerivad.

Muudatusettepanek 1326
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tingimused, mille kohaselt ületati 30 % 
künnis, sealhulgas teave tehingutes 
osalenud aktsionäride/osakuomanike 
kohta;

(b) tingimused, mille kohaselt saavutati 
künnis, sealhulgas täielik teave erinevate 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate ja alternatiivsete 
investeerimisfondide kohta, tehingutes 
osalenud aktsionäride/osakuomanike ja 
nendega koostööd tegevate isikute kohta, 
iga nende nimel hääleõiguse kasutamise 
õigusega füüsilise või juriidilise isiku ja 
(kui see on asjakohane) ettevõtjate keti 
kohta, mille kaudu tegelikult hääleõigust 
hallatakse; 

Or. en
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Muudatusettepanek 1327
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tingimused, mille kohaselt ületati 30 % 
künnis, sealhulgas teave tehingutes 
osalenud aktsionäride/osakuomanike 
kohta;

(b) tingimused, mille kohaselt saavutati 
oluline mõju või kontroll, sealhulgas teave 
tehingutes osalenud 
aktsionäride/osakuomanike kohta;

Or. en

Selgitus

Eelneva muudatusettepanekuga kooskõla tagamiseks.

Muudatusettepanek 1328
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kavatsus hääletusõiguse edasise 
omandamise osas, kavatsus omandada 
kontroll, omandamiseks kasutatud 
finantsvõimenduse ulatus ja 
investeerimisplaanid seoses 
omandamisega. 

Or. en
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Muudatusettepanek 1329
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Esitatud teabe olulise muutumise 
korral esitab alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja uuendatud 
teabe vastavalt lõikes 1 ette nähtud 
menetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 1330
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 27a
Kapitali adekvaatsus sihtäriühingutes

Et ära hoida võimalikku odavat 
ülesostmist, peaks alternatiivse 
investeerimisfondi poolt kontrollitava 
sihtäriühingu netovara vastama kapitali 
adekvaatsuse nõuetele teise 
äriühinguõiguse direktiivi kohaselt. 

Or. en

Selgitus

Artikli 15 lõike 1 punkti a sätted teises nõukogu 13. detsembri 1976. aasta direktiivis 
77/91/EMÜ tagatiste kooskõlastamise kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. 
septembri 2006. aasta direktiivi 2006/68/EÜ (millega muudetakse nõukogu direktiivi 
77/91/EMÜ aktsiaseltside asutamise osas) artikli 1 punkti 4 alapunkti b ja artikli 1 punkti 5 
sätted saavad aidata ära hoida varade odavat ülesostmist, samal ajal jätavad piisavalt 
tegutsemisruumi seaduslikeks strateegilisteks ümberkorraldusteks.
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Muudatusettepanek 1331
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 27 b
Kohustused seoses investeeringutega 
sihtäriühingutesse 
Olenemata siseriiklikest õigusaktidest 
tagab iga alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, et alternatiivse 
investeerimisfondi investeeringu korral 
sihtäriühingusse peetakse kinni 
kolmeaastasest müügikeelust, hoidmaks 
ära võimalikku varade odavat ülesostmist 
sihtäriühingutes, kuhu alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja valitsetav 
alternatiivne investeerimisfond 
investeerib.

Or. en

Selgitus

Fondid, mis omandavad kontrolli sihtäriühingus, ei tohi kolme aasta jooksul oma aktsiaid 
müüa, et vältida selle äriühingu odavat ülesostmist.

Muudatusettepanek 1332
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 27 c
Finantsvõimenduse piirang kontrolli 
omandamise korral
Väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu 
üle kontrolli omandanud alternatiivse 
investeerimisfondi kasutatav 
finantsvõimendus on piiratud 
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omandamisvõla suhtega tulusse ilma 
intressi ja maksudeta ning 
amortisatsioonikuludeta. 
Nimetatud suhtarv ei tohi kontrolli 
omandamise ajal olla suurem kui 4.
Arvutuse aluseks olev omandamisvõlg 
hõlmab kogu võlga, mida alternatiivne 
investeerimisfond kontrolli  
omandamiseks kasutas, sõltumata sellest, 
kas see on omandatud äriühingu või 
alternatiivse investeerimisfondi arvel. 
Komisjon võtab artiklite 49 a, 49 b ja 49 c 
kohaselt vastu delegeeritud õigusaktid, 
milles täpsustatakse suhte arvutamine.

Or. en

Selgitus

Äriühingute ostmiseks ei tohiks kasutada liigset finantsvõimendust, kuna sellel on nende 
arengu- ja investeerimispoliitikale kahjulikud tagajärjed.

Muudatusettepanek 1333
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 27 d
Vähese kapitalisatsiooni piirang 
väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingutesse investeerivate 
alternatiivsete investeerimisfondide jaoks
Väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu 
üle finantsvõimenduse abil kontrolli 
omandanud alternatiivne 
investeerimisfond ei kasuta 
omandamisvõla tasumiseks omandatud 
äriühingu omandamiseelselt säilitatud 
tulu. 
Äriühingud, mille on omandanud 
alternatiivne investeerimisühing 
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finantsvõimendust kasutades, ei maksa 
omandamise järel kahe aasta jooksul 
dividende, mille tulemusena muutuks 
säilitatud tulu väiksemaks kui 
omandamise hetkel.
Komisjon võtab artiklite 49 a, 49 b ja 49 c 
kohaselt vastu delegeeritud õigusaktid, 
milles täpsustatakse dividendide piirangu 
arvutamine.

Or. en

Selgitus

Omandamisvõla tasumiseks ei tohi kasutada äriühingu ressursse.
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Muudatusettepanek 1334
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28

Teabe avaldamine kontrolli omandamise 
kohta emitendis või väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingus
1. Lisaks artiklile 27 tagavad 
liikmesriigid, et juhul kui alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja omandab 30 % 
või rohkem emitendi või väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu hääleõigustest, teeb 
kõnealune fondivalitseja teise ja kolmanda 
lõigu kohase teabe kättesaadavaks 
emitendile, väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingule ja nende aktsionäridele ning 
töötajate usaldusisikutele või juhul kui 
selliseid usaldusisikuid ei ole, töötajatele 
endale.
Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
esitab asjaomasele emitendile ning tema 
aktsionäridele ja töötajate usaldusisikutele 
järgmise teabe:
(a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
21. aprilli 2004. aasta direktiivis 
2004/25/EÜ (ülevõtmispakkumiste kohta)1

artikli 6 lõikes 3 osutatud teave;
(b) eelkõige alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejate ja emitentide 
vaheliste huvide konfliktide ennetamise ja 
lahendamise poliitika;
(c) emitendi sise- ja 
väliskommunikatsiooni poliitika eelkõige 
seoses töötajatega.
Seoses väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingutega teeb alternatiivse 

välja jäetud

                                               
1 ELT L 142, 30.4.2004, lk 12.
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investeerimisfondi valitseja kõnealustele 
äriühingutele ning nende aktsionäridele ja 
töötajate usaldusisikutele kättesaadavaks 
järgmise teabe:

(d) andmed sellise alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kohta, kes 
on eraldi või koos teise alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejaga ületanud 
hääleõiguse 30 % künnise;

(e) väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu 
arengukava;
(f) eelkõige alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejate ja 
väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingute vaheliste huvide 
konfliktide ennetamise ja 
lahendamise poliitika;
(g) emitendi või 
väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingu sise- ja 
väliskommunikatsiooni poliitika 
eelkõige seoses töötajatega.

2. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, määrates kindlaks 
järgmised asjaolud:

(a) lõikes 1 osutatud teabe 
üksikasjaliku sisu;
(b) teabe edastamise viisi.

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

Or. en

Selgitus

Direktiivi artiklite 26–30 sätteid tuleks kohaldada järjepidevalt kõigi nende suhtes, kes 
omandavad ettevõttes olulise osaluse, mitte üksnes alternatiivse investeerimisfondi valitsejate 
ja ettevõtete suhtes, millesse nemad investeerivad. Kõik läbipaistvuse või ettevõtte töövõtjate 
ja sidusrühmade huvidega seotud probleemid puudutavad samamoodi ka ELi territooriumil 
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asuvas äriühingus kontrolli omavate investorite tegevust, mitte üksnes alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejatega seotud olukordi. Kõiki avalikustamiskohustusi tuleks 
kohaldada järjekindlalt üldises äriühinguõiguse direktiivis, et mitte seada halvemasse 
olukorda alternatiivse investeerimisfondi valitsejaid ja äriühinguid, millesse nad 
investeerivad.

Muudatusettepanek 1335
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28

Teabe avaldamine kontrolli omandamise 
kohta emitendis või väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingus
1. Lisaks artiklile 27 tagavad 
liikmesriigid, et juhul kui alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja omandab 
30 % või rohkem emitendi või 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu 
hääleõigustest, teeb kõnealune 
fondivalitseja teise ja kolmanda lõigu 
kohase teabe kättesaadavaks emitendile, 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingule 
ja nende aktsionäridele ning töötajate 
usaldusisikutele või juhul kui selliseid 
usaldusisikuid ei ole, töötajatele endale.
Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
esitab asjaomasele emitendile ning tema 
aktsionäridele ja töötajate 
usaldusisikutele järgmise teabe:
(a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
21. aprilli 2004. aasta direktiivis 
2004/25/EÜ (ülevõtmispakkumiste kohta) 
artikli 6 lõikes 3 osutatud teave;
(b) eelkõige alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejate ja 
emitentide vaheliste huvide konfliktide 
ennetamise ja lahendamise poliitika;
(c) emitendi sise- ja 

välja jäetud
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väliskommunikatsiooni poliitika eelkõige 
seoses töötajatega.
Seoses väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingutega teeb alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kõnealustele 
äriühingutele ning nende aktsionäridele 
ja töötajate usaldusisikutele 
kättesaadavaks järgmise teabe:

(d) andmed sellise alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kohta, kes 
on eraldi või koos teise alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejaga ületanud 
hääleõiguse 30 % künnise;

(e) väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu 
arengukava;
(f) eelkõige alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejate ja 
väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingute vaheliste huvide 
konfliktide ennetamise ja 
lahendamise poliitika;
(g) emitendi või 
väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingu sise- ja 
väliskommunikatsiooni poliitika 
eelkõige seoses töötajatega.

2. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, määrates kindlaks
järgmised asjaolud:

(a) lõikes 1 osutatud teabe 
üksikasjaliku sisu;
(b) teabe edastamise viisi.

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

Or. en
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Selgitus

Artiklite 26–30 sätteid tuleks kohaldada järjepidevalt kõigi nende suhtes, kes omandavad 
ettevõttes olulise osaluse, mitte üksnes alternatiivse investeerimisfondi valitsejate ja ettevõtete 
suhtes, millesse nemad investeerivad. Kõik läbipaistvuse või ettevõtte töövõtjate ja 
sidusrühmade huvidega seotud probleemid puudutavad samamoodi ka ELi territooriumil 
asuvas äriühingus kontrolli omavate investorite tegevust, mitte üksnes alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejatega seotud olukordi. Kõiki avalikustamiskohustusi tuleks 
järelikult kohaldada järjekindlalt üldises äriühinguõiguse direktiivis, et mitte seada 
halvemasse olukorda alternatiivse investeerimisfondi valitsejaid ja äriühinguid, millesse nad 
investeerivad.

Muudatusettepanek 1336
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28

Teabe avaldamine kontrolli omandamise 
kohta emitendis või väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingus
1. Lisaks artiklile 27 tagavad 
liikmesriigid, et juhul kui alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja omandab 
30 % või rohkem emitendi või 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu 
hääleõigustest, teeb kõnealune 
fondivalitseja teise ja kolmanda lõigu 
kohase teabe kättesaadavaks emitendile, 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingule 
ja nende aktsionäridele ning töötajate 
usaldusisikutele või juhul kui selliseid 
usaldusisikuid ei ole, töötajatele endale.
Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
esitab asjaomasele emitendile ning tema 
aktsionäridele ja töötajate 
usaldusisikutele järgmise teabe:
(a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
21. aprilli 2004. aasta direktiivis 

välja jäetud

                                               
1 ELT L 142, 30.4.2004, lk 12.
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2004/25/EÜ (ülevõtmispakkumiste 
kohta)1 artikli 6 lõikes 3 osutatud teave;
(b) eelkõige alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejate ja 
emitentide vaheliste huvide konfliktide 
ennetamise ja lahendamise poliitika;
(c) emitendi sise- ja 
väliskommunikatsiooni poliitika eelkõige 
seoses töötajatega.
Seoses väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingutega teeb alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kõnealustele 
äriühingutele ning nende aktsionäridele 
ja töötajate usaldusisikutele 
kättesaadavaks järgmise teabe:

(d) andmed sellise alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kohta, kes 
on eraldi või koos teise alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejaga ületanud 
hääleõiguse 30 % künnise;

(e) väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu 
arengukava;
(f) eelkõige alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejate ja 
väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingute vaheliste huvide 
konfliktide ennetamise ja 
lahendamise poliitika;
(g) emitendi või 
väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingu sise- ja 
väliskommunikatsiooni poliitika 
eelkõige seoses töötajatega.

2. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, määrates kindlaks 
järgmised asjaolud:

(a) lõikes 1 osutatud teabe 
üksikasjaliku sisu;
(b) teabe edastamise viisi.

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

Or. en

Selgitus

Ettepaneku artiklitega 26–30 börsivälistesse ettevõtetesse investeerivate fondide valitsejatele 
pandud teabe avaldamise kohustused ei ole süsteemse riski järelevalve seisukohast olulised 
ega asjakohased. Need on tegelikult seotud teabe avaldamise kohustustega, mida on teistes 
ELi direktiivides juba käsitletud või mida on vaevalt võimalik kohaldada (näiteks 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu arengukava avaldamise kohustus, mis tekitab suurt 
muret seoses konfidentsiaalsuse ja/või majandusspionaažiga). Lisaks sellele ei kohaldata neid 
kohustusi kõikide turuosaliste suhtes, kelle tegevus võib põhjustada süsteemset riski.

Muudatusettepanek 1337
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28

Teabe avaldamine kontrolli omandamise 
kohta emitendis või väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingus
1. Lisaks artiklile 27 tagavad 
liikmesriigid, et juhul kui alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja omandab 
30 % või rohkem emitendi või 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu 
hääleõigustest, teeb kõnealune 
fondivalitseja teise ja kolmanda lõigu 
kohase teabe kättesaadavaks emitendile, 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingule 
ja nende aktsionäridele ning töötajate 
usaldusisikutele või juhul kui selliseid 
usaldusisikuid ei ole, töötajatele endale.
Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
esitab asjaomasele emitendile ning tema 

välja jäetud

                                               
1 ELT L 142, 30.4.2004, lk 12.
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aktsionäridele ja töötajate 
usaldusisikutele järgmise teabe:
(a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
21. aprilli 2004. aasta direktiivis 
2004/25/EÜ (ülevõtmispakkumiste 
kohta)1 artikli 6 lõikes 3 osutatud teave;
(b) eelkõige alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejate ja 
emitentide vaheliste huvide konfliktide 
ennetamise ja lahendamise poliitika;
(c) emitendi sise- ja 
väliskommunikatsiooni poliitika eelkõige 
seoses töötajatega.
Seoses väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingutega teeb alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kõnealustele 
äriühingutele ning nende aktsionäridele 
ja töötajate usaldusisikutele 
kättesaadavaks järgmise teabe:

(d) andmed sellise alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kohta, kes 
on eraldi või koos teise alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejaga ületanud 
hääleõiguse 30 % künnise;

(e) väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu 
arengukava;
(f) eelkõige alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejate ja 
väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingute vaheliste huvide 
konfliktide ennetamise ja 
lahendamise poliitika;
(g) emitendi või 
väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingu sise- ja 
väliskommunikatsiooni poliitika 
eelkõige seoses töötajatega.

2. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, määrates kindlaks 
järgmised asjaolud:

(a) lõikes 1 osutatud teabe 
üksikasjaliku sisu;



AM\807997ET.doc 117/176 PE439.134v03-00

ET

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

Or. en

Selgitus

Üksnes üldine lähenemisviis aitab vältida käesoleva direktiiviga reguleeritud osalejate ja 
muude osalejate vahelise turukonkurentsi moonutamist. Seetõttu tuleks kõiki teabe avaldamise 
kohustusi käsitleda samal viisil kõikide eraomandi vormide puhul ja muuta vastavalt ELi 
äriühinguõiguse direktiive.

Muudatusettepanek 1338
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teabe avaldamine kontrolli omandamise 
kohta emitendis või väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingus

Teabe avaldamine kontrolli omandamise 
kohta väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingus

Or. en

Muudatusettepanek 1339
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks artiklile 27 tagavad liikmesriigid, 
et juhul kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja omandab 30 % või rohkem 
emitendi või väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingu hääleõigustest, teeb kõnealune 

1. Lisaks artiklile 27 tagavad liikmesriigid, 
et juhul kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, tegutsedes üksi või koos teise 
alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejaga, omandab kas ühe või mitme 
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fondivalitseja teise ja kolmanda lõigu 
kohase teabe kättesaadavaks emitendile, 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingule 
ja nende aktsionäridele ning töötajate 
usaldusisikutele või juhul kui selliseid 
usaldusisikuid ei ole, töötajatele endale.

enda valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kaudu 30 % või 
rohkem emitendi või väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu hääleõigustest või 
omab muul moel kontrolli niisuguse 
alternatiivse investeerimisfondi üle, esitab
kõnealune fondivalitseja teise lõigu kohase 
teabe emitendile, väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingule ja nende 
aktsionäridele ning töötajate 
usaldusisikutele või juhul kui selliseid 
usaldusisikuid ei ole, töötajatele endale, 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
pädevale asutusele ja selle liikmesriigi 
pädevale asutusele, kus emitent või  
väärtpaberibörsil noteerimata äriühing on 
asutatud. 

Or. en

Muudatusettepanek 1340
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks artiklile 27 tagavad liikmesriigid, 
et juhul kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja omandab 30 % või rohkem
emitendi või väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingu hääleõigustest, teeb kõnealune 
fondivalitseja teise ja kolmanda lõigu 
kohase teabe kättesaadavaks emitendile,
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingule 
ja nende aktsionäridele ning töötajate 
usaldusisikutele või juhul kui selliseid 
usaldusisikuid ei ole, töötajatele endale.

Lisaks artiklile 27 tagavad liikmesriigid, et 
juhul kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja omandab kontrolli 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu 
üle, teeb kõnealune fondivalitseja 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingule 
kättesaadavaks järgmise teabe:

Or. en

Selgitus

Käesolevas direktiivis ei peaks käsitlema emitende, sest neid reguleeritakse põhjalikult 
äriühinguõiguses. Ei ole asjakohane nõuda kontrolli omandanud alternatiivse 
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investeerimisfondi valitsejalt tundliku äriteabe avaldamist.

Muudatusettepanek 1341
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks artiklile 27 tagavad liikmesriigid, 
et juhul kui alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja omandab 30 % 
või rohkem emitendi või väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu hääleõigustest, teeb 
kõnealune fondivalitseja teise ja kolmanda 
lõigu kohase teabe kättesaadavaks 
emitendile, väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingule ja nende aktsionäridele ning 
töötajate usaldusisikutele või juhul kui 
selliseid usaldusisikuid ei ole, töötajatele 
endale.

1. Lisaks artiklile 27 tagavad liikmesriigid, 
et juhul kui alternatiivne 
investeerimisfond  omandab olulise mõju 
või kontrolli  emitendi või 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu 
üle, teeb kõnealuse fondi valitseja teise ja 
kolmanda lõigu kohase teabe 
kättesaadavaks emitendile, 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingule 
ja nende aktsionäridele ning töötajate 
usaldusisikutele või juhul kui selliseid 
usaldusisikuid ei ole, töötajatele endale.

Or. en

Selgitus

Eelnevate muudatusettepanekutega kooskõla tagamiseks.

Muudatusettepanek 1342
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks artiklile 27 tagavad liikmesriigid, 
et juhul kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja omandab 30 % või rohkem 
emitendi või väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingu hääleõigustest, teeb kõnealune 
fondivalitseja teise ja kolmanda lõigu 
kohase teabe kättesaadavaks emitendile,
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingule 

1. Lisaks artiklile 27 tagavad liikmesriigid, 
et juhul kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja omandab 30 % või rohkem 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu 
hääleõigustest, teeb kõnealune 
fondivalitseja teise ja kolmanda lõigu 
kohase teabe võimalikult kiiresti
kättesaadavaks väärtpaberibörsil 
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ja nende aktsionäridele ning töötajate 
usaldusisikutele või juhul kui selliseid 
usaldusisikuid ei ole, töötajatele endale.

noteerimata äriühingule ja nende 
aktsionäridele ning töötajate 
usaldusisikutele või juhul kui selliseid 
usaldusisikuid ei ole, töötajatele endale.

Or. en

Muudatusettepanek 1343
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks artiklile 27 tagavad liikmesriigid, 
et juhul kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja omandab 30 % või rohkem 
emitendi või väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingu hääleõigustest, teeb kõnealune 
fondivalitseja teise ja kolmanda lõigu 
kohase teabe kättesaadavaks emitendile, 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingule 
ja nende aktsionäridele ning töötajate 
usaldusisikutele või juhul kui selliseid 
usaldusisikuid ei ole, töötajatele endale.

1. Lisaks artiklile 27 tagavad liikmesriigid, 
et juhul kui alternatiivne 
investeerimisfond või alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja omandab 25 %
või rohkem emitendi või väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu hääleõigustest, teeb 
kõnealune fond või fondivalitseja teise ja 
kolmanda lõigu kohase teabe 
kättesaadavaks emitendile, 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingule 
ja nende aktsionäridele ning töötajate 
usaldusisikutele või juhul kui selliseid 
usaldusisikuid ei ole, töötajatele endale.

Or. en

Selgitus

Finantsvõimendusega tehtud ostudel on sageli tõsised tagajärjed äriühingutele ja töötajatele.  
Töötajate teavitamis- ja nõustamisõigused on seetõttu väga olulised.

Muudatusettepanek 1344
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisaks artiklile 27 tagavad liikmesriigid, 1. Lisaks artiklile 27 tagavad liikmesriigid, 



AM\807997ET.doc 121/176 PE439.134v03-00

ET

et juhul kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja omandab 30 % või rohkem 
emitendi või väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingu hääleõigustest, teeb kõnealune 
fondivalitseja teise ja kolmanda lõigu 
kohase teabe kättesaadavaks emitendile, 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingule 
ja nende aktsionäridele ning töötajate 
usaldusisikutele või juhul kui selliseid 
usaldusisikuid ei ole, töötajatele endale.

et juhul kui alternatiivne 
investeerimisfond või alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja omandab 25 %
või rohkem emitendi või väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu hääleõigustest, teeb 
kõnealune fond või fondivalitseja teise ja 
kolmanda lõigu kohase teabe 
kättesaadavaks emitendile, 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingule 
ja nende aktsionäridele ning töötajate 
usaldusisikutele või juhul kui selliseid 
usaldusisikuid ei ole, töötajatele endale.

Or. en

Selgitus

Finantsvõimendusega tehtud ostudel on sageli tõsised tagajärjed äriühingutele ja töötajatele.  
Töötajate teavitamis- ja nõustamisõigused on seetõttu väga olulised.

Muudatusettepanek 1345
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – teine lõik – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
esitab asjaomasele emitendile ning tema 
aktsionäridele ja töötajate 
usaldusisikutele järgmise teabe:

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1346
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – teine lõik – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
esitab asjaomasele emitendile ning tema 

välja jäetud
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aktsionäridele ja töötajate 
usaldusisikutele järgmise teabe:

Or. en

Selgitus

Käesolevas direktiivis ei peaks käsitlema emitente, sest neid reguleeritakse põhjalikult 
äriühinguõiguses.

Muudatusettepanek 1347
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – teine lõik – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
esitab asjaomasele emitendile ning tema 
aktsionäridele ja töötajate 
usaldusisikutele järgmise teabe:

Ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta 
direktiivi 2004/25/EÜ 
ülevõtmispakkumiste kohta1, peab 
esimeses lõigus sätestatud teade sisaldama 
järgmist teavet: 
1 ELT L 142, 30.4.2004, lk .12.

Or. en

Muudatusettepanek 1348
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – teine lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
esitab asjaomasele emitendile ning tema 
aktsionäridele ja töötajate usaldusisikutele 
järgmise teabe:

Alternatiivne investeerimisfond või
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
esitab asjaomasele emitendile ning tema 
aktsionäridele ja töötajate usaldusisikutele 
järgmise teabe:

Or. en
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Selgitus

Finantsvõimendusega tehtud ostudel on sageli tõsised tagajärjed äriühingutele ja töötajatele.  
Töötajate teavitamis- ja nõustamisõigused on seetõttu väga olulised.

Muudatusettepanek 1349
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – teine lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
esitab asjaomasele emitendile ning tema 
aktsionäridele ja töötajate usaldusisikutele 
järgmise teabe:

Alternatiivne investeerimisfond või
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
esitab asjaomasele emitendile ning tema 
aktsionäridele ja töötajate usaldusisikutele 
järgmise teabe:

Or. en

Selgitus

Finantsvõimendusega tehtud ostudel on sageli tõsised tagajärjed äriühingutele ja töötajatele.  
Töötajate teavitamis- ja nõustamisõigused on seetõttu väga olulised.

Muudatusettepanek 1350
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – teine lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 
aprilli 2004. aasta direktiivis 2004/25/EÜ 
(ülevõtmispakkumiste kohta) artikli 6 
lõikes 3 osutatud teave;
1 ELT L 142, 30.4.2004, lk 12.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 1351
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – teine lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 
aprilli 2004. aasta direktiivis 2004/25/EÜ 
(ülevõtmispakkumiste kohta) artikli 6 
lõikes 3 osutatud teave;
1 ELT L 142, 30.4.2004, lk 12.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesolevas direktiivis ei peaks käsitlema emitente, sest neid reguleeritakse põhjalikult 
äriühinguõiguses.

Muudatusettepanek 1352
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – teine lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 
aprilli 2004. aasta direktiivis 2004/25/EÜ 
(ülevõtmispakkumiste kohta)1 artikli 6 
lõikes 3 osutatud teave;

(a) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja plaanid emitendi või 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu 
tulevase äritegevuse kohta, töötajate ja 
juhtkonna töökohtade kindlustamine, 
sealhulgas mis tahes olulised muudatused 
töötingimustes, ning eeskätt alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja strateegiline 
kava või arengukava ja selle tõenäoline 
mõju tööhõivele ning ettevõtete tegevuse 
asukohtadele;

Or. en

                                               
1 ELT L 142, 30.4.2004, lk 12.
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Selgitus

Läbipaistvus nõuab, et kui alternatiivne investeerimisfond omandab olulise osaluse, tuleb 
kõikidele sidusrühmadele esitada oluline teave. See hõlmab eeskätt investori strateegilist kava 
ja selle mõju tööhõivele ja tegevuse asukohale, samuti varade oluliste loovutamiste kavatsusi 
(kuna finantsvõimendusega omandamise korral tehakse selliseid loovutamisi tavaliselt selleks, 
et tasuda sihtäriühingu omandamiseks võetud laenu).

Muudatusettepanek 1353
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – teine lõik – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a)  varade oluliste loovutamiste 
kavatsus;

Or. en

Selgitus

Läbipaistvus nõuab, et kui alternatiivne investerimisfond omandab olulise osaluse, tuleb 
kõikidele sidusrühmadele esitada oluline teave. See hõlmab varade oluliste loovutamiste 
kavatsusi (kuna finantsvõimendusega omandamise korral tehakse selliseid loovutamisi 
tavaliselt selleks, et tasuda sihtäriühingu omandamiseks võetud laenu).

Muudatusettepanek 1354
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – teine lõik – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) eelkõige alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejate ja emitentide 
vaheliste huvide konfliktide ennetamise ja 
lahendamise poliitika;

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepanek 1355
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – teine lõik – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) eelkõige alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejate ja emitentide 
vaheliste huvide konfliktide ennetamise ja 
lahendamise poliitika;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesolevas direktiivis ei peaks käsitlema emitente, sest neid reguleeritakse põhjalikult 
äriühinguõiguses.

Muudatusettepanek 1356
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – teine lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) eelkõige alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejate ja emitentide 
vaheliste huvide konfliktide ennetamise ja 
lahendamise poliitika;

(b) eelkõige alternatiivsete 
investeerimisfondide või nende valitsejate 
ja emitentide vaheliste huvide konfliktide 
ennetamise ja lahendamise poliitika;

Or. en

Selgitus

Finantsvõimendusega tehtud ostudel on sageli tõsised tagajärjed äriühingutele ja töötajatele.  
Töötajate teavitamis- ja nõustamisõigused on seetõttu väga olulised.
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Muudatusettepanek 1357
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – teine lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) eelkõige alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejate ja emitentide 
vaheliste huvide konfliktide ennetamise ja 
lahendamise poliitika;

(b) eelkõige alternatiivsete 
investeerimisfondide või nende valitsejate 
ja emitentide vaheliste huvide konfliktide 
ennetamise ja lahendamise poliitika;

Or. en

Selgitus

Finantsvõimendusega tehtud ostudel on sageli tõsised tagajärjed äriühingutele ja töötajatele.  
Töötajate teavitamis- ja nõustamisõigused on seetõttu väga olulised.

Muudatusettepanek 1358
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – teine lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) emitendi sise- ja 
väliskommunikatsiooni poliitika eelkõige 
seoses töötajatega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1359
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – teine lõik – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) emitendi sise- ja 
väliskommunikatsiooni poliitika eelkõige 

välja jäetud
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seoses töötajatega.

Or. en

Selgitus

Käesolevas direktiivis ei peaks käsitlema emitente, sest neid reguleeritakse põhjalikult 
äriühinguõiguses.

Muudatusettepanek 1360
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – teine lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) emitendi sise- ja 
väliskommunikatsiooni poliitika eelkõige 
seoses töötajatega.

(c) kontrolli omava alternatiivse 
investeerimisfondi puhul emitendi sise- ja 
väliskommunikatsiooni poliitika eelkõige 
seoses töötajatega.

Or. en

Selgitus

Nõuded peavad proportsionaalsed kontrolli tasemega.

Muudatusettepanek 1361
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – teine lõik – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) potentsiaalsed tagajärjed töötajatele.

Or. en

Selgitus

Finantsvõimendusega tehtud ostudel on sageli tõsised tagajärjed äriühingutele ja töötajatele.  
Töötajate teavitamis- ja nõustamisõigused on seetõttu väga olulised.
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Muudatusettepanek 1362
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – teine lõik – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) potentsiaalsed tagajärjed töötajatele.

Or. en

Selgitus

Finantsvõimendusega tehtud ostudel on sageli tõsised tagajärjed äriühingutele ja töötajatele.  
Töötajate teavitamis- ja nõustamisõigused on seetõttu väga olulised.

Muudatusettepanek 1363
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seoses väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingutega teeb alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kõnealustele 
äriühingutele ning nende aktsionäridele 
ja töötajate usaldusisikutele 
kättesaadavaks järgmise teabe:

välja jäetud

(d) andmed sellise alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kohta, kes on 
eraldi või koos teise alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejaga ületanud 
hääleõiguse 30 % künnise;
(e) väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingu arengukava;
(f) eelkõige alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejate ja 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingute 
vaheliste huvide konfliktide ennetamise ja 
lahendamise poliitika;
(g) emitendi või väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu sise- ja 
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väliskommunikatsiooni poliitika eelkõige 
seoses töötajatega.

Or. en

Muudatusettepanek 1364
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – kolmas lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seoses väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingutega teeb alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kõnealustele 
äriühingutele ning nende aktsionäridele 
ja töötajate usaldusisikutele 
kättesaadavaks järgmise teabe:

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kooskõlla viimiseks artikli 28 lõike 1 esimese lõiguga.

Muudatusettepanek 1365
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – kolmas lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seoses väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingutega teeb alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kõnealustele 
äriühingutele ning nende aktsionäridele ja 
töötajate usaldusisikutele kättesaadavaks 
järgmise teabe:

Seoses väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingutega teeb alternatiivne 
investeerimisfond või selle valitseja 
kõnealustele äriühingutele ning nende 
aktsionäridele ja töötajate usaldusisikutele 
kättesaadavaks järgmise teabe:

Or. en
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Selgitus

Finantsvõimendusega tehtud ostudel on sageli tõsised tagajärjed äriühingutele ja töötajatele.  
Töötajate teavitamis- ja nõustamisõigused on seetõttu väga olulised.

Muudatusettepanek 1366
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – kolmas lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seoses väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingutega teeb alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kõnealustele 
äriühingutele ning nende aktsionäridele ja 
töötajate usaldusisikutele kättesaadavaks 
järgmise teabe:

Seoses väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingutega teeb alternatiivne 
investeerimisfond või selle valitseja 
kõnealustele äriühingutele ning nende 
aktsionäridele ja töötajate usaldusisikutele 
kättesaadavaks järgmise teabe:

Or. en

Selgitus

Finantsvõimendusega tehtud ostudel on sageli tõsised tagajärjed äriühingutele ja töötajatele.  
Töötajate teavitamis- ja nõustamisõigused on seetõttu väga olulised.

Muudatusettepanek 1367
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – kolmas lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) andmed sellise alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kohta, kes on 
eraldi või koos teise alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejaga ületanud 
hääleõiguse 30 % künnise;

(d) andmed sellise alternatiivse 
investeerimisfondi või selle valitseja kohta, 
kes on eraldi või koos teise alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejaga ületanud 
hääleõiguse 25 % künnise;

Or. en
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Selgitus

Finantsvõimendusega tehtud ostudel on sageli tõsised tagajärjed äriühingutele ja töötajatele.  
Töötajate teavitamis- ja nõustamisõigused on seetõttu väga olulised.

Muudatusettepanek 1368
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – kolmas lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) andmed sellise alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kohta, kes on 
eraldi või koos teise alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejaga ületanud 
hääleõiguse 30 % künnise;

(d) andmed sellise alternatiivse 
investeerimisfondi või selle valitseja kohta, 
kes on eraldi või koos teise alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejaga ületanud 
hääleõiguse 25 % künnise;

Or. en

Selgitus

Finantsvõimendusega tehtud ostudel on sageli tõsised tagajärjed äriühingutele ja töötajatele.  
Töötajate teavitamis- ja nõustamisõigused on seetõttu väga olulised.

Muudatusettepanek 1369
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – kolmas lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) andmed sellise alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kohta, kes on 
eraldi või koos teise alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejaga ületanud 
hääleõiguse 30 % künnise;

(d) andmed sellise alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kohta, kes on 
eraldi või koos teise alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejaga omandanud
fondi üle olulise mõju või kontrolli;

Or. en

Selgitus

Kooskõlas eelnevate muudatusettepanekutega.
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Muudatusettepanek 1370
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – kolmas lõik – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) andmed sellise alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kohta, kes on 
eraldi või koos teise alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejaga ületanud 
hääleõiguse 30 % künnise;

(d) andmed sellise alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kohta, kes on 
eraldi või koos teise alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejaga ületanud 
fondi üle kontrolli omamiseks vajaliku
künnise;

Or. en

Selgitus

Mõiste „kontroll” peaks viima äriühinguõigusega kooskõlla.

Muudatusettepanek 1371
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – kolmas lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingu arengukava;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See on oluline äriteave, mille esitamine moonutaks konkurentsi ja tooks kaasa ebavõrdsed 
tingimused.
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Muudatusettepanek 1372
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – kolmas lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingu arengukava;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ei ole asjakohane nõuda kontrolli omandanud alternatiivse investeerimisfondi valitsejalt 
tundliku äriteabe avaldamist.

Muudatusettepanek 1373
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – kolmas lõik – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu 
arengukava;

e) kontrolli omavate ja finantsvõimendust 
kasutavate alternatiivsete 
investeerimisfondide puhul
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu 
arengukava;

Or. en

Selgitus

Nõuded peavad olema proportsionaalsed kontrolli taseme ja finantsvõimenduse 
kasutamisega.
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Muudatusettepanek 1374
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – kolmas lõik – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) eelkõige alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejate ja väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingute vaheliste huvide konfliktide 
ennetamise ja lahendamise poliitika;

f) eelkõige alternatiivsete 
investeerimisfondide või nende valitsejate 
ja väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingute vaheliste huvide konfliktide 
ennetamise ja lahendamise poliitika;

Or. en

Selgitus

Finantsvõimendusega tehtud ostudel on sageli tõsised tagajärjed äriühingutele ja töötajatele.  
Töötajate teavitamis- ja nõustamisõigused on seetõttu väga olulised.

Muudatusettepanek 1375
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – kolmas lõik – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) eelkõige alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejate ja väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingute vaheliste huvide konfliktide 
ennetamise ja lahendamise poliitika;

f) eelkõige alternatiivsete 
investeerimisfondide või nende valitsejate 
ja väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingute vaheliste huvide konfliktide 
ennetamise ja lahendamise poliitika;

Or. en

Selgitus

Finantsvõimendusega tehtud ostudel on sageli tõsised tagajärjed äriühingutele ja töötajatele.  
Töötajate teavitamis- ja nõustamisõigused on seetõttu väga olulised.
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Muudatusettepanek 1376
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – kolmas lõik – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) emitendi või väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu sise- ja 
väliskommunikatsiooni poliitika eelkõige 
seoses töötajatega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1377
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – kolmas lõik – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) emitendi või väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu sise- ja 
väliskommunikatsiooni poliitika eelkõige 
seoses töötajatega. 

g) kontrolli omavate ja finantsvõimendust 
kasutavate alternatiivsete 
investeerimisfondide puhul emitendi või 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu 
sise- ja väliskommunikatsiooni poliitika 
eelkõige seoses töötajatega. 

Or. en

Selgitus

Nõuded peavad olema proportsionaalsed kontrolli taseme ja finantsvõimenduse 
kasutamisega.
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Muudatusettepanek 1378
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – kolmas lõik – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) äriühingu strateegia ja 
tööhõivepoliitikaga seotud küsimuste 
võimalikud tagajärjed töötajatele.

Or. en

Selgitus

Finantsvõimendusega tehtud ostudel on sageli tõsised tagajärjed äriühingutele ja töötajatele.  
Töötajate teavitamis- ja nõustamisõigused on seetõttu väga olulised.

Muudatusettepanek 1379
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – kolmas lõik – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) äriühingu strateegia ja 
tööhõivepoliitikaga seotud küsimuste 
võimalikud tagajärjed töötajatele.

Or. en

Selgitus

Finantsvõimendusega tehtud ostudel on sageli tõsised tagajärjed äriühingutele ja töötajatele.  
Töötajate teavitamis- ja nõustamisõigused on seetõttu väga olulised.
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Muudatusettepanek 1380
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Töötajate usaldusisikutele või 
töötajatele lõikes 1 ette nähtud teabe 
andmise suhtes kohaldatakse nõukogu 12. 
märtsi 2001. aasta direktiivi 2001/23/EÜ 
ettevõtjate, ettevõtete või nende osade 
üleminekul töötajate õigusi kaitsvate 
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise 
kohta1.
1 EÜT L 82, 22.3.2001, lk 16.

Or. en

Muudatusettepanek 1381
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, määrates kindlaks 
järgmised asjaolud:

välja jäetud

(a) lõikes 1 osutatud teabe üksikasjaliku 
sisu;
(b) teabe edastamise viisi.
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en



AM\807997ET.doc 139/176 PE439.134v03-00

ET

Muudatusettepanek 1382
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, määrates kindlaks 
järgmised asjaolud:

2. Komisjon võib ette näha artiklite 49 a, 
49 b ja 49 c kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusaktidega meetmed, 
määrates kindlaks järgmised asjaolud:

a) lõikes 1 osutatud teabe üksikasjaliku 
sisu;

a) lõikes 1 osutatud teabe üksikasjaliku 
sisu;

b) teabe edastamise viisi. b) teabe edastamise viisi.

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 1383
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) lõikes 1 osutatud teabe üksikasjaliku 
sisu;

a) käesolevas artiklis osutatud teabe 
üksikasjaliku sisu;

Or. en
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Muudatusettepanek 1384
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui alternatiivne investeerimisfond 
või alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja on saavutanud kontrolliõiguste 
kasutamiseks vajaliku positsiooni, 
teavitab sihtäriühing oma töötajate 
usaldusisikuid või esindajate puudumisel 
töötajaid endid põhjalikult ja õigeaegselt 
ülevõtmisest ja annab vajadusel kõik 
direktiivi 2004/24/EÜ artikli 9 lõikes 5 
nimetatud vajalikud dokumendid, kui ja 
selles ulatuses, äritegevus ei ole 
ohustatud. 

Or. en

Selgitus

Finantsvõimendusega tehtud ostudel on sageli tõsised tagajärjed äriühingutele ja töötajatele. 
Töötajate teavitamis- ja nõustamisõigused on seetõttu väga olulised.

Muudatusettepanek 1385
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28a
Avalikustamine
1. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja teatab sihtäriühingule 20 
tööpäeva jooksul
a) eesmärgid, mida ülevõtmisega püütakse 
saavutada;
b) ülevõtmiseks vajaliku kapitali päritolu. 
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Sihtäriühing avaldab teate.
2. Sihtäriühing teavitab viivitamatult 
töötajate usaldusisikuid või nende 
puudumisel töötajaid endid lõike 1 
sätetest.

Or. en

Selgitus

Finantsvõimendusega tehtud ostudel on sageli tõsised tagajärjed äriühingutele ja töötajatele.  
Töötajate teavitamis- ja nõustamisõigused on seetõttu väga olulised.

Muudatusettepanek 1386
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28a
Avalikustamine
1. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja teatab sihtäriühingule 20 
tööpäeva jooksul
a) eesmärgid, mida ülevõtmisega püütakse 
saavutada;
b) ülevõtmiseks vajaliku kapitali päritolu. 
Sihtäriühing avaldab teate.
2. Sihtäriühing teavitab viivitamatult 
töötajate usaldusisikuid või nende 
puudumisel töötajaid endid lõike 1 
sätetest.

Or. en

Selgitus

Finantsvõimendusega tehtud ostudel on sageli tõsised tagajärjed äriühingutele ja töötajatele.  
Töötajate teavitamis- ja nõustamisõigused on seetõttu väga olulised.
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Muudatusettepanek 1387
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28 b
Karistused
1. Liikmesriigid sätestavad, et 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
ja/või sihtäriühingu otsustel, mis on 
tehtud artiklites 27, 28 ja 28 a nimetatud 
teabe- ja avaldamisnõudeid tõsiselt 
rikkudes, ei ole õiguslikku toimet. 
Õiguslikku toimet ei ole seni, kuni 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
ja/või sihtäriühing ei ole oma kohustusi 
täitnud, või kui see ei ole enam võimalik, 
kuni asjakohane hüvitis on kindlaks 
määratud liikmesriikide korra ja 
menetluste kohaselt.
2. Lõike 1 kohaldamisel on tõsine 
rikkumine eelkõige juhul, kui:
a) töötajate usaldusisikutele ei anta enne 
otsuse tegemist mingisugust teavet; ning 
b) varjatakse olulist teavet või antakse 
valeandmeid, mille tõttu teabe saamise 
õigust tegelikult ei saa kasutada.

Or. en

Selgitus

Kogemused näitavad, et paljud suured äriühingud maksavad pigem trahvi kui täidavad 
teavitamisnõudeid.
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Muudatusettepanek 1388
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28 b
Karistused
1. Liikmesriigid sätestavad, et 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
ja/või sihtäriühingu otsustel, mis on 
tehtud artiklites 27, 28 ja 28 a nimetatud 
teabe- ja avaldamisnõudeid tõsiselt 
rikkudes, ei ole õiguslikku toimet. 
Õiguslikku toimet ei ole seni, kuni 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
ja/või sihtäriühing ei ole oma kohustusi 
täitnud, või kui see ei ole enam võimalik, 
kuni asjakohane hüvitis on kindlaks 
määratud liikmesriikide korra ja 
menetluste kohaselt.
2. Lõike 1 kohaldamisel on tõsine 
rikkumine eelkõige juhul, kui:
a) töötajate usaldusisikutele ei anta enne 
otsuse tegemist mingisugust teavet; või 
b) varjatakse olulist teavet või antakse 
valeandmeid, mille tõttu teabe saamise 
õigust tegelikult ei saa kasutada.

Or. en

Selgitus

Kogemused näitavad, et paljud suured äriühingud maksavad pigem trahvi kui täidavad 
teavitamisnõudeid.
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Muudatusettepanek 1389
José Manuel García-Margallo y Marfil, Iñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegaín

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29

Erisätted seoses sellise alternatiivse 
investeerimisfondi aastaaruandega, kellel 
on kontroll emitendi või väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu üle
Liikmesriigid tagavad, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejad lisavad iga 
nende poolt valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi aastaaruandele, mis on 
ette nähtud artikliga 19, käesoleva artikli 
lõikes 2 sätestatud täiendava teabe.
Alternatiivse investeerimisfondi 
aastaaruanne hõlmab iga emitendi ja 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu 
kohta, kellesse alternatiivne 
investeerimisfond on investeerinud, 
järgmist täiendavat teavet:
(a) seoses tegevus- ja finantsaruannetega 
esitatakse ärisegmentide kaupa tulu ja 
sissetulekud, äriühingu tegevuse ja 
finantsnäitajate areng, kõnealuste 
näitajate prognoositav areng ning 
aruanne majandusaasta oluliste 
sündmuste kohta;
(b) seoses finants- ja muude riskidega 
vähemalt finantsriskid, mis on seotud 
kapitalistruktuuriga;
(c )töötajatega seotud küsimustega seoses 
personali voolavus, töölepingute 
lõpetamised ja värbamine;
(d) teatis varade oluliste loovutamiste 
kohta.
Lisaks sisaldab alternatiivse 
investeerimisfondi aastaaruanne iga 
emitendi kohta, mille üle tal on kontroll, 
neljanda nõukogu 25. juuli 1978. aasta 

välja jäetud
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direktiivi 78/660/EMÜ (mis põhineb 
asutamislepingu artikli 54 lõike 3 punktil 
g ja käsitleb teatavat liiki äriühingute 
raamatupidamise aastaaruandeid) artikli 
46a lõike 1 punktis f osutatud teavet ning 
direktiivi 2004/25/EÜ artikli 10 lõike 1 
punktides a ja d osutatud 
kapitalistruktuuri ülevaadet.
Iga väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingu kohta, mille üle tal on kontroll, 
esitatakse alternatiivse investeerimisfondi 
aastaaruandes ülevaade valitsemiskorrast 
ja teise nõukogu 13. detsembri 1976. aasta 
direktiivi 77/91/EMÜ (tagatiste 
kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid 
äriühingu liikmete ja kolmandate isikute 
huvide kaitseks EMÜ asutamislepingu 
artikli 58 teises lõigus tähendatud 
äriühingutelt nõuavad seoses 
aktsiaseltside asutamise ning nende 
kapitali säilitamise ja muutmisega, et 
muuta sellised tagatised ühenduse kõigis 
osades võrdväärseteks) artikli 3 punktides 
b, c ja e–h osutatud teave.
Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 

esitab artikli 19 lõikes 1 osutatud 
ajavahemiku jooksul iga tema 
poolt valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta, mille 
suhtes kohaldatakse käesoleva 
jao sätteid, lõikes 1 osutatud 
teabe kõigile artikli 26 lõikes 1 
osutatud asjaomase äriühingu 
töötajate usaldusisikutele.

4. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega 
täpsustatakse lõigetes 1 ja 2 
osutatud teabe üksikasjalik sisu.
Need meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähem 
olulisi sätteid, täiendades seda, 
võetakse vastu vastavalt artikli 49 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.
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Or. en

Selgitus

The provisions of Art. 26 to 30 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Any disclosure obligations should be 
applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.

Muudatusettepanek 1390
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29

Erisätted seoses sellise alternatiivse 
investeerimisfondi aastaaruandega, kellel 
on kontroll emitendi või väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu üle
Liikmesriigid tagavad, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejad lisavad iga 
nende poolt valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi aastaaruandele, mis on 
ette nähtud artikliga 19, käesoleva artikli 
lõikes 2 sätestatud täiendava teabe.
Alternatiivse investeerimisfondi 
aastaaruanne hõlmab iga emitendi ja 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu 
kohta, kellesse alternatiivne 
investeerimisfond on investeerinud, 
järgmist täiendavat teavet:
a) seoses tegevus- ja finantsaruannetega 
esitatakse ärisegmentide kaupa tulu ja 
sissetulekud, äriühingu tegevuse ja 
finantsnäitajate areng, kõnealuste 
näitajate prognoositav areng ning 
aruanne majandusaasta oluliste 
sündmuste kohta;

välja jäetud
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b) seoses finants- ja muude riskidega 
vähemalt finantsriskid, mis on seotud 
kapitalistruktuuriga;
c )töötajatega seotud küsimustega seoses 
personali voolavus, töölepingute 
lõpetamised ja värbamine;
d) teatis varade oluliste loovutamiste 
kohta.
Lisaks sisaldab alternatiivse 
investeerimisfondi aastaaruanne iga 
emitendi kohta, mille üle tal on kontroll, 
neljanda nõukogu 25. juuli 1978. aasta 
direktiivi 78/660/EMÜ (mis põhineb 
asutamislepingu artikli 54 lõike 3 punktil 
g ja käsitleb teatavat liiki äriühingute 
raamatupidamise aastaaruandeid) artikli 
46a lõike 1 punktis f osutatud teavet ning 
direktiivi 2004/25/EÜ artikli 10 lõike 1 
punktides a ja d osutatud 
kapitalistruktuuri ülevaadet.
Iga väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingu kohta, mille üle tal on kontroll, 
esitatakse alternatiivse investeerimisfondi 
aastaaruandes ülevaade valitsemiskorrast 
ja teise nõukogu 13. detsembri 1976. aasta 
direktiivi 77/91/EMÜ (tagatiste 
kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid 
äriühingu liikmete ja kolmandate isikute 
huvide kaitseks EMÜ asutamislepingu 
artikli 58 teises lõigus tähendatud 
äriühingutelt nõuavad seoses 
aktsiaseltside asutamise ning nende 
kapitali säilitamise ja muutmisega, et 
muuta sellised tagatised ühenduse kõigis 
osades võrdväärseteks) artikli 3 punktides 
b, c ja e–h osutatud teave.
Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
esitab artikli 19 lõikes 1 osutatud 
ajavahemiku jooksul iga tema poolt 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
kohta, mille suhtes kohaldatakse 
käesoleva jao sätteid, lõikes 1 osutatud 
teabe kõigile artikli 26 lõikes 1 osutatud 
asjaomase äriühingu töötajate 
usaldusisikutele.
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4. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustatakse 
lõigetes 1 ja 2 osutatud teabe üksikasjalik 
sisu.
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

The provisions of Articles 26 to 30 should apply as a matter on a consistent basis to all those 
acquiring the relevant size of holding, and not just to AIFM and the undertakings in which 
they invest. Any concerns there may be regarding transparency, or the interests of employees 
and stakeholders in the business, apply equally to the activities of all types of controller of an 
EU company, not just to situations involving AIFM. Accordingly any disclosure obligations 
should be applied in a general Company Law Directive on a consistent basis, rather than 
disadvantaging AIFM and the companies in which they invest.

Muudatusettepanek 1391
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29

Erisätted seoses sellise alternatiivse 
investeerimisfondi aastaaruandega, kellel 
on kontroll emitendi või väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu üle
Liikmesriigid tagavad, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejad lisavad iga 
nende poolt valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi aastaaruandele, mis on 
ette nähtud artikliga 19, käesoleva artikli 
lõikes 2 sätestatud täiendava teabe.
Alternatiivse investeerimisfondi 

välja jäetud



AM\807997ET.doc 149/176 PE439.134v03-00

ET

aastaaruanne hõlmab iga emitendi ja 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu 
kohta, kellesse alternatiivne 
investeerimisfond on investeerinud, 
järgmist täiendavat teavet:
a) seoses tegevus- ja finantsaruannetega 
esitatakse ärisegmentide kaupa tulu ja 
sissetulekud, äriühingu tegevuse ja 
finantsnäitajate areng, kõnealuste 
näitajate prognoositav areng ning 
aruanne majandusaasta oluliste 
sündmuste kohta;
b) seoses finants- ja muude riskidega 
vähemalt finantsriskid, mis on seotud 
kapitalistruktuuriga;
c )töötajatega seotud küsimustega seoses 
personali voolavus, töölepingute 
lõpetamised ja värbamine;
(d) teatis varade oluliste loovutamiste 
kohta.
Lisaks sisaldab alternatiivse 
investeerimisfondi aastaaruanne iga 
emitendi kohta, mille üle tal on kontroll, 
neljanda nõukogu 25. juuli 1978. aasta 
direktiivi 78/660/EMÜ (mis põhineb 
asutamislepingu artikli 54 lõike 3 punktil 
g ja käsitleb teatavat liiki äriühingute 
raamatupidamise aastaaruandeid) artikli 
46a lõike 1 punktis f osutatud teavet ning 
direktiivi 2004/25/EÜ artikli 10 lõike 1 
punktides a ja d osutatud 
kapitalistruktuuri ülevaadet.
Iga väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingu kohta, mille üle tal on kontroll, 
esitatakse alternatiivse investeerimisfondi 
aastaaruandes ülevaade valitsemiskorrast 
ja teise nõukogu 13. detsembri 1976. aasta 
direktiivi 77/91/EMÜ (tagatiste 
kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid 
äriühingu liikmete ja kolmandate isikute 
huvide kaitseks EMÜ asutamislepingu 
artikli 58 teises lõigus tähendatud 
äriühingutelt nõuavad seoses 
aktsiaseltside asutamise ning nende 
kapitali säilitamise ja muutmisega, et 
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muuta sellised tagatised ühenduse kõigis 
osades võrdväärseteks) artikli 3 punktides 
b, c ja e–h osutatud teave.
Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
esitab artikli 19 lõikes 1 osutatud 
ajavahemiku jooksul iga tema poolt 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
kohta, mille suhtes kohaldatakse 
käesoleva jao sätteid, lõikes 1 osutatud 
teabe kõigile artikli 26 lõikes 1 osutatud 
asjaomase äriühingu töötajate 
usaldusisikutele.
4. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustatakse 
lõigetes 1 ja 2 osutatud teabe üksikasjalik 
sisu.
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Üksnes üldine lähenemisviis aitab vältida käesoleva direktiiviga reguleeritud osalejate ja 
muude osalejate vahelise turukonkurentsi moonutamist. Seetõttu tuleks kõiki teabe avaldamise 
kohustusi käsitleda samal viisil kõikide eraomandi vormide puhul ja muuta vastavalt ELi 
äriühinguõiguse direktiive.

Muudatusettepanek 1392
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29

Erisätted seoses sellise alternatiivse 
investeerimisfondi aastaaruandega, kellel 

välja jäetud
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on kontroll emitendi või väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu üle
Liikmesriigid tagavad, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejad lisavad iga 
nende poolt valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi aastaaruandele, mis on 
ette nähtud artikliga 19, käesoleva artikli 
lõikes 2 sätestatud täiendava teabe.
Alternatiivse investeerimisfondi 
aastaaruanne hõlmab iga emitendi ja 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu 
kohta, kellesse alternatiivne 
investeerimisfond on investeerinud, 
järgmist täiendavat teavet:
a) seoses tegevus- ja finantsaruannetega 
esitatakse ärisegmentide kaupa tulu ja 
sissetulekud, äriühingu tegevuse ja 
finantsnäitajate areng, kõnealuste 
näitajate prognoositav areng ning 
aruanne majandusaasta oluliste 
sündmuste kohta;
b) seoses finants- ja muude riskidega 
vähemalt finantsriskid, mis on seotud 
kapitalistruktuuriga;
c )töötajatega seotud küsimustega seoses 
personali voolavus, töölepingute 
lõpetamised ja värbamine;
d) teatis varade oluliste loovutamiste 
kohta.
Lisaks sisaldab alternatiivse 
investeerimisfondi aastaaruanne iga 
emitendi kohta, mille üle tal on kontroll, 
neljanda nõukogu 25. juuli 1978. aasta 
direktiivi 78/660/EMÜ (mis põhineb 
asutamislepingu artikli 54 lõike 3 punktil 
g ja käsitleb teatavat liiki äriühingute 
raamatupidamise aastaaruandeid) artikli 
46a lõike 1 punktis f osutatud teavet ning 
direktiivi 2004/25/EÜ artikli 10 lõike 1 
punktides a ja d osutatud 
kapitalistruktuuri ülevaadet.
Iga väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingu kohta, mille üle tal on kontroll, 
esitatakse alternatiivse investeerimisfondi 
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aastaaruandes ülevaade valitsemiskorrast 
ja teise nõukogu 13. detsembri 1976. aasta 
direktiivi 77/91/EMÜ (tagatiste 
kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid 
äriühingu liikmete ja kolmandate isikute 
huvide kaitseks EMÜ asutamislepingu 
artikli 58 teises lõigus tähendatud 
äriühingutelt nõuavad seoses 
aktsiaseltside asutamise ning nende 
kapitali säilitamise ja muutmisega, et 
muuta sellised tagatised ühenduse kõigis 
osades võrdväärseteks) artikli 3 punktides 
b, c ja e–h osutatud teave.
Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
esitab artikli 19 lõikes 1 osutatud 
ajavahemiku jooksul iga tema poolt 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
kohta, mille suhtes kohaldatakse 
käesoleva jao sätteid, lõikes 1 osutatud 
teabe kõigile artikli 26 lõikes 1 osutatud 
asjaomase äriühingu töötajate 
usaldusisikutele.
4. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustatakse 
lõigetes 1 ja 2 osutatud teabe üksikasjalik 
sisu.
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Ettepaneku artiklitega 26–30 börsivälistesse ettevõtetesse investeerivate fondide valitsejatele 
pandud teabe avaldamise kohustused ei ole süsteemse riski järelevalve seisukohast olulised 
ega asjakohased. Need on tegelikult seotud teabe avaldamise kohustustega, mida on teistes 
ELi direktiivides juba käsitletud või mida on vaevalt võimalik kohaldada (näiteks 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu arengukava avaldamise kohustus, mis tekitab suurt 
muret seoses konfidentsiaalsuse ja/või majandusspionaažiga). Lisaks sellele ei kohaldata neid 
kohustusi kõikide turuosaliste suhtes, kelle tegevus võib põhjustada süsteemset riski.
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Muudatusettepanek 1393
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erisätted seoses sellise alternatiivse 
investeerimisfondi aastaaruandega, kellel 
on kontroll emitendi või väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu üle

Erisätted seoses sellise alternatiivse 
investeerimisfondi aastaaruandega, kellel 
on kontroll väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingu üle

Or. en

Muudatusettepanek 1394
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejad lisavad iga 
nende poolt valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi aastaaruandele, mis on 
ette nähtud artikliga 19, käesoleva artikli 
lõikes 2 sätestatud täiendava teabe.

1. Liikmesriigid tagavad, et alternatiivsed 
investeerimisfondid ja alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejad lisavad iga 
nende poolt valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi aastaaruandele, mis on 
ette nähtud artikliga 19, käesoleva artikli 
lõikes 2 sätestatud täiendava teabe.

Or. en

Muudatusettepanek 1395
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejad lisavad iga 
nende poolt valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi aastaaruandele, mis on 

1. Liikmesriigid tagavad, et alternatiivsed 
investeerimisfondid ja alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejad lisavad iga 
nende poolt valitsetava alternatiivse 
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ette nähtud artikliga 19, käesoleva artikli 
lõikes 2 sätestatud täiendava teabe.

investeerimisfondi aastaaruandele, mis on 
ette nähtud artikliga 19, käesoleva artikli 
lõikes 2 sätestatud täiendava teabe.

Or. en

Selgitus

Aktiivselt juhitav erakapitalil põhinev investeerimisettevõte, mis investeerib ja müüb kiires 
tempos, tähendab töötajatele suuremat riski.

Muudatusettepanek 1396
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivse investeerimisfondi 
aastaaruanne hõlmab iga emitendi ja 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu 
kohta, kellesse alternatiivne 
investeerimisfond on investeerinud, 
järgmist täiendavat teavet:

2. Alternatiivse investeerimisfondi 
aastaaruanne hõlmab iga emitendi ja 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu 
kohta, mille üle neil on kontroll, järgmist 
täiendavat teavet:

Or. en

Selgitus

Nõuded peavad proportsionaalsed kontrolli tasemega.

Muudatusettepanek 1397
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivse investeerimisfondi 
aastaaruanne hõlmab iga emitendi ja 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu 
kohta, kellesse alternatiivne 
investeerimisfond on investeerinud, 

2. Alternatiivse investeerimisfondi 
aastaaruanne hõlmab iga emitendi ja 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu 
kohta, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kontrollib 
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järgmist täiendavat teavet: artikli 28 tähenduses, järgmist täiendavat 
teavet:

Or. en

Muudatusettepanek 1398
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivse investeerimisfondi 
aastaaruanne hõlmab iga emitendi ja
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu 
kohta, kellesse alternatiivne 
investeerimisfond on investeerinud, 
järgmist täiendavat teavet:

2. Alternatiivse investeerimisfondi 
aastaaruanne hõlmab iga väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu kohta, mille üle tal 
on kontroll, järgmist täiendavat teavet:

Or. en

Muudatusettepanek 1399
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) seoses tegevus- ja finantsaruannetega 
esitatakse ärisegmentide kaupa tulu ja 
sissetulekud, äriühingu tegevuse ja 
finantsnäitajate areng, kõnealuste näitajate 
prognoositav areng ning aruanne 
majandusaasta oluliste sündmuste kohta;

a) seoses tegevus- ja finantsaruannetega 
esitatakse ärisegmentide kaupa tulu ja 
sissetulekud, äriühingu tegevuse ja 
finantsnäitajate areng, kõnealuste näitajate 
prognoositav areng ning aruanne 
majandusaasta oluliste sündmuste kohta, 
uurimis- ja arendamistegevus;

Or. en
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Muudatusettepanek 1400
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) seoses tegevus- ja finantsaruannetega 
esitatakse ärisegmentide kaupa tulu ja 
sissetulekud, äriühingu tegevuse ja 
finantsnäitajate areng, kõnealuste näitajate 
prognoositav areng ning aruanne 
majandusaasta oluliste sündmuste kohta;

a) seoses tegevus- ja finantsaruannetega 
esitatakse ärisegmentide kaupa tulu ja 
sissetulekud, äriühingu tegevuse ja 
finantsnäitajate areng ning aruanne 
majandusaasta oluliste sündmuste kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 1401
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) seoses tegevus- ja finantsaruannetega 
esitatakse ärisegmentide kaupa tulu ja 
sissetulekud, äriühingu tegevuse ja 
finantsnäitajate areng, kõnealuste näitajate 
prognoositav areng ning aruanne 
majandusaasta oluliste sündmuste kohta;

a) seoses tegevus- ja finantsaruannetega 
esitatakse ärisegmentide kaupa 
kapitalistruktuur, kapitalikulud ning 
kulutused uurimis- ja arendustegevusele,
tulu ja sissetulekud, äriühingu tegevuse ja 
finantsnäitajate areng, kõnealuste näitajate 
prognoositav areng ning aruanne 
majandusaasta oluliste sündmuste kohta;

Or. en

Selgitus

Alternatiivse investeerimisfondi kontrolli mõju hindamiseks on need tegurid olulised.
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Muudatusettepanek 1402
Wolf Klinz 

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) seoses finants- ja muude riskidega 
vähemalt finantsriskid, mis on seotud 
kapitalistruktuuriga;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1403
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) töötajatega seotud küsimustega seoses 
personali voolavus, töölepingute 
lõpetamised ja värbamine;

c) töötajatega seotud küsimustega seoses 
personali voolavus, töölepingute 
lõpetamised, värbamine, töötasupoliitika ja 
muud töötingimused;

Or. en

Selgitus

Börsivälistesse ettevõtetesse investeerivate fondide tegevusest peab olema selge ülevaade, 
sealhulgas küsimustes, mis on seotud uurimis- ja arendustegevuse, töölevõtmise, 
töötingimuste, varade müümise, keskkonna, ostude finantseerimise, juhtkonna 
tasustamispaketi, ostu- ja jaemüügihindade ja tegevuskohtadega. Mõnikord annab sektor 
teavet vabatahtlikult, kuid see teave ei ole ühtne, täielik ega usaldusväärne.
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Muudatusettepanek 1404
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) teatis varade oluliste loovutamiste kohta. d) teatis varade oluliste loovutamiste kohta, 
mis on tehtud, pooleli või kavas;

Or. en

Muudatusettepanek 1405
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) teatis varade oluliste loovutamiste kohta. d) teatis varade oluliste loovutamiste kohta 
ja varade aastakäive.

Or. en

Selgitus

Aktiivselt valitsetav erakapitalil põhinev portfelli kuuluv äriühing, mis investeerib ja müüb 
kiires tempos, tähendab töötajatele suuremat riski.

Muudatusettepanek 1406
Jürgen Klute

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) teatis varade oluliste loovutamiste kohta. d) teatis varade oluliste loovutamiste kohta 
ja varade aastakäive.

Or. en
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Selgitus

Aktiivselt valitsetav erakapitalil põhinev portfelli kuuluv äriühing, mis investeerib ja müüb 
kiires tempos, tähendab töötajatele suuremat riski.

Muudatusettepanek 1407
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2 – esimene lõik – punkt d a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) keskkonnapoliitika; 

Or. en

Selgitus

Alternatiivsete investeerimisfondi valitsejate kontrollitavate äriühingute kohta tuleb esitada 
täielik teave. 

Muudatusettepanek 1408
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2 – esimene lõik – punkt d b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d b) omandamise rahastamine, 
omandamisjärgse refinantseerimise kava;

Or. en

Selgitus

Alternatiivsete investeerimisfondi valitsejate kontrollitavate äriühingute kohta tuleb esitada 
täielik teave. 
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Muudatusettepanek 1409
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2 – esimene lõik – punkt d c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d c) juhtkonna hüvitispakett;

Or. en

Selgitus

Alternatiivsete investeerimisfondi valitsejate kontrollitavate äriühingute kohta tuleb esitada 
täielik teave. 

Muudatusettepanek 1410
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2 – esimene lõik – punkt d d (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d d) ostu- ja jaehind;

Or. en

Selgitus

Alternatiivsete investeerimisfondi valitsejate kontrollitavate äriühingute kohta tuleb esitada 
täielik teave. 

Muudatusettepanek 1411
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2 – esimene lõik – punkt d e (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d e) emitendi või eraettevõtte 
tegevuskohtade olulised muutused.
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Or. en

Selgitus

Alternatiivsete investeerimisfondi valitsejate kontrollitavate äriühingute kohta tuleb esitada 
täielik teave. 

Muudatusettepanek 1412
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks sisaldab alternatiivse 
investeerimisfondi aastaaruanne iga 
emitendi kohta, mille üle tal on kontroll, 
neljanda nõukogu 25. juuli 1978. aasta 
direktiivi 78/660/EMÜ (mis põhineb 
asutamislepingu artikli 54 lõike 3 punktil 
g ja käsitleb teatavat liiki äriühingute 
raamatupidamise aastaaruandeid) artikli 
46a lõike 1 punktis f osutatud teavet ning 
direktiivi 2004/25/EÜ artikli 10 lõike 1 
punktides a ja d osutatud 
kapitalistruktuuri ülevaadet.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 1413
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks sisaldab alternatiivse 
investeerimisfondi aastaaruanne iga 
emitendi kohta, mille üle tal on kontroll, 
neljanda nõukogu 25. juuli 1978. aasta 
direktiivi 78/660/EMÜ (mis põhineb 
asutamislepingu artikli 54 lõike 3 punktil 
g ja käsitleb teatavat liiki äriühingute 

Lisaks sisaldab alternatiivse 
investeerimisfondi aastaaruanne iga 
emitendi kohta, mille üle alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal on kontroll 
artikli 28 tähenduses:
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raamatupidamise aastaaruandeid) artikli 
46a lõike 1 punktis f osutatud teavet ning 
direktiivi 2004/25/EÜ artikli 10 lõike 1 
punktides a ja d osutatud 
kapitalistruktuuri ülevaadet.

a) haldus-, juhtimis- ja 
järelevalveorganite ja nende komisjonide 
koosseisu ja toimimist ning 
b) kapitalistruktuuri ülevaadet, sealhulgas 
väärtpaberid, millega ei ole lubatud 
kaubelda liikmesriigi reguleeritud turul, 
vajadusel teave nende jaotumisest eri 
klassidesse, iga aktsiate klassiga seotud 
õigused ja kohustused ja nende 
protsendimäär kogu aktsiakapitalist ning 
üksikasjalikud andmed väärtpaberite 
omanike kohta, kellel on 
erikontrolliõigusega väärtpaberid, ja 
nende õiguste kirjeldus;

Or. en

Selgitus

Kavandatud muudatusettepanek ei muudeta direktiivi sisu, kuid lisatakse eespool viidatud 
artiklite sisu.

Muudatusettepanek 1414
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingu kohta, mille üle tal on kontroll, 
esitatakse alternatiivse investeerimisfondi 
aastaaruandes ülevaade valitsemiskorrast 
ja teise nõukogu 13. detsembri 1976. aasta 
direktiivi 77/91/EMÜ (tagatiste 
kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid 
äriühingu liikmete ja kolmandate isikute 
huvide kaitseks EMÜ asutamislepingu 
artikli 58 teises lõigus tähendatud 

välja jäetud
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äriühingutelt nõuavad seoses 
aktsiaseltside asutamise ning nende 
kapitali säilitamise ja muutmisega, et 
muuta sellised tagatised ühenduse kõigis 
osades võrdväärseteks) artikli 3 punktides 
b, c ja e–h osutatud teave.

Or. en

Muudatusettepanek 1415
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu 
kohta, mille üle tal on kontroll, esitatakse 
alternatiivse investeerimisfondi 
aastaaruandes ülevaade valitsemiskorrast ja
teise nõukogu 13. detsembri 1976. aasta 
direktiivi 77/91/EMÜ (tagatiste 
kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid 
äriühingu liikmete ja kolmandate isikute 
huvide kaitseks EMÜ asutamislepingu 
artikli 58 teises lõigus tähendatud 
äriühingutelt nõuavad seoses 
aktsiaseltside asutamise ning nende 
kapitali säilitamise ja muutmisega, et 
muuta sellised tagatised ühenduse kõigis 
osades võrdväärseteks) artikli 3 punktides 
b, c ja e–h osutatud teave.

Iga väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu 
kohta, mida kontrollib alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja artikli 28 
tähenduses, esitatakse alternatiivse 
investeerimisfondi aastaaruandes ülevaade
järgmisest valitsemiskorrast ja järgmine
teave:

a) märgitud aktsiate nimiväärtus ja 
vähemalt üks kord aastas nende arv;
b) selliste märgitud aktsiate arv, millel ei 
ole nimiväärtust, kui selliseid aktsiaid 
võib välja lasta riigi seaduse alusel;
c) kui esineb mitut liiki aktsiaid, siis 
punktides a ja b nimetatud andmed iga 
aktsialiigi kohta ning iga aktsialiigiga 
seotud õiguste kohta;
d) kas aktsiad on nimelised või 
esitajaaktsiad, juhul kui riigi seadus näeb 
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ette mõlemat tüüpi aktsiaid, ning kõik 
selliste aktsiate vahetamist käsitlevad 
eeskirjad, juhul kui see ei toimu 
seadusega sätestatud korras;
e) äriühingu asutamise või talle tegevuse 
alustamiseks tegevusloa andmise ajal 
sissemakstud kapitali suurus;
f) aktsiate nimiväärtus või kui 
nimiväärtus puudub, siis mitterahalise 
sissemakse eest väljalastud aktsiate arv 
koos mitterahalise sissemakse eseme ja 
maksja nimega; 

Or. en

Selgitus

Kavandatud muudatusettepanek ei muudeta direktiivi sisu, kuid lisatakse eespool viidatud 
artiklite sisu.

Muudatusettepanek 1416
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
esitab artikli 19 lõikes 1 osutatud 
ajavahemiku jooksul iga tema poolt 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
kohta, mille suhtes kohaldatakse käesoleva 
jao sätteid, lõikes 1 osutatud teabe kõigile 
artikli 26 lõikes 1 osutatud asjaomase 
äriühingu töötajate usaldusisikutele.

3. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
esitab artikli 19 lõikes 1 osutatud 
ajavahemiku jooksul iga tema poolt 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
kohta, mille suhtes kohaldatakse käesoleva 
jao sätteid, lõikes 2 osutatud teabe kõigile 
artikli 26 lõikes 1 osutatud asjaomase 
äriühingu töötajate usaldusisikutele, 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
pädevale asutustele ja selle liikmesriigi 
pädevale asutusele, kus emitent või 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühing on 
asutatud.

Or. en
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Selgitus

Täielik läbipaistvus nõuab, et äriühingus kontrolli omava alternatiivse investeerimisfondi 
aastaaruanne antakse pädevatele asutustele järelevalve ja statistilistel eesmärkidel.

Muudatusettepanek 1417
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Alternatiivse investeerimisfondi
valitseja esitab artikli 19 lõikes 1 osutatud 
ajavahemiku jooksul iga tema poolt 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
kohta, mille suhtes kohaldatakse käesoleva 
jao sätteid, lõikes 1 osutatud teabe kõigile 
artikli 26 lõikes 1 osutatud asjaomase 
äriühingu töötajate usaldusisikutele.

3. Alternatiivne investeerimisfond, mille 
suhtes kohaldatakse käesolevat jaotist, ja 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja
esitavad artikli 19 lõikes 1 osutatud 
ajavahemiku jooksul iga nende poolt 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
kohta, mille suhtes kohaldatakse käesoleva 
jao sätteid, lõikes 2 osutatud teabe kõigile 
artikli 26 lõikes 1 osutatud asjaomase 
äriühingu töötajate usaldusisikutele.

Or. en

Muudatusettepanek 1418
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustatakse 
lõigetes 1 ja 2 osutatud teabe üksikasjalik 
sisu.

välja jäetud

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

Muudatusettepanek 1419
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustatakse 
lõigetes 1 ja 2 osutatud teabe üksikasjalik 
sisu.

4. Komisjon võib ette näha artiklite 49 a, 
49 b ja 49 c kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusaktidega meetmed,
millega täpsustatakse lõigete 1 ja 2 
kohaselt esitatava teabe üksikasjalik sisu.

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 1420
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29a
Erisätted teabe andmise kohta 
äriühingute töötajatele, mille üle 
alternatiivsetel investeerimisfondidel on 
kontroll

Alternatiivse investeerimisfondi puhul, 
mis on saanud kontrolli väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu üle 
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finantsvõimendust kasutades, kohtub 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
hiljemalt kahe kuu möödumisel 
omandamisest töötajate usaldusisikutega 
või nende puudumisel töötajate endiga. 
Kohtumisel tuleb läbi vaadata 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu 
arengukava ja arutada, millised on 
alternatiivse investeerimisfondi tehtud 
ostu võimalikud tagajärjed töötajatele.
Pärast omandamist kohtub alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja vähemalt üks 
kord aastas töötajate usaldusisikutega või 
nende puudumisel töötajate endiga, et 
arutada alternatiivse investeerimisfondi 
aastaaruandes esitatud teavet omandatud 
äriühingu kohta.

Or. en

Selgitus

Töötajate usaldusisikutel peab olema võimalus kohtuda alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejaga, sest alternatiivse investeerimisfondi poolt äriühingu ostmiseks võetud võlg 
määrab ostetud äriühingu strateegia.

Muudatusettepanek 1421
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29 b
Erisätted alternatiivsete 
investeerimisfondide kohta, mis osalevad 
noteeritud äriühingute üldkoosolekul
1. Alternatiivsed investeerimisfondid, mis 
investeerivad noteeritud äriühingutesse, 
peavad hoidma aktsiaid vähemalt kaks 
kuud, enne kui nad saavad kasutada 
nende seotud hääleõigust selliste 
äriühingute üldkoosolekul.

Or. en
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Selgitus

Tuleks ära hoida lühiajaliste investorite mõju noteeritud äriühingute pikaajalisele 
strateegiale.

Muudatusettepanek 1422
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 b – lõige 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivse investeerimisfondi 
valduses olevate laenatud aktsiatega 
seotud hääleõigust noteeritud äriühingus 
ei või selle äriühingu üldkoosolekul 
kasutada.

Or. en

Selgitus

Laenatud aktsiatele ei tohi anda noteeritud äriühingute pikaajalise strateegia mõjutamise 
õigust.

Muudatusettepanek 1423
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29 c
Varade müügiga seotud erisätted
1. Kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kellel on artikli 28 tähenduses 
kontroll emitendi või väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu üle, soovib müüa 
äriühingu vara suures ulatuses, 
kohaldatakse järgmisi põhimõtteid: 
a) Nii emitendi kui ka väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu ja alternatiivse 
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investeerimisfondi seadusjärgsed 
esindajad esitavad selgituse müügi 
põhjuste kohta ja kinnitavad pärast asja 
piisavat kaalumist, et kavandatud müük 
vastab nende parimate teadmiste ja 
arusaamise järgi emitendi või 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu 
huvidele. Selgitus esitatakse uuesti 
aastaaruandes;
b) Kui kavandatud müük on seotud 
omandamisvõla tagasimaksmisega, 
teavitatakse sellest emitendi või 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu 
töötajate usaldusisikut ja temaga 
konsulteeritakse.
c) Kui emitent või väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühing muutub müügi 
tagajärjel maksujõuetuks, vastutab 
võimalike tagajärgede eest alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja.
2. Kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejal on artikli 28 tähenduses kontroll 
emitendi või väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu üle, peab emitendi 
või väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingu seadusjärgne esindaja esitama 
aastaaruandes selgituse selle kohta, et 
kapitali väljavool (sealhulgas 
haldustasud) vastavad emitendi ja 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu 
pikaajalistele huvidele.
3. Komisjon võtab artiklite 49 a, 49 b ja 49 
c kohaselt vastu delegeeritud õigusaktid, 
milles sätestatakse lõigete 1 ja 2 kohaselt 
esitatavate selgituste üksikasjalik sisu ja 
tingimused, mille alusel alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejat võib pidada 
vastutavaks lõike 1 kohaselt. 

Or. en

Selgitus

It is well known that asset stripping is motivated by the need to repay a portion of the 
acquisition debt. It may impair the target company’s ability to develop and in some cases, 
lead to insolvency. It should thus be appropriately controlled. To this effect, in the event a 
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company under private equity control wishes to sell company assets in any material respect, 
the management of both the target company and the AIF should issue a statement as to why 
the sale is implemented and certifying that the proposed sale is in the best interest of the 
target company. Second, in the event the proposed sale is connected to a repayment of the 
acquisition debt, the employees of the target company should be informed and consulted, 
through the workers’ council when there is one. Third, in the event the company becomes 
insolvent after the asset stripping, the private equity firm should be held liable.  More 
generally, management of companies under LBO should be required to issue a statement that 
capital outflows (including management fees paid) is in the long term interest of the company.

Muudatusettepanek 1424
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29 d
Äriühingute või emitentide 
omandamisjärgse finantsvõimenduse 
erisätted
1. Lisaks artiklis 29 c ette nähtud 
piirangutele ei suurenda artikli 28
tähenduses emitendi või väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu üle kontrolli omav 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
finantsvõimendust, mida kasutab 
nimetatud emitent või väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühing seoses 
alternatiivsele investeerimisfondile või 
selle tütarettevõtjale makstavate 
dividendidega, rohkem kui 20% võrreldes 
omandamiseelse olukorraga, kui selle 
suurendamise tulemusena ületab selle 
emitendi või äriühingu finantsvõimendus 
1,5 korda selle emitendi või äriühingu 
suhtes kohaldatava finanstvõimenduse, 
või kui selle emitendi või äriühingu 
finanstvõimendus on kolm korda suurem 
kui nende omakapital.
2. Komisjon võtab vastavalt artiklitele 49a, 
49b ja 49c vastu võtta delegeeritud 
õigusaktid, mis on seotud 
finantsvõimenduse, dividendide 
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väljamaksmise, sektori keskmise 
finantsvõimenduse ja protsessiga. 

Or. en

Selgitus

On hästi teada, et aktsionäridele dividendide maksmisega seotud võlakoormus suureneb, ja 
selle motiiviks on tavaliselt vajadus maksta tagasi osa omandamisvõlast.

See võib nõrgestada sihtäriühingu arengut ja mõningatel juhtudel põhjustada isegi 
maksujõuetust. Võlakoormuse suurenemist tuleks seetõttu tõhusalt kontrollida. Lisaks artiklis 
29a sätestatud kaitsele tuleb selleks ette näha turvavõrk, mis rajaneb selgetel eeskirjadel ja 
täpsetel numbritel.

Muudatusettepanek 1425
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29 e
Müügikeelu kestuse erisätted
1. Kui alternatiivse invesvteerimisfondi 
valitsejal on artikli 28 tähenduses kontroll 
emitendi või väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu üle, ei ole sellel 
emitendil või äriühingul õigus otseselt või 
kaudselt maksta sellele alternatiivsele 
investeerimisfondile või selle 
tütarettevõtjale dividende, mille väärtus 
ületab 50%selle esialgsetest 
investeeringutest emitenti või 
äriühingusse, enne viie aasta möödumist 
investeeringute teostamisest või ajast, kui 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
müüs oma osa kõnealuses äriühingus või 
emitendis, olenevalt sellest, kumb tähtaeg 
on varasem.
2. Komisjon võtab artiklite 49 a, 49 b ja 49 
c kohaselt vastu delegeeritud õigusaktid 
lõike 1 kohaldamiseks.

Or. en
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Selgitus

On hästi teada, et varade odava ülesostmise motiiviks on vajadus maksta tagasi osa 
omandamishinnast. See võib nõrgestada sihtäriühingu arengut ja nõningatel juhtudel 
põhjustada isegi maksujõuetust. Võlakoormuse suurenemist tuleks seetõttu tõhusalt 
kontrollida. Selleks tuleks 50% investeeringute väärtusest igas portfellis panna müügikeelu 
alla viieks aastaks või kuni äriühingu müügini, kui see on varasem.

Muudatusettepanek 1426
José Manuel García-Margallo y Marfil, Iñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegaín

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 30 välja jäetud
Erisätted seoses äriühingutega, kelle 
osakutega ei ole enam lubatud kaubelda 
reguleeritud turul 
Juhul kui pärast üle 30 % emitendi 
hääleõiguste omandamist ei ole enam 
lubatud kõnealuse emitendi osakutega 
reguleeritud turul kaubelda, jätkab 
emitent siiski direktiivi 2004/109/EÜ 
nõuete täitmist kahe aasta jooksul pärast 
reguleeritud turult eemaldamist.

Or. en

Selgitus

Direktiivi artiklite 26–30 sätteid tuleks kohaldada järjepidevalt kõigi nende suhtes, kes 
omandavad ettevõttes olulise osaluse, mitte üksnes alternatiivse investeerimisfondi valitsejate 
ja ettevõtete suhtes, millesse nemad investeerivad. Kõik läbipaistvuse või ettevõtte töövõtjate 
ja sidusrühmade huvidega seotud probleemid puudutavad samamoodi ka ELi territooriumil 
asuvat ettevõtet igal viisil kontrollijate tegevust, mitte üksnes alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejatega seotud olukordi. Kõiki avalikustamiskohustusi tuleks kohaldada järjekindlalt 
üldises äriühinguõiguse direktiivis, et mitte seada halvemasse olukorda alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejaid ja ettevõtteid, millesse nad investeerivad.
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Muudatusettepanek 1427
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 30 välja jäetud
Erisätted seoses äriühingutega, kelle 
osakutega ei ole enam lubatud kaubelda 
reguleeritud turul 
Juhul kui pärast üle 30 % emitendi 
hääleõiguste omandamist ei ole enam 
lubatud kõnealuse emitendi osakutega 
reguleeritud turul kaubelda, jätkab 
emitent siiski direktiivi 2004/109/EÜ 
nõuete täitmist kahe aasta jooksul pärast 
reguleeritud turult eemaldamist.

Or. en

Selgitus

Direktiivi artiklite 26–30 sätteid tuleks kohaldada  kõigi nende suhtes, kes omandavad 
äriühingus olulise osaluse, mitte üksnes alternatiivse investeerimisfondi valitsejate ja 
ettevõtete suhtes, millesse nemad investeerivad. Kõik läbipaistvuse või ettevõtte töövõtjate ja 
sidusrühmade huvidega seotud probleemid puudutavad mitte üksnes alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate tegevust, vaid ka ELi äriühingut kontrollivate investorite 
igasugust tegevust. Teabe avaldamise kohustused tuleks määratleda üldises äriühinguõiguse 
direktiivis.

Muudatusettepanek 1428
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 30 välja jäetud
Erisätted seoses äriühingutega, kelle 
osakutega ei ole enam lubatud kaubelda 
reguleeritud turul 
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Juhul kui pärast üle 30 % emitendi 
hääleõiguste omandamist ei ole enam 
lubatud kõnealuse emitendi osakutega 
reguleeritud turul kaubelda, jätkab 
emitent siiski direktiivi 2004/109/EÜ 
nõuete täitmist kahe aasta jooksul pärast 
reguleeritud turult eemaldamist.

Or. en

Selgitus

Üksnes üldine lähenemisviis aitab vältida käesoleva direktiiviga reguleeritud osalejate ja 
muude osalejate vahelise turukonkurentsi moonutamist. Seetõttu tuleks kõiki teabe avaldamise 
kohustusi käsitleda samal viisil kõikide eraomandi vormide puhul ja muuta vastavalt ELi 
äriühinguõiguse direktiive.

Muudatusettepanek 1429
Wolf Klinz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 30 välja jäetud
Erisätted seoses äriühingutega, kelle 
osakutega ei ole enam lubatud kaubelda 
reguleeritud turul 
Juhul kui pärast üle 30 % emitendi 
hääleõiguste omandamist ei ole enam 
lubatud kõnealuse emitendi osakutega 
reguleeritud turul kaubelda, jätkab 
emitent siiski direktiivi 2004/109/EÜ 
nõuete täitmist kahe aasta jooksul pärast 
reguleeritud turult eemaldamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 1430
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 30 välja jäetud
Erisätted seoses äriühingutega, kelle 
osakutega ei ole enam lubatud kaubelda 
reguleeritud turul 
Juhul kui pärast üle 30 % emitendi 
hääleõiguste omandamist ei ole enam 
lubatud kõnealuse emitendi osakutega 
reguleeritud turul kaubelda, jätkab 
emitent siiski direktiivi 2004/109/EÜ 
nõuete täitmist kahe aasta jooksul pärast 
reguleeritud turult eemaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 1431
Sylvie Goulard

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 30 välja jäetud
Erisätted seoses äriühingutega, kelle 
osakutega ei ole enam lubatud kaubelda 
reguleeritud turul 
Juhul kui pärast üle 30 % emitendi 
hääleõiguste omandamist ei ole enam 
lubatud kõnealuse emitendi osakutega 
reguleeritud turul kaubelda, jätkab 
emitent siiski direktiivi 2004/109/EÜ 
nõuete täitmist kahe aasta jooksul pärast 
reguleeritud turult eemaldamist.

Or. en
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Selgitus

Ettepaneku artiklitega 26–30 börsivälistesse ettevõtetesse investeerivate fondide valitsejatele 
pandud teabe avaldamise kohustused ei ole süsteemse riski järelevalve seisukohast olulised 
ega asjakohased. Need on tegelikult seotud teabe avaldamise kohustustega, mida on teistes 
ELi direktiivides juba käsitletud või mida on vaevalt võimalik kohaldada (näiteks 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu arengukava avaldamise kohustus, mis tekitab suurt 
muret seoses konfidentsiaalsuse ja/või majandusspionaažiga). Lisaks sellele ei kohaldata neid 
kohustusi kõikide turuosaliste suhtes, kelle tegevus võib põhjustada süsteemset riski.

Muudatusettepanek 1432
Pascal Canfin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui pärast üle 30 % emitendi
hääleõiguste omandamist ei ole enam 
lubatud kõnealuse emitendi osakutega 
reguleeritud turul kaubelda, jätkab emitent 
siiski direktiivi 2004/109/EÜ nõuete 
täitmist kahe aasta jooksul pärast 
reguleeritud turult eemaldamist.

Juhul kui pärast emitendi osakute 
kontrollpaki omandamist ei ole enam 
lubatud kõnealuse emitendi osakutega 
reguleeritud turul kaubelda, jätkab emitent 
siiski direktiivi 2004/109/EÜ nõuete 
täitmist kahe aasta jooksul pärast 
reguleeritud turult eemaldamist.

Or. en

Selgitus

Eelnevate muudatusettepanekutega kooskõla tagamiseks.


