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Tarkistus 1184
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
V luku – Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan
velvollisuudet tietyntyyppisten 

vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoidon 
osalta

Tietyntyyppisiä vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja koskevat velvollisuudet

Or. en

Perustelu

Velvollisuudet koskevat vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja.

Tarkistus 1185
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
V luku – 1 jakso – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan
velvollisuudet vivutettujen vaihtoehtoisten 

sijoitusrahastojen hoidon osalta

Vivutettuja vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja koskevat velvollisuudet

Or. en

Perustelu

Velvollisuudet koskevat vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja.
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Tarkistus 1186
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla

Komission teksti Tarkistus

22 artikla Poistetaan.

Soveltamisala

Tätä jaksoa sovelletaan ainoastaan 
sellaiseen vaihtoehtoiseen 
sijoitusrahaston hoitajaan, joka hoitava 
yhtä tai useampaa sellaista vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa, jossa käytetään 
järjestelmällisesti huomattavaa vivutusta.
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on neljännesvuosittain arvioitava, 
käytetäänkö vaihtoehtoisessa 
sijoitusrahastossa järjestelmällisesti 
huomattavaa vivutusta, ja ilmoitettava 
arvionsa toimivaltaisille viranomaisille.
Toisen kohdan soveltamiseksi 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston on 
katsottava käyttävän huomattavaa 
vivutusta järjestelmällisesti, jos kaikkien 
käytettyjen vivutuksen lähteiden 
yhteenlaskettu vivutuksen määrä ylittää 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston oman 
pääoman arvon kahtena neljästä viimeksi 
kuluneesta vuosineljänneksestä.

Or. en
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Tarkistus 1187
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla

Komission teksti Tarkistus

22 artikla Poistetaan.

Soveltamisala

Tätä jaksoa sovelletaan ainoastaan 
sellaiseen vaihtoehtoiseen 
sijoitusrahaston hoitajaan, joka hoitava 
yhtä tai useampaa sellaista vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa, jossa käytetään 
järjestelmällisesti huomattavaa vivutusta. 
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on neljännesvuosittain arvioitava, 
käytetäänkö vaihtoehtoisessa 
sijoitusrahastossa järjestelmällisesti 
huomattavaa vivutusta, ja ilmoitettava 
arvionsa toimivaltaisille viranomaisille.
Toisen kohdan soveltamiseksi 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston on 
katsottava käyttävän huomattavaa 
vivutusta järjestelmällisesti, jos kaikkien 
käytettyjen vivutuksen lähteiden 
yhteenlaskettu vivutuksen määrä ylittää 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston oman 
pääoman arvon kahtena neljästä viimeksi 
kuluneesta vuosineljänneksestä.

Or. en
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Tarkistus 1188
Gay Mitchell

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla

Komission teksti Tarkistus

22 artikla Poistetaan.

Soveltamisala

Tätä jaksoa sovelletaan ainoastaan 
sellaiseen vaihtoehtoiseen 
sijoitusrahaston hoitajaan, joka hoitava 
yhtä tai useampaa sellaista vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa, jossa käytetään 
järjestelmällisesti huomattavaa vivutusta. 
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on neljännesvuosittain arvioitava, 
käytetäänkö vaihtoehtoisessa 
sijoitusrahastossa järjestelmällisesti 
huomattavaa vivutusta, ja ilmoitettava 
arvionsa toimivaltaisille viranomaisille.
Toisen kohdan soveltamiseksi 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston on 
katsottava käyttävän huomattavaa 
vivutusta järjestelmällisesti, jos kaikkien 
käytettyjen vivutuksen lähteiden 
yhteenlaskettu vivutuksen määrä ylittää 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston oman 
pääoman arvon kahtena neljästä viimeksi 
kuluneesta vuosineljänneksestä.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus myötäilee puheenjohtajavaltio Ruotsin laatimaa kompromissiehdotusta 
koskevia tarkistuksia, joita pidämme aiheellisina.
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Tarkistus 1189
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla

Komission teksti Tarkistus

22 artikla Poistetaan.

Soveltamisala

Tätä jaksoa sovelletaan ainoastaan 
sellaiseen vaihtoehtoiseen 
sijoitusrahaston hoitajaan, joka hoitava 
yhtä tai useampaa sellaista vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa, jossa käytetään 
järjestelmällisesti huomattavaa vivutusta.
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on neljännesvuosittain arvioitava, 
käytetäänkö vaihtoehtoisessa 
sijoitusrahastossa järjestelmällisesti 
huomattavaa vivutusta, ja ilmoitettava 
arvionsa toimivaltaisille viranomaisille.
Toisen kohdan soveltamiseksi 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston on 
katsottava käyttävän huomattavaa 
vivutusta järjestelmällisesti, jos kaikkien 
käytettyjen vivutuksen lähteiden 
yhteenlaskettu vivutuksen määrä ylittää 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston oman 
pääoman arvon kahtena neljästä viimeksi 
kuluneesta vuosineljänneksestä.

Or. en

Perustelu

Vivutus voi vaikuttaa eri tavoin eri rahastoissa ja sen laskemiseen on olemassa lukuisia 
menetelmiä. Koska vivutuksen laskemiseksi ei ole olemassa (vakiintunutta) menettelytapaa, ei 
"huomattavan vivutuksen" määritelmä ole tarkoituksenmukainen.



PE439.134v02-00 8/176 AM\807997FI.doc

FI

Tarkistus 1190
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä jaksoa sovelletaan ainoastaan 
sellaiseen vaihtoehtoiseen 
sijoitusrahaston hoitajaan, joka hoitava 
yhtä tai useampaa sellaista vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa, jossa käytetään 
järjestelmällisesti huomattavaa vivutusta.

Tätä jaksoa sovelletaan ainoastaan 
sellaisiin vivutusta käyttäviin 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin, jotka 
sijoittavat eurooppalaisille markkinoille ja 
joiden hoidettavina olevien varojen 
määrä, mukaan lukien vivutuksen käytön 
avulla saadut varat, ylittää 100 miljoonan 
euron kynnysarvon.

Or. en

Perustelu

Pienet vaihtoehtoiset sijoitusrahastot eivät muodosta järjestelmäriskiä. Tämä rajoitus olisi 
poistettava, koska huomattavan vivutuksen järjestelmällistä käyttöä on vaikea määritellä.

Tarkistus 1191
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä jaksoa sovelletaan ainoastaan 
sellaiseen vaihtoehtoiseen 
sijoitusrahaston hoitajaan, joka hoitava 
yhtä tai useampaa sellaista vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa, jossa käytetään 
järjestelmällisesti huomattavaa vivutusta.

Tätä jaksoa sovelletaan ainoastaan 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin, joissa
käytetään järjestelmällisesti huomattavaa 
vivutusta, sekä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiin, jotka hoitavat 
yhtä tai useampaa tällaista vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa.

Or. en
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Perustelu

Katso otsikkoa koskevat perustelut. Direktiivin 19–30 artiklaa olisi sovellettava myös 
vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon.

Tarkistus 1192
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä jaksoa sovelletaan ainoastaan 
sellaiseen vaihtoehtoiseen 
sijoitusrahaston hoitajaan, joka hoitava 
yhtä tai useampaa sellaista vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa, jossa käytetään 
järjestelmällisesti huomattavaa vivutusta.

Tätä jaksoa sovelletaan ainoastaan 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin, joissa
käytetään järjestelmällisesti huomattavaa 
vivutusta, sekä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiin, jotka hoitavat 
yhtä tai useampaa tällaista vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa.

Or. en

Perustelu

Katso otsikkoa koskevat perustelut. Direktiivin 19–30 artiklaa olisi sovellettava myös 
vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon.

Tarkistus 1193
Derk Jan Eppink

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä jaksoa sovelletaan ainoastaan 
sellaiseen vaihtoehtoiseen sijoitusrahaston 
hoitajaan, joka hoitava yhtä tai useampaa 
sellaista vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, 
jossa käytetään järjestelmällisesti 
huomattavaa vivutusta.

Tätä jaksoa sovelletaan ainoastaan 
sellaiseen vaihtoehtoiseen sijoitusrahaston 
hoitajaan, joka hoitaa yhtä tai useampaa 
huomattavalle järjestelmäriskille altista
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa,

Or. en



PE439.134v02-00 10/176 AM\807997FI.doc

FI

Perustelu

Direktiivissä olisi keskityttävä järjestelmäriskeihin, joiden joukossa vivutus on vain yksi 
osatekijä. Vivutukseen liittyvää riskiä olisi arvioitava ainoastaan sovelletun sijoitusstrategian 
ja riskienhallintaprosessien yhteydessä ja ottaen huomioon missä määrin rahaston vastuut on 
todellisuudessa suojattu.

Tarkistus 1194
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on neljännesvuosittain arvioitava, 
käytetäänkö vaihtoehtoisessa 
sijoitusrahastossa järjestelmällisesti 
huomattavaa vivutusta, ja ilmoitettava 
arvionsa toimivaltaisille viranomaisille.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1195
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on neljännesvuosittain arvioitava, 
käytetäänkö vaihtoehtoisessa 
sijoitusrahastossa järjestelmällisesti 
huomattavaa vivutusta, ja ilmoitettava 
arvionsa toimivaltaisille viranomaisille.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Pienet vaihtoehtoiset sijoitusrahastot eivät muodosta järjestelmäriskiä. Tämä rajoitus olisi 
poistettava, koska huomattavan vivutuksen järjestelmällistä käyttöä on vaikea määritellä.
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Tarkistus 1196
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on 
neljännesvuosittain arvioitava, käytetäänkö 
vaihtoehtoisessa sijoitusrahastossa 
järjestelmällisesti huomattavaa vivutusta, 
ja ilmoitettava arvionsa toimivaltaisille 
viranomaisille.

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston ja
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on 
neljännesvuosittain arvioitava, käytetäänkö 
vaihtoehtoisessa sijoitusrahastossa 
järjestelmällisesti huomattavaa vivutusta, 
ja ilmoitettava arvionsa toimivaltaisille 
viranomaisille.

Or. en

Perustelu

Katso otsikkoa koskevat perustelut. Direktiivin 19–30 artiklaa olisi sovellettava myös 
vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon.

Tarkistus 1197
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta2

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on 
neljännesvuosittain arvioitava, käytetäänkö 
vaihtoehtoisessa sijoitusrahastossa 
järjestelmällisesti huomattavaa vivutusta, 
ja ilmoitettava arvionsa toimivaltaisille 
viranomaisille.

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston ja
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on 
neljännesvuosittain arvioitava, käytetäänkö 
vaihtoehtoisessa sijoitusrahastossa 
järjestelmällisesti huomattavaa vivutusta, 
ja ilmoitettava arvionsa toimivaltaisille 
viranomaisille.

Or. en

Perustelu

Katso otsikkoa koskevat perustelut. Direktiivin 19–30 artiklaa olisi sovellettava myös 
vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon.
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Tarkistus 1198
Derk Jan Eppink

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on 
neljännesvuosittain arvioitava, käytetäänkö 
vaihtoehtoisessa sijoitusrahastossa 
järjestelmällisesti huomattavaa vivutusta, 
ja ilmoitettava arvionsa toimivaltaisille 
viranomaisille.

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on 
neljännesvuosittain arvioitava, onko
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto altis 
huomattavalle järjestelmäriskille, ja 
ilmoitettava arvionsa toimivaltaisille 
viranomaisille.

Or. en

Perustelu

Direktiivissä olisi keskityttävä järjestelmäriskeihin, joiden joukossa vivutus on vain yksi 
osatekijä. Vivutukseen liittyvää riskiä olisi arvioitava ainoastaan sovelletun sijoitusstrategian 
ja riskienhallintaprosessien yhteydessä ja ottaen huomioon missä määrin rahaston vastuut on 
todellisuudessa suojattu.

Tarkistus 1199
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toisen kohdan soveltamiseksi 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston on 
katsottava käyttävän huomattavaa 
vivutusta järjestelmällisesti, jos kaikkien 
käytettyjen vivutuksen lähteiden 
yhteenlaskettu vivutuksen määrä ylittää 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston oman 
pääoman arvon kahtena neljästä viimeksi 
kuluneesta vuosineljänneksestä.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1200
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toisen kohdan soveltamiseksi 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston on 
katsottava käyttävän huomattavaa 
vivutusta järjestelmällisesti, jos kaikkien 
käytettyjen vivutuksen lähteiden 
yhteenlaskettu vivutuksen määrä ylittää 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston oman 
pääoman arvon kahtena neljästä viimeksi 
kuluneesta vuosineljänneksestä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Pienet vaihtoehtoiset sijoitusrahastot eivät muodosta järjestelmäriskiä. Tämä rajoitus olisi 
poistettava, koska huomattavan vivutuksen järjestelmällistä käyttöä on vaikea määritellä.

Tarkistus 1201
Derk Jan Eppink

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toisen kohdan soveltamiseksi 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston on 
katsottava käyttävän huomattavaa 
vivutusta järjestelmällisesti, jos kaikkien 
käytettyjen vivutuksen lähteiden 
yhteenlaskettu vivutuksen määrä ylittää 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston oman 
pääoman arvon kahtena neljästä viimeksi 
kuluneesta vuosineljänneksestä.

Toisen kohdan soveltamiseksi 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston voidaan 
katsoa olevan altis huomattavalle 
järjestelmäriskille, mikäli se käyttää 
huomattavaa vivutusta järjestelmällisesti. 
Sen on kuitenkin katsottava olevan altis 
kyseiselle riskille ainoastaan sen jälkeen, 
kun on otettu huomioon vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston soveltama 
sijoitusstrategia, sen 
riskienhallintaprosessit ja se, missä 
määrin rahaston vastuut on 
todellisuudessa suojattu.
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Or. en

Perustelu

Direktiivissä olisi keskityttävä järjestelmäriskeihin, joiden joukossa vivutus on vain yksi 
osatekijä. Vivutukseen liittyvää riskiä olisi arvioitava ainoastaan sovelletun sijoitusstrategian 
ja riskienhallintaprosessien yhteydessä ja ottaen huomioon missä määrin rahaston vastuut on 
todellisuudessa suojattu.

Tarkistus 1202
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toisen kohdan soveltamiseksi 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston on 
katsottava käyttävän huomattavaa vivutusta 
järjestelmällisesti, jos kaikkien käytettyjen 
vivutuksen lähteiden yhteenlaskettu 
vivutuksen määrä ylittää vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston oman pääoman arvon 
kahtena neljästä viimeksi kuluneesta 
vuosineljänneksestä.

Toisen kohdan soveltamiseksi 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston on 
katsottava käyttävän huomattavaa vivutusta 
järjestelmällisesti, jos kaikkien käytettyjen 
vivutuksen lähteiden yhteenlaskettu 
bruttovivutuksen määrä ylittää 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston oman 
pääoman arvon kahtena neljästä viimeksi
kuluneesta vuosineljänneksestä.

Or. en

Tarkistus 1203
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla

Komission teksti Tarkistus

23 artikla Poistetaan.

Tiedonantovelvollisuus sijoittajia kohtaan

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan, 
joka hoitaa sellaista yhtä tai useampaa 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, joka 
käyttää järjestelmällisesti huomattavaa 
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vivutusta, on ilmoitettava kustakin 
tällaisesta rahastosta sijoittajille:
a) vivutuksen enimmäistaso, jota kyseinen 
hoitaja voi käyttää asianomaisen rahaston 
lukuun, sekä vivutusjärjestelyissä 
mahdollisesti annetut oikeudet 
vakuuksien tai takausten 
uudelleenkäyttöön;
b) neljännesvuosittain kunkin 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
edeltävällä vuosineljänneksellä käyttämän 
vivutuksen kokonaismäärä.

Or. en

Perustelu

Käsitelty 21 artiklassa.

Tarkistus 1204
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla

Komission teksti Tarkistus

23 artikla Poistetaan.

Tiedonantovelvollisuus sijoittajia kohtaan

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan, 
joka hoitaa sellaista yhtä tai useampaa 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, joka 
käyttää järjestelmällisesti huomattavaa 
vivutusta, on ilmoitettava kustakin 
tällaisesta rahastosta sijoittajille:
a) vivutuksen enimmäistaso, jota kyseinen 
hoitaja voi käyttää asianomaisen rahaston 
lukuun, sekä vivutusjärjestelyissä 
mahdollisesti annetut oikeudet 
vakuuksien tai takausten 
uudelleenkäyttöön;
b) neljännesvuosittain kunkin 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
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edeltävällä vuosineljänneksellä käyttämän 
vivutuksen kokonaismäärä.

Or. en

Tarkistus 1205
Gay Mitchell

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla

Komission teksti Tarkistus

23 artikla Poistetaan.

Tiedonantovelvollisuus sijoittajia kohtaan

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan, 
joka hoitaa sellaista yhtä tai useampaa 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, joka 
käyttää järjestelmällisesti huomattavaa 
vivutusta, on ilmoitettava kustakin 
tällaisesta rahastosta sijoittajille:
a) vivutuksen enimmäistaso, jota kyseinen 
hoitaja voi käyttää asianomaisen rahaston 
lukuun, sekä vivutusjärjestelyissä 
mahdollisesti annetut oikeudet 
vakuuksien tai takausten 
uudelleenkäyttöön;
b) neljännesvuosittain kunkin 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
edeltävällä vuosineljänneksellä käyttämän 
vivutuksen kokonaismäärä.

Or. en
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Tarkistus 1206
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan, 
joka hoitaa sellaista yhtä tai useampaa 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, joka 
käyttää järjestelmällisesti huomattavaa 
vivutusta, on ilmoitettava kustakin 
tällaisesta rahastosta sijoittajille:

Vivutusta käyttävien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen on ilmoitettava 
sijoittajille:

Or. en

Perustelu

Aikaisempia tarkistuksia vastaavasti.

Tarkistus 1207
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan, 
joka hoitaa sellaista yhtä tai useampaa
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, joka 
käyttää järjestelmällisesti huomattavaa 
vivutusta, on ilmoitettava kustakin 
tällaisesta rahastosta sijoittajille:

Järjestelmällisesti huomattavaa vivutusta 
käyttävän vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
ja yhtä tai useampaa rahastoa hoitavan 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on
ilmoitettava sijoittajille:

Or. en

Perustelu

Katso otsikkoa koskevat perustelut. Direktiivin 19–30 artiklaa olisi sovellettava myös 
vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon.
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Tarkistus 1208
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan, 
joka hoitaa sellaista yhtä tai useampaa 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, joka 
käyttää järjestelmällisesti huomattavaa 
vivutusta, on ilmoitettava kustakin 
tällaisesta rahastosta sijoittajille:

Järjestelmällisesti huomattavaa vivutusta 
käyttävän vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
ja yhtä tai useampaa rahastoa hoitavan 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on 
ilmoitettava sijoittajille:

Or. en

Perustelu

Katso otsikkoa koskevat perustelut. Direktiivin 19–30 artiklaa olisi sovellettava myös 
vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon.

Tarkistus 1209
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vivutuksen enimmäistaso, jota kyseinen 
hoitaja voi käyttää asianomaisen rahaston 
lukuun, sekä vivutusjärjestelyissä 
mahdollisesti annetut oikeudet vakuuksien 
tai takausten uudelleenkäyttöön; 

a) vivutuksen enimmäistaso, jota kyseinen 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto voi käyttää, 
sekä vivutusjärjestelyissä mahdollisesti 
annetut oikeudet vakuuksien tai takausten 
uudelleenkäyttöön;

Or. en

Perustelu

Aikaisempia tarkistuksia vastaavasti.
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Tarkistus 1210
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vivutuksen enimmäistaso, jota kyseinen 
hoitaja voi käyttää asianomaisen rahaston 
lukuun, sekä vivutusjärjestelyissä 
mahdollisesti annetut oikeudet vakuuksien 
tai takausten uudelleenkäyttöön;

a) vivutuksen enimmäistaso, jota voidaan
käyttää, sekä vivutusjärjestelyissä 
mahdollisesti annetut oikeudet vakuuksien 
tai takausten uudelleenkäyttöön;

Or. en

Perustelu

Katso otsikkoa koskevat perustelut. Direktiivin 19–30 artiklaa olisi sovellettava myös 
vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon.

Tarkistus 1211
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vivutuksen enimmäistaso, jota kyseinen 
hoitaja voi käyttää asianomaisen rahaston 
lukuun, sekä vivutusjärjestelyissä 
mahdollisesti annetut oikeudet vakuuksien 
tai takausten uudelleenkäyttöön; 

a) vivutuksen enimmäistaso, jota voidaan
käyttää, sekä vivutusjärjestelyissä 
mahdollisesti annetut oikeudet vakuuksien 
tai takausten uudelleenkäyttöön;

Or. en

Perustelu

Katso otsikkoa koskevat perustelut. Direktiivin 19–30 artiklaa olisi sovellettava myös 
vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon.
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Tarkistus 1212
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) neljännesvuosittain kunkin 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston edeltävällä 
vuosineljänneksellä käyttämän vivutuksen 
kokonaismäärä.

b) neljännesvuosittain kunkin 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston edeltävällä 
vuosineljänneksellä käyttämän vivutuksen 
kokonaismäärä, viisi suurinta lainarahan 
tai lainattujen arvopaperien lähdettä sekä 
tieto siitä, miten vivutus jakautuu rahan 
tai arvopaperien lainaamiseen perustuvan 
vivutuksen ja rahoitusjohdannaisiin 
sisältyvän vivutuksen kesken.

Or. en

Perustelu

Sijoittajilla tulisi olla tarkka käsitys riskeistä, joille he ovat alttiita, mukaan lukien 
vastapuoliriskit (sellaisina kuin ne ilmenevät lainarahan tai lainattujen arvopaperien 
lähteistä).

Tarkistus 1213
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) neljännesvuosittain kunkin 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston edeltävällä 
vuosineljänneksellä käyttämän vivutuksen 
kokonaismäärä.

b) neljännesvuosittain edeltävällä 
vuosineljänneksellä käytetyn vivutuksen 
kokonaismäärä.

Or. en

Perustelu

Katso otsikkoa koskevat perustelut. Direktiivin 19–30 artiklaa olisi sovellettava myös 
vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon.
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Tarkistus 1214
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) neljännesvuosittain kunkin 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston edeltävällä 
vuosineljänneksellä käyttämän vivutuksen 
kokonaismäärä.

b) neljännesvuosittain edeltävällä 
vuosineljänneksellä käytetyn vivutuksen 
kokonaismäärä.

Or. en

Perustelu

Aikaisempia tarkistuksia vastaavasti.

Tarkistus 1215
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) neljännesvuosittain kunkin 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston edeltävällä 
vuosineljänneksellä käyttämän vivutuksen 
kokonaismäärä.

b) neljännesvuosittain edeltävällä 
vuosineljänneksellä käytetyn vivutuksen 
kokonaismäärä.

Or. en

Perustelu

Katso otsikkoa koskevat perustelut. Direktiivin 19–30 artiklaa olisi sovellettava myös 
vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon.
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Tarkistus 1216
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla

Komission teksti Tarkistus

24 artikla Poistetaan.

Raportointivelvollisuudet toimivaltaisten 
viranomaisten suuntaan

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan, joka hoitaa sellaista yhtä tai 
useampaa vaihtoehtoista 
sijoitusrahastona, joka käyttää 
järjestelmällisesti huomattavaa vivutusta, 
on annettava kotijäsenvaltionsa
toimivaltaisille viranomaisille tieto kunkin 
hoitamansa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston vivutuksen 
kokonaismäärästä sekä tieto siitä, miten 
vivutus jakautuu rahan tai arvopaperien 
lainaamiseen perustuvan vivutuksen ja 
rahoitusjohdannaisiin sisältyvän 
vivutuksen kesken.
Näissä tiedoissa on ilmoitettava 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
kunkin hoitamansa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osalta viisi suurinta 
lainarahan tai lainattujen arvopaperien 
lähdettä sekä kultakin näiltä 
lainanantajayhteisöiltä saadun vivutuksen 
määrät kunkin rahaston osalta.
2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään vivutukseen liittyvät 
tiedonantovelvollisuudet ja viranomaisille 
raportoinnin ja sijoittajille tiedottamisen 
aikaväli.
Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
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Or. en

Perustelu

Käsitelty 21 artiklassa.

Tarkistus 1217
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla

Komission teksti Tarkistus

Raportointivelvollisuudet toimivaltaisten 
viranomaisten suuntaan

Poistetaan.

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan, joka hoitaa sellaista yhtä tai 
useampaa vaihtoehtoista 
sijoitusrahastona, joka käyttää 
järjestelmällisesti huomattavaa vivutusta, 
on annettava kotijäsenvaltionsa 
toimivaltaisille viranomaisille tieto kunkin 
hoitamansa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston vivutuksen 
kokonaismäärästä sekä tieto siitä, miten 
vivutus jakautuu rahan tai arvopaperien 
lainaamiseen perustuvan vivutuksen ja 
rahoitusjohdannaisiin sisältyvän 
vivutuksen kesken.
Näissä tiedoissa on ilmoitettava 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
kunkin hoitamansa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osalta viisi suurinta 
lainarahan tai lainattujen arvopaperien 
lähdettä sekä kultakin näiltä 
lainanantajayhteisöiltä saadun vivutuksen 
määrät kunkin rahaston osalta.
2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään vivutukseen liittyvät 
tiedonantovelvollisuudet ja viranomaisille 
raportoinnin ja sijoittajille tiedottamisen 
aikaväli.
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Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 1218
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla

Komission teksti Tarkistus

Raportointivelvollisuudet toimivaltaisten 
viranomaisten suuntaan

Poistetaan.

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan, joka hoitaa sellaista yhtä tai 
useampaa vaihtoehtoista 
sijoitusrahastona, joka käyttää 
järjestelmällisesti huomattavaa vivutusta, 
on annettava kotijäsenvaltionsa 
toimivaltaisille viranomaisille tieto kunkin 
hoitamansa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston vivutuksen 
kokonaismäärästä sekä tieto siitä, miten 
vivutus jakautuu rahan tai arvopaperien 
lainaamiseen perustuvan vivutuksen ja 
rahoitusjohdannaisiin sisältyvän 
vivutuksen kesken.
Näissä tiedoissa on ilmoitettava 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
kunkin hoitamansa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osalta viisi suurinta 
lainarahan tai lainattujen arvopaperien 
lähdettä sekä kultakin näiltä 
lainanantajayhteisöiltä saadun vivutuksen 
määrät kunkin rahaston osalta.
2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään vivutukseen liittyvät 
tiedonantovelvollisuudet ja viranomaisille 
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raportoinnin ja sijoittajille tiedottamisen 
aikaväli.
Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 1219
Gay Mitchell

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla

Komission teksti Tarkistus

Raportointivelvollisuudet toimivaltaisten 
viranomaisten suuntaan

Poistetaan.

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan, joka hoitaa sellaista yhtä tai 
useampaa vaihtoehtoista 
sijoitusrahastona, joka käyttää 
järjestelmällisesti huomattavaa vivutusta, 
on annettava kotijäsenvaltionsa 
toimivaltaisille viranomaisille tieto kunkin 
hoitamansa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston vivutuksen 
kokonaismäärästä sekä tieto siitä, miten 
vivutus jakautuu rahan tai arvopaperien 
lainaamiseen perustuvan vivutuksen ja 
rahoitusjohdannaisiin sisältyvän 
vivutuksen kesken.
Näissä tiedoissa on ilmoitettava 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
kunkin hoitamansa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osalta viisi suurinta 
lainarahan tai lainattujen arvopaperien 
lähdettä sekä kultakin näiltä 
lainanantajayhteisöiltä saadun vivutuksen 
määrät kunkin rahaston osalta.
2. Komissio hyväksyy 
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täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään vivutukseen liittyvät 
tiedonantovelvollisuudet ja viranomaisille 
raportoinnin ja sijoittajille tiedottamisen 
aikaväli.
Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 1220
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan, joka hoitaa sellaista yhtä tai 
useampaa vaihtoehtoista 
sijoitusrahastona, joka käyttää 
järjestelmällisesti huomattavaa vivutusta,
on annettava kotijäsenvaltionsa 
toimivaltaisille viranomaisille tieto kunkin 
hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
vivutuksen kokonaismäärästä sekä tieto 
siitä, miten vivutus jakautuu rahan tai 
arvopaperien lainaamiseen perustuvan 
vivutuksen ja rahoitusjohdannaisiin 
sisältyvän vivutuksen kesken.

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston, jonka 
varat, mukaan lukien vivutuksen käytön 
avulla saadut varat, ylittävät 100 
miljoonan euron kynnysarvon, on 
annettava Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle tieto 
kunkin hoitamansa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston vivutuksen 
kokonaismäärästä sekä tieto siitä, miten 
vivutus jakautuu rahan tai arvopaperien 
lainaamiseen perustuvan vivutuksen ja 
rahoitusjohdannaisiin sisältyvän 
vivutuksen kesken.

Or. en

Perustelu

Merkittävien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen olisi tiedotettava vivutuksen käytöstään 
suoraan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle. 
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Tarkistus 1221
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan, 
joka hoitaa sellaista yhtä tai useampaa 
vaihtoehtoista sijoitusrahastona, joka 
käyttää järjestelmällisesti huomattavaa 
vivutusta, on annettava kotijäsenvaltionsa 
toimivaltaisille viranomaisille tieto kunkin 
hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
vivutuksen kokonaismäärästä sekä tieto 
siitä, miten vivutus jakautuu rahan tai 
arvopaperien lainaamiseen perustuvan 
vivutuksen ja rahoitusjohdannaisiin 
sisältyvän vivutuksen kesken.

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan, 
joka hoitaa sellaista yhtä tai useampaa 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, joka 
käyttää järjestelmällisesti huomattavaa 
vivutusta, on annettava Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle, 
Euroopan järjestelmäriskikomitealle sekä 
kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille 
viranomaisille tieto kunkin hoitamansa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston vivutuksen 
kokonaismäärästä sekä tieto siitä, miten 
vivutus jakautuu rahan tai arvopaperien 
lainaamiseen perustuvan vivutuksen ja 
rahoitusjohdannaisiin sisältyvän 
vivutuksen kesken.

Or. en

Perustelu

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen tulisi toimia vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien viime käden valvojana ja siksi sille olisi toimitettava kaikki raportit ja relevantit 
tiedot. Kun on kyse vivutuksesta, olisi raportit toimitettava myös Euroopan 
järjestelmäriskikomitealle (ESRC).

Tarkistus 1222
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan, 
joka hoitaa sellaista yhtä tai useampaa 
vaihtoehtoista sijoitusrahastona, joka 
käyttää järjestelmällisesti huomattavaa 
vivutusta, on annettava kotijäsenvaltionsa 
toimivaltaisille viranomaisille tieto kunkin 

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston, jossa 
käytetään järjestelmällisesti huomattavaa 
vivutusta, sekä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahastojen hoitajan, joka hoitaa 
yhtä tai useampaa tällaista vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa, on annettava 
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hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
vivutuksen kokonaismäärästä sekä tieto 
siitä, miten vivutus jakautuu rahan tai 
arvopaperien lainaamiseen perustuvan 
vivutuksen ja rahoitusjohdannaisiin 
sisältyvän vivutuksen kesken.

kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille 
viranomaisille tieto kunkin hoitamansa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston vivutuksen 
kokonaismäärästä sekä tieto siitä, miten 
vivutus jakautuu rahan tai arvopaperien 
lainaamiseen perustuvan vivutuksen ja 
rahoitusjohdannaisiin sisältyvän 
vivutuksen kesken.

Or. en

Perustelu

Tarvitaan avoin Euroopan tason laskentamenetelmä sovelletun vivutuksen yhdenmukaista 
arviointia varten. Uusien eurooppalaisten valvontaviranomaisten pitäisi osallistua tähän.

Tarkistus 1223
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan, 
joka hoitaa sellaista yhtä tai useampaa 
vaihtoehtoista sijoitusrahastona, joka 
käyttää järjestelmällisesti huomattavaa 
vivutusta, on annettava kotijäsenvaltionsa 
toimivaltaisille viranomaisille tieto kunkin 
hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
vivutuksen kokonaismäärästä sekä tieto 
siitä, miten vivutus jakautuu rahan tai 
arvopaperien lainaamiseen perustuvan 
vivutuksen ja rahoitusjohdannaisiin 
sisältyvän vivutuksen kesken.

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston, jossa 
käytetään järjestelmällisesti huomattavaa 
vivutusta, sekä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahastojen hoitajan, joka hoitaa 
yhtä tai useampaa tällaista vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa, on annettava 
kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille 
viranomaisille tieto kunkin hoitamansa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston vivutuksen 
kokonaismäärästä sekä tieto siitä, miten 
vivutus jakautuu rahan tai arvopaperien 
lainaamiseen perustuvan vivutuksen ja 
rahoitusjohdannaisiin sisältyvän 
vivutuksen kesken.

Or. en
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Tarkistus 1224
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näissä tiedoissa on ilmoitettava 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
kunkin hoitamansa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osalta viisi suurinta 
lainarahan tai lainattujen arvopaperien 
lähdettä sekä kultakin näiltä 
lainanantajayhteisöiltä saadun vivutuksen 
määrät kunkin rahaston osalta.

Näissä tiedoissa on ilmoitettava viisi 
suurinta lainarahan tai lainattujen 
arvopaperien lähdettä sekä kultakin näiltä 
lainanantajayhteisöiltä saadun vivutuksen 
määrät.

Or. en

Perustelu

Tarvitaan avoin Euroopan tason laskentamenetelmä sovelletun vivutuksen yhdenmukaista 
arviointia varten. Uusien eurooppalaisten valvontaviranomaisten pitäisi osallistua tähän.

Tarkistus 1225
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näissä tiedoissa on ilmoitettava 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
kunkin hoitamansa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osalta viisi suurinta 
lainarahan tai lainattujen arvopaperien 
lähdettä sekä kultakin näiltä 
lainanantajayhteisöiltä saadun vivutuksen 
määrät kunkin rahaston osalta.

Näissä tiedoissa on ilmoitettava viisi 
suurinta lainarahan tai lainattujen 
arvopaperien lähdettä sekä kultakin näiltä 
lainanantajayhteisöiltä saadun vivutuksen 
määrät.

Or. en
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Tarkistus 1226
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään vivutukseen liittyvät 
tiedonantovelvollisuudet ja viranomaisille 
raportoinnin ja sijoittajille tiedottamisen 
aikaväli.

Komissio voi vahvistaa 49 a, 49 b ja 49 c 
artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä toimenpiteitä, joissa
yksilöidään vivutukseen liittyvät 
tiedonantovelvollisuudet ja viranomaisille 
raportoinnin ja sijoittajille tiedottamisen 
aikaväli.

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 1227
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään vivutukseen liittyvät 
tiedonantovelvollisuudet ja viranomaisille 
raportoinnin ja sijoittajille tiedottamisen 
aikaväli.

2. Komissio vahvistaa Euroopan 
järjestelmäriskikomiteaa ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaista 
kuultuaan 49 a, 49 b ja 49 c artiklan 
mukaisesti delegoiduilla säädöksillä 
toimenpiteitä, joissa yksilöidään 
vivutukseen liittyvät 
tiedonantovelvollisuudet ja viranomaisille 
raportoinnin ja sijoittajille tiedottamisen 
aikaväli.
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Or. en

Perustelu

Eurooppalaisiin valvontarakenteisiin kuuluvien uusien toimijoiden osallistumisesta olisi 
huolehdittava.

Tarkistus 1228
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään vivutukseen liittyvät 
tiedonantovelvollisuudet ja viranomaisille 
raportoinnin ja sijoittajille tiedottamisen 
aikaväli.

2. Komissio vahvistaa Euroopan 
järjestelmäriskikomiteaa ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaista 
kuultuaan 49 a, 49 b ja 49 c artiklan 
mukaisesti delegoiduilla säädöksillä 
toimenpiteitä, joissa yksilöidään 
vivutukseen liittyvät 
tiedonantovelvollisuudet ja viranomaisille 
raportoinnin ja sijoittajille tiedottamisen 
aikaväli.

Or. en

Perustelu

Tarvitaan avoin Euroopan tason laskentamenetelmä sovelletun vivutuksen yhdenmukaista 
arviointia varten. Uusien eurooppalaisten valvontaviranomaisten pitäisi osallistua tähän.

Tarkistus 1229
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään vivutukseen liittyvät 
tiedonantovelvollisuudet ja viranomaisille 

2. Komissio vahvistaa Euroopan 
järjestelmäriskikomiteaa ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaista 
kuultuaan 49 a, 49 b ja 49 c artiklan 
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raportoinnin ja sijoittajille tiedottamisen 
aikaväli.

mukaisesti delegoiduilla säädöksillä 
toimenpiteitä, joissa yksilöidään 
vivutukseen liittyvät 
tiedonantovelvollisuudet ja viranomaisille 
raportoinnin ja sijoittajille tiedottamisen 
aikaväli.

Or. en

Perustelu

Tarvitaan avoin Euroopan tason laskentamenetelmä sovelletun vivutuksen yhdenmukaista 
arviointia varten. Uusien eurooppalaisten valvontaviranomaisten pitäisi osallistua tähän.

Tarkistus 1230
Jürgen Klute

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio myös antaa 49 a, 49 b ja 
49 c artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vivutuksen 
laskentamenetelmää täsmennetään.
Laskentamenetelmän on oltava 
22 artiklan mukainen ja siinä on 
suhteutettava kaikkien käytettyjen 
vivutuksen lähteiden vivutuksen määrä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston oman 
pääoman arvoon.

Or. en

Perustelu

Tarvitaan avoin Euroopan tason laskentamenetelmä sovelletun vivutuksen yhdenmukaista 
arviointia varten. Uusien eurooppalaisten valvontaviranomaisten pitäisi osallistua tähän.
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Tarkistus 1231
Bernd Lange

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio myös antaa 49 a, 49 b ja 
49 c artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vivutuksen 
laskentamenetelmää täsmennetään.
Laskentamenetelmän on oltava 
22 artiklan mukainen ja siinä on 
suhteutettava kaikkien käytettyjen 
vivutuksen lähteiden vivutuksen määrä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston oman 
pääoman arvoon.

Or. en

Perustelu

Tarvitaan avoin Euroopan tason laskentamenetelmä sovelletun vivutuksen yhdenmukaista 
arviointia varten. Uusien eurooppalaisten valvontaviranomaisten pitäisi osallistua tähän.

Tarkistus 1232
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
vastapuolena toimivat direktiivin 
2006/48/EY mukaisesti hyväksytyt 
luottolaitokset ja direktiivin 2004/39/EY 
mukaisesti hyväksytyt sijoitusyhtiöt ottavat 
käyttöön ja pitävät yllä mekanismeja 
asianomaiseen vaihtoehtoiseen 
sijoitusrahastoon liitetyn vivutuksen 
valvomiseksi niin tapauskohtaisesti kuin 
yleisellä tasolla sekä rajoittavat 
sopimuksin kuhunkin vaihtoehtoiseen 
sijoitusrahastoon ja samaa 
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investointistrategiaa soveltaviin 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin 
liittyvää vastapuoliriskiä.

Or. en

Perustelu

Järjestelmäriskien tehokkaan valvonnan ja seurannan varmistamiseksi tarvitaan mekanismi, 
joka selkiyttäisi jäsenvaltioiden ja EU:n viranomaisten välistä tiedonvaihtoa ja tehostaisi sen 
järjestämistä; Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen saisi valtuudet saada 
asiaankuuluvat tiedot, puuttua niin jatkuvasti kuin tapauskohtaisesti kansallisten 
viranomaisten ja rahastojen hoitajien toimiin, vahvistaa oikeudellisesti sitovia teknisiä 
standardeja, jotta voidaan kartoittaa rahoitusmarkkinoiden yhtenäisyyttä ja vakautta 
uhkaavat riskit ja puuttua niihin, liiallisesta vivutuksesta johtuvat järjestelmäriskit mukaan 
luettuina.

Tarkistus 1233
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset käyttävät 24 artiklan nojalla 
raportoituja tietoja määrittääkseen, missä 
määrin vivutuksen käyttö lisää 
rahoitusjärjestelmän järjestelmäriskiä tai 
markkinahäiriöiden riskiä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset käyttävät 21 artiklan nojalla 
kerättyjä tietoja asianmukaisesti 
määrittääkseen, missä määrin 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
toiminta lisää rahoitusjärjestelmän 
järjestelmäriskiä tai markkinahäiriöiden 
riskiä.

Or. en

Perustelu

Järjestelmäriskien tehokkaan valvonnan ja seurannan varmistamiseksi tarvitaan mekanismi, 
joka selkiyttäisi jäsenvaltioiden ja EU:n viranomaisten välistä tiedonvaihtoa ja tehostaisi sen 
järjestämistä; Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen saisi valtuudet saada 
asiaankuuluvat tiedot, puuttua niin jatkuvasti kuin tapauskohtaisesti kansallisten 
viranomaisten ja rahastojen hoitajien toimiin, vahvistaa oikeudellisesti sitovia teknisiä 
standardeja, jotta voidaan kartoittaa rahoitusmarkkinoiden yhtenäisyyttä ja vakautta 
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uhkaavat riskit ja puuttua niihin, liiallisesta vivutuksesta johtuvat järjestelmäriskit mukaan 
luettuina.

Tarkistus 1234
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset käyttävät 24 artiklan nojalla 
raportoituja tietoja määrittääkseen, missä 
määrin vivutuksen käyttö lisää 
rahoitusjärjestelmän järjestelmäriskiä tai 
markkinahäiriöiden riskiä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset toimittavat 21 artiklan
nojalla raportoidut koontitiedot Euroopan 
järjestelmäriskikomitealle, jotta voidaan 
määrittää, missä määrin vivutuksen käyttö 
lisää rahoitusjärjestelmän järjestelmäriskiä 
tai markkinahäiriöiden riskiä.

Or. en

Tarkistus 1235
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset käyttävät 24 artiklan nojalla 
raportoituja tietoja määrittääkseen, missä 
määrin vivutuksen käyttö lisää 
rahoitusjärjestelmän järjestelmäriskiä tai 
markkinahäiriöiden riskiä.

1. Komission on varmistettava, että 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen, 
Euroopan järjestelmäriskikomitea sekä
kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset käyttävät 24 artiklan nojalla 
raportoituja tietoja määrittääkseen, missä 
määrin vivutuksen käyttö lisää 
rahoitusjärjestelmän järjestelmäriskiä tai 
markkinahäiriöiden riskiä.

Or. en
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Perustelu

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen tulisi toimia vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien viime käden valvojana ja siksi sille olisi toimitettava kaikki raportit ja relevantit 
tiedot. Kun on kyse vivutuksesta, olisi raportit toimitettava myös Euroopan 
järjestelmäriskikomitealle (ESRC).

Tarkistus 1236
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset käyttävät 24 artiklan nojalla 
raportoituja tietoja määrittääkseen, missä 
määrin vivutuksen käyttö lisää 
rahoitusjärjestelmän järjestelmäriskiä tai 
markkinahäiriöiden riskiä.

1. Komission on varmistettava, että 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen käyttää
24 artiklan nojalla raportoituja tietoja 
määrittääkseen, missä määrin vivutuksen 
käyttö lisää rahoitusjärjestelmän 
järjestelmäriskiä tai markkinahäiriöiden 
riskiä.

Or. en

Perustelu

Aikaisempia tarkistuksia vastaavasti.

Tarkistus 1237
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Kotijäsenvaltion on varmistettava, että 
kaikki 24 artiklan nojalla saadut tiedot 
kootaan kaikista sen valvomista 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista 
yhteen ja asetetaan muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten saataville 
noudattaen valvontayhteistyötä koskevassa 

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on varmistettava, että kaikki 
21 artiklan nojalla kerätyt tiedot kaikista 
niiden valvomista vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajista toimitetaan 
viipymättä Euroopan 
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46 artiklassa säädettyä menettelyä. Sen on 
myös viipymättä tiedotettava tätä 
mekanismia käyttäen ja kahdenvälisesti 
suoraan asianomaisille jäsenvaltioille, jos 
sen vastuualueeseen kuuluva
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja
saattaa toimia merkittävänä 
vastapuoliriskin lähteenä toisessa 
jäsenvaltiossa sijaitsevalle luottolaitokselle 
tai muulle järjestelmän kannalta 
olennaiselle laitokselle.

arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja 
asetetaan muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten ja Euroopan 
järjestelmäriskikomitean saataville 
noudattaen valvontayhteistyötä koskevassa 
46 artiklassa säädettyä menettelyä. Niiden
on myös viipymättä tiedotettava tätä 
mekanismia käyttäen Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja 
Euroopan järjestelmäriskikomitealle ja 
kahdenvälisesti suoraan asianomaisille 
jäsenvaltioille, jos niiden vastuualueeseen 
kuuluvan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan toiminta saattaa toimia 
merkittävänä vastapuoliriskin lähteenä 
asianomaisessa toisessa jäsenvaltiossa 
sijaitsevalle luottolaitokselle tai muulle 
järjestelmän kannalta olennaiselle 
laitokselle tai saattaa häiritä 
rahoitusmarkkinoiden moitteetonta 
toimintaa.

Or. en

Perustelu

Järjestelmäriskien tehokkaan valvonnan ja seurannan varmistamiseksi tarvitaan mekanismi, 
joka selkiyttäisi jäsenvaltioiden ja EU:n viranomaisten välistä tiedonvaihtoa ja tehostaisi sen 
järjestämistä; Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen saisi valtuudet saada 
asiaankuuluvat tiedot, puuttua niin jatkuvasti kuin tapauskohtaisesti kansallisten 
viranomaisten ja rahastojen hoitajien toimiin, vahvistaa oikeudellisesti sitovia teknisiä 
standardeja, jotta voidaan kartoittaa rahoitusmarkkinoiden yhtenäisyyttä ja vakautta 
uhkaavat riskit ja puuttua niihin, liiallisesta vivutuksesta johtuvat järjestelmäriskit mukaan 
luettuina.

Tarkistus 1238
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Kotijäsenvaltion on varmistettava, että 
kaikki 24 artiklan nojalla saadut tiedot 
kootaan kaikista sen valvomista 

2. Kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on varmistettava, että kaikki 
21 artiklan nojalla kerätyt tiedot kootaan 
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vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista 
yhteen ja asetetaan muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten saataville 
noudattaen valvontayhteistyötä koskevassa 
46 artiklassa säädettyä menettelyä. Sen on 
myös viipymättä tiedotettava tätä 
mekanismia käyttäen ja kahdenvälisesti 
suoraan asianomaisille jäsenvaltioille, jos 
sen vastuualueeseen kuuluva 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
saattaa toimia merkittävänä 
vastapuoliriskin lähteenä toisessa 
jäsenvaltiossa sijaitsevalle luottolaitokselle 
tai muulle järjestelmän kannalta 
olennaiselle laitokselle.

kaikista niiden valvomista vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajista yhteen ja 
asetetaan muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen ja 
Euroopan järjestelmäriskikomitean
saataville noudattaen valvontayhteistyötä 
koskevassa 46 artiklassa säädettyä 
menettelyä. Niiden on myös viipymättä 
tiedotettava tätä mekanismia käyttäen ja 
kahdenvälisesti suoraan asianomaisten
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille, jos niiden vastuualueeseen 
kuuluva vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja tai tämän hoitama vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto saattaa toimia merkittävänä 
vastapuoliriskin lähteenä toisessa 
jäsenvaltiossa sijaitsevalle luottolaitokselle 
tai muulle järjestelmän kannalta 
olennaiselle laitokselle.

Or. en

Tarkistus 1239
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Kotijäsenvaltion on varmistettava, että 
kaikki 24 artiklan nojalla saadut tiedot 
kootaan kaikista sen valvomista 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista 
yhteen ja asetetaan muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten saataville 
noudattaen valvontayhteistyötä koskevassa 
46 artiklassa säädettyä menettelyä. Sen on 
myös viipymättä tiedotettava tätä 
mekanismia käyttäen ja kahdenvälisesti 
suoraan asianomaisille jäsenvaltioille, jos 
sen vastuualueeseen kuuluva 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
saattaa toimia merkittävänä 
vastapuoliriskin lähteenä toisessa 

2. Kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on varmistettava, että kaikki 
21 artiklan nojalla kerätyt tiedot kootaan 
kaikista niiden valvomista vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajista yhteen ja 
asetetaan muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen ja 
Euroopan järjestelmäriskikomitean
saataville noudattaen valvontayhteistyötä 
koskevassa 46 artiklassa säädettyä 
menettelyä. Niiden on myös viipymättä 
tiedotettava tätä mekanismia käyttäen ja 
kahdenvälisesti suoraan asianomaisten
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
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jäsenvaltiossa sijaitsevalle luottolaitokselle 
tai muulle järjestelmän kannalta 
olennaiselle laitokselle.

viranomaisille, jos niiden vastuualueeseen 
kuuluva vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja tai tämän hoitama vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto saattaa toimia merkittävänä 
vastapuoliriskin lähteenä toisessa 
jäsenvaltiossa sijaitsevalle luottolaitokselle 
tai muulle järjestelmän kannalta 
olennaiselle laitokselle.

Or. en

Tarkistus 1240
Gay Mitchell

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Kotijäsenvaltion on varmistettava, että 
kaikki 24 artiklan nojalla saadut tiedot 
kootaan kaikista sen valvomista 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista 
yhteen ja asetetaan muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten saataville 
noudattaen valvontayhteistyötä koskevassa 
46 artiklassa säädettyä menettelyä. Sen on 
myös viipymättä tiedotettava tätä 
mekanismia käyttäen ja kahdenvälisesti 
suoraan asianomaisille jäsenvaltioille, jos 
sen vastuualueeseen kuuluva 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
saattaa toimia merkittävänä 
vastapuoliriskin lähteenä toisessa
jäsenvaltiossa sijaitsevalle luottolaitokselle 
tai muulle järjestelmän kannalta 
olennaiselle laitokselle.

2. Kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on varmistettava, että kaikki 
21 artiklan nojalla kerätyt tiedot kootaan 
kaikista niiden valvomista vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajista yhteen ja 
asetetaan muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen ja 
Euroopan järjestelmäriskikomitean
saataville noudattaen valvontayhteistyötä 
koskevassa 46 artiklassa säädettyä 
menettelyä. Niiden on myös viipymättä 
tiedotettava tätä mekanismia käyttäen ja 
kahdenvälisesti suoraan asianomaisten
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille, jos niiden vastuualueeseen 
kuuluva vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja tai tämän hoitama vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto saattaa toimia merkittävänä 
vastapuoliriskin lähteenä toisessa 
jäsenvaltiossa sijaitsevalle luottolaitokselle 
tai muulle järjestelmän kannalta 
olennaiselle laitokselle.

Or. en
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Perustelu

Tarkistus 1241
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Kotijäsenvaltion on varmistettava, että 
kaikki 24 artiklan nojalla saadut tiedot 
kootaan kaikista sen valvomista 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista 
yhteen ja asetetaan muiden jäsenvaltioiden
toimivaltaisten viranomaisten saataville 
noudattaen valvontayhteistyötä 
koskevassa 46 artiklassa säädettyä 
menettelyä. Sen on myös viipymättä 
tiedotettava tätä mekanismia käyttäen ja 
kahdenvälisesti suoraan asianomaisille 
jäsenvaltioille, jos sen vastuualueeseen 
kuuluva vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja saattaa toimia merkittävänä 
vastapuoliriskin lähteenä toisessa 
jäsenvaltiossa sijaitsevalle luottolaitokselle 
tai muulle järjestelmän kannalta 
olennaiselle laitokselle.

2. Kotijäsenvaltion on varmistettava, että 
kaikki 21 artiklan nojalla saadut tiedot 
kootaan kaikista sen valvomista
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista 
yhteen ja asetetaan unionin muiden
toimivaltaisten viranomaisten ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
saataville. Kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on myös viipymättä 
tiedotettava valvontayhteistyötä 
koskevassa 46 artiklassa säädettyä 
menettelyä noudattaen ja kahdenvälisesti 
suoraan asianomaisille jäsenvaltioille, jos 
niiden vastuualueeseen kuuluva 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
saattaa toimia merkittävänä 
vastapuoliriskin lähteenä toisessa 
jäsenvaltiossa sijaitsevalle luottolaitokselle 
tai muulle järjestelmän kannalta 
olennaiselle laitokselle.

Or. en

Tarkistus 1242
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Kotijäsenvaltion on varmistettava, että 
kaikki 24 artiklan nojalla saadut tiedot 

2. Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen on 
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kootaan kaikista sen valvomista 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista 
yhteen ja asetetaan muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten saataville 
noudattaen valvontayhteistyötä koskevassa 
46 artiklassa säädettyä menettelyä. Sen on 
myös viipymättä tiedotettava tätä 
mekanismia käyttäen ja kahdenvälisesti 
suoraan asianomaisille jäsenvaltioille, jos 
sen vastuualueeseen kuuluva 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
saattaa toimia merkittävänä 
vastapuoliriskin lähteenä toisessa 
jäsenvaltiossa sijaitsevalle luottolaitokselle 
tai muulle järjestelmän kannalta 
olennaiselle laitokselle.

varmistettava, että kaikki 24 artiklan 
nojalla saadut tiedot kootaan kaikista sen 
valvomista vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajista yhteen ja 
asetetaan jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten saataville noudattaen 
valvontayhteistyötä koskevassa 
46 artiklassa säädettyä menettelyä. Sen on 
myös viipymättä tiedotettava tätä 
mekanismia käyttäen ja kahdenvälisesti 
suoraan asianomaisille jäsenvaltioille, jos 
sen vastuualueeseen kuuluva 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
saattaa toimia merkittävänä 
vastapuoliriskin lähteenä toisessa 
jäsenvaltiossa sijaitsevalle luottolaitokselle 
tai muulle järjestelmän kannalta 
olennaiselle laitokselle.

Or. en

Perustelu

Aikaisempia tarkistuksia vastaavasti.

Tarkistus 1243
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Kotijäsenvaltion on varmistettava, että 
kaikki 24 artiklan nojalla saadut tiedot 
kootaan kaikista sen valvomista 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajista yhteen ja asetetaan muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten saataville noudattaen 
valvontayhteistyötä koskevassa 
46 artiklassa säädettyä menettelyä. Sen on 
myös viipymättä tiedotettava tätä 
mekanismia käyttäen ja kahdenvälisesti 
suoraan asianomaisille jäsenvaltioille, jos 
sen vastuualueeseen kuuluva 

2. Kotijäsenvaltion on varmistettava, että 
kaikki 24 artiklan nojalla saadut tiedot 
asetetaan muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten saataville 
noudattaen valvontayhteistyötä koskevassa 
46 artiklassa säädettyä menettelyä. Sen on 
myös viipymättä tiedotettava tätä 
mekanismia käyttäen ja kahdenvälisesti 
suoraan asianomaisille jäsenvaltioille, jos 
sen vastuualueeseen kuuluva 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
saattaa toimia merkittävänä 
vastapuoliriskin lähteenä toisessa 



PE439.134v02-00 42/176 AM\807997FI.doc

FI

vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
saattaa toimia merkittävänä 
vastapuoliriskin lähteenä toisessa 
jäsenvaltiossa sijaitsevalle luottolaitokselle 
tai muulle järjestelmän kannalta 
olennaiselle laitokselle.

jäsenvaltiossa sijaitsevalle luottolaitokselle 
tai muulle järjestelmän kannalta 
olennaiselle laitokselle. Tämän kohdan 
mukaisesti toimitetut tiedot on jätettävä 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle. 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen on 
perustettava tätä tarkoitusta varten 
erityinen tietokanta, jota kaikkien 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat käyttää, ja pidettävä 
sitä yllä.

Or. en

Perustelu

Kaikki saatavilla olevat tiedot olisi tallennettava CESR:n perustamaan kattavaan 
luottorekisteriin. Tämä vastaa De Larosièren mietinnössä esitettyä pyrkimystä perustaa 
vivutettuja kauppapositioita koskeva maailmanlaajuinen rekisteri. CESR:lle toimitettuihin 
tietoihin sovelletun yhdistelyn määrä olisi jätettävä tason 2 lainsäädännön varaan.

Tarkistus 1244
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kotijäsenvaltion on varmistettava, että 
kaikki 24 artiklan nojalla saadut tiedot 
kootaan kaikista sen valvomista 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista 
yhteen ja asetetaan muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten saataville 
noudattaen valvontayhteistyötä koskevassa 
46 artiklassa säädettyä menettelyä. Sen on 
myös viipymättä tiedotettava tätä 
mekanismia käyttäen ja kahdenvälisesti 
suoraan asianomaisille jäsenvaltioille, jos 
sen vastuualueeseen kuuluva 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
saattaa toimia merkittävänä 
vastapuoliriskin lähteenä toisessa 

2. Kotijäsenvaltion on varmistettava, että 
kaikki 24 artiklan nojalla saadut tiedot 
kootaan kaikista sen valvomista 
vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista ja
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista 
yhteen ja asetetaan muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten sekä 
Euroopan järjestelmäriskikomitean ja 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
saataville noudattaen valvontayhteistyötä 
koskevassa 46 artiklassa säädettyä 
menettelyä. Sen on myös viipymättä 
tiedotettava tätä mekanismia käyttäen ja 
kahdenvälisesti suoraan asianomaisille 
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jäsenvaltiossa sijaitsevalle luottolaitokselle 
tai muulle järjestelmän kannalta 
olennaiselle laitokselle.

jäsenvaltioille, jos sen vastuualueeseen 
kuuluva vaihtoehtoinen sijoitusrahasto tai 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
saattaa toimia merkittävänä 
vastapuoliriskin lähteenä toisessa 
jäsenvaltiossa sijaitsevalle luottolaitokselle 
tai muulle järjestelmän kannalta 
olennaiselle laitokselle.

Or. en

Tarkistus 1245
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kotijäsenvaltion on varmistettava, että 
kaikki 24 artiklan nojalla saadut tiedot 
kootaan kaikista sen valvomista 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista 
yhteen ja asetetaan muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten saataville 
noudattaen valvontayhteistyötä koskevassa 
46 artiklassa säädettyä menettelyä. Sen on 
myös viipymättä tiedotettava tätä 
mekanismia käyttäen ja kahdenvälisesti 
suoraan asianomaisille jäsenvaltioille, jos 
sen vastuualueeseen kuuluva 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
saattaa toimia merkittävänä 
vastapuoliriskin lähteenä toisessa 
jäsenvaltiossa sijaitsevalle luottolaitokselle 
tai muulle järjestelmän kannalta 
olennaiselle laitokselle.

2. Kotijäsenvaltion on varmistettava, että 
kaikki 24 artiklan nojalla saadut tiedot 
kootaan kaikista sen valvomista 
vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista ja
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista 
yhteen ja asetetaan muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten sekä 
Euroopan järjestelmäriskikomitean ja 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
saataville noudattaen valvontayhteistyötä 
koskevassa 46 artiklassa säädettyä 
menettelyä. Sen on myös viipymättä 
tiedotettava tätä mekanismia käyttäen ja 
kahdenvälisesti suoraan asianomaisille 
jäsenvaltioille, jos sen vastuualueeseen 
kuuluva vaihtoehtoinen sijoitusrahasto tai 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
saattaa toimia merkittävänä 
vastapuoliriskin lähteenä toisessa 
jäsenvaltiossa sijaitsevalle luottolaitokselle 
tai muulle järjestelmän kannalta 
olennaiselle laitokselle.

Or. en
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Perustelu

Tällä tarkistuksella annetaan ymmärtää, että vivutukselle asetettavien rajoitusten on oltava 
sitä tiukempia, mitä merkittävämmästä vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta on kyse. 
Järjestelmäriskien välttämiseksi on olennaisen tärkeää asettaa enimmäismäärä pääomien 
vivutukselle.

Tarkistus 1246
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on 2 kohdan mukaisten 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
raportointia koskevien velvoitteiden 
lisäksi:
a) vastattava viipymättä Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
esittämiin pyyntöihin, jotka voivat koskea 
toimivaltaisten viranomaisten valvomia 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajia 
tai näiden hoitamia vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja tai jotka voivat olla 
yleisluonteisia;
b) toimitettava viipymättä Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
päätelmänsä arvioinneistaan, jotka 
koskevat vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan toimintaan vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoaan hoitaessaan 
mahdollisesti liittyviä riskejä, mukaan 
lukien toimet, joihin vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset aikovat ryhtyä 
kyseisten riskien johdosta; ja
c) toimitettava Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle kaikki 
sellaiset tuottamansa tai hallussaan 
pitämänsä tiedot, joiden he katsovat 
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olevan olennaisia Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle sen 
tehtävien hoitamiseksi.

Or. en

Perustelu

Järjestelmäriskien tehokkaan valvonnan ja seurannan varmistamiseksi tarvitaan mekanismi, 
joka selkiyttäisi jäsenvaltioiden ja EU:n viranomaisten välistä tiedonvaihtoa ja tehostaisi sen 
järjestämistä; Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen saisi valtuudet saada 
asiaankuuluvat tiedot, puuttua niin jatkuvasti kuin tapauskohtaisesti kansallisten 
viranomaisten ja rahastojen hoitajien toimiin, vahvistaa oikeudellisesti sitovia teknisiä 
standardeja, jotta voidaan kartoittaa rahoitusmarkkinoiden yhtenäisyyttä ja vakautta 
uhkaavat riskit ja puuttua niihin, liiallisesta vivutuksesta johtuvat järjestelmäriskit mukaan 
luettuina.

Tarkistus 1247
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 
rahoitusmarkkinoiden vakauden ja 
eheyden varmistamiseksi 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla 
asetetaan rajoituksia vivutukselle, jota 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
voivat käyttää. Näissä rajoituksissa olisi 
otettava huomioon muun muassa 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen lajit, 
strategiat ja vivutuksen lähteet.

Poistetaan.

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

Or. en
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Tarkistus 1248
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 
rahoitusmarkkinoiden vakauden ja 
eheyden varmistamiseksi 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla 
asetetaan rajoituksia vivutukselle, jota 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
voivat käyttää. Näissä rajoituksissa olisi 
otettava huomioon muun muassa 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen lajit, 
strategiat ja vivutuksen lähteet.

Poistetaan.

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

Or. en

Tarkistus 1249
Gay Mitchell

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 
rahoitusmarkkinoiden vakauden ja 
eheyden varmistamiseksi 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla 
asetetaan rajoituksia vivutukselle, jota 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
voivat käyttää. Näissä rajoituksissa olisi 
otettava huomioon muun muassa 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen lajit, 
strategiat ja vivutuksen lähteet.

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

Or. en

Tarkistus 1250
Diogo Feio

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 
rahoitusmarkkinoiden vakauden ja 
eheyden varmistamiseksi 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla 
asetetaan rajoituksia vivutukselle, jota 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
voivat käyttää. Näissä rajoituksissa olisi 
otettava huomioon muun muassa 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen lajit, 
strategiat ja vivutuksen lähteet.

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

Kun pidetään mielessä, että ei ole olemassa näyttöä siitä, että vaihtoehtoisessa 
sijoitusrahastossa käytetty vivutus muodostaa järjestelmäriskin, ja että ankarat vivutusta 
koskevat rajoitukset voivat olla haitallisia markkinoiden kuohunnan aikana ja voivat 
vahvistaa sykliä muun muassa siten, että rahastojen hoitajat myyvät positionsa markkinoiden 
jo laskiessa, tällä tarkistuksella pyritään poistamaan vivutukselle etukäteen asetettavat katot. 
On lisäksi otettava huomioon sellaisen yhteisen vivutusta koskevan määritelmän 
vahvistamiseen liittyvät vaikeudet, johon sisältyy erilaisten perustana olevien varojen ryhmän 
riskialttius.
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Tarkistus 1251
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 
rahoitusmarkkinoiden vakauden ja 
eheyden varmistamiseksi 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla 
asetetaan rajoituksia vivutukselle, jota 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
voivat käyttää. Näissä rajoituksissa olisi 
otettava huomioon muun muassa 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen lajit, 
strategiat ja vivutuksen lähteet.

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

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.

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



AM\807997FI.doc 49/176 PE439.134v02-00

FI

Tarkistus 1252
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy
rahoitusmarkkinoiden vakauden ja eheyden 
varmistamiseksi 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla 
asetetaan rajoituksia vivutukselle, jota 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
voivat käyttää. Näissä rajoituksissa olisi 
otettava huomioon muun muassa 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen lajit, 
strategiat ja vivutuksen lähteet.

3. Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi
rahoitusmarkkinoiden vakauden ja eheyden 
varmistamiseksi laatia ja hyväksyä 
oikeudellisesti sitovia teknisiä 
standardeja, joissa on otettu huomioon 
sen valvontatehtävän hoitamisen 
yhteydessä suoritetut arvioinnit ja 
analyysit. Tekniset standardit voivat 
koskea erityisesti tietyn 
investointistrategian mukaisesti tietyssä 
tilanteessa käytetyn vivutuksen määrää tai 
luonnetta tai vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen investointien määrää, 
keskittymistä tai korrelaatiota tietyillä 
markkinoilla.

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

Or. en

Perustelu

Järjestelmäriskien tehokkaan valvonnan ja seurannan varmistamiseksi tarvitaan mekanismi, 
joka selkiyttäisi jäsenvaltioiden ja EU:n viranomaisten välistä tiedonvaihtoa ja tehostaisi sen 
järjestämistä; Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen saisi valtuudet saada 
asiaankuuluvat tiedot, puuttua niin jatkuvasti kuin tapauskohtaisesti kansallisten 
viranomaisten ja rahastojen hoitajien toimiin, vahvistaa oikeudellisesti sitovia teknisiä 
standardeja, jotta voidaan kartoittaa rahoitusmarkkinoiden yhtenäisyyttä ja vakautta 
uhkaavat riskit ja puuttua niihin, liiallisesta vivutuksesta johtuvat järjestelmäriskit mukaan 
luettuina.
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Tarkistus 1253
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy
rahoitusmarkkinoiden vakauden ja eheyden 
varmistamiseksi 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla 
asetetaan rajoituksia vivutukselle, jota 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat
voivat käyttää. Näissä rajoituksissa olisi 
otettava huomioon muun muassa 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen lajit, 
strategiat ja vivutuksen lähteet.

3. Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisella on 
toimivalta asettaa rahoitusmarkkinoiden 
vakauden ja eheyden varmistamiseksi 
rajoituksia vivutukselle, jota vaihtoehtoiset 
sijoitusrahastot voivat käyttää. Näissä 
rajoituksissa olisi otettava huomioon muun 
muassa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
lajit, strategiat ja vivutuksen lähteet. 

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

Or. en

Perustelu

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen on voitava turvautua mahdollisuuteen rajoittaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston käyttämää vivutusta.

Tarkistus 1254
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 
rahoitusmarkkinoiden vakauden ja eheyden 
varmistamiseksi 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla 
asetetaan rajoituksia vivutukselle, jota 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 

3. Komissio hyväksyy 
rahoitusmarkkinoiden vakauden ja eheyden 
varmistamiseksi ja talouden pitkän 
aikavälin kestävän kasvun edistämiseksi 
49 a, 49 b ja 49 c artiklan mukaisesti 
delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, 
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voivat käyttää. Näissä rajoituksissa olisi 
otettava huomioon muun muassa 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen lajit, 
strategiat ja vivutuksen lähteet.

joilla asetetaan rajoituksia 
bruttovivutukselle, jota vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat voivat käyttää.
Rajoitukset saavat olla enintään 
viisinkertaisia kunkin vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston oman pääoman arvoon 
nähden, paitsi kun on kyse 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
erityisryhmistä, joiden osalta korkeampi 
kerroin voidaan sallia niiden soveltaman 
liiketoimintamallin perusteella ja siinä 
määrin kuin kyseinen kerroin ei lisää 
järjestelmäriskiä, on vastaavaa tyyppiä 
edustavan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
riskiprofiilin mukainen eikä 
todennäköisesti vaikuta kohtuuttomasti 
vastaavaa tyyppiä edustavaan 
vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon niillä 
markkinoilla, joilla ne toimivat. Näissä 
rajoituksissa olisi otettava huomioon muun 
muassa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
lajit, strategiat ja vivutuksen lähteet. 
Komissio määrittää myös 2 kohdan 
mukaisesti toimitettuihin tietoihin 
sovelletun koontitason.

Or. en

Perustelu

Direktiivissä olisi asetettava käytetyn vivutuksen ehdoton enimmäismäärä. Kyseisen 
enimmäismäärän ylittäminen voidaan hyväksyä silloin, kun se on sekä tarpeellista
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston liiketoimintamallin perusteella että hyväksyttävää riskien 
lisääntyminen huomioon ottaen.

Tarkistus 1255
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 
rahoitusmarkkinoiden vakauden ja eheyden 
varmistamiseksi 

3. Komissio hyväksyy Euroopan 
järjestelmäriskikomitean kannan 
huomioon ottaen rahoitusmarkkinoiden 
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täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla 
asetetaan rajoituksia vivutukselle, jota 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
voivat käyttää. Näissä rajoituksissa olisi 
otettava huomioon muun muassa 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen lajit, 
strategiat ja vivutuksen lähteet.

vakauden ja eheyden varmistamiseksi 49 a, 
49 b ja 49 c artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joilla asetetaan 
rajoituksia vivutukselle, jota vaihtoehtoiset 
sijoitusrahastot ja vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat voivat käyttää. 
Näissä rajoituksissa olisi otettava 
huomioon muun muassa vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen lajit, strategiat, koot ja 
vivutuksen lähteet sekä sen, että 
vivutuksen enimmäistaso saa olla 
enintään viisinkertainen nettopääomaan 
nähden.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella annetaan ymmärtää, että vivutukselle asetettavien rajoitusten on oltava 
sitä tiukempia, mitä merkittävämmästä vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta on kyse. 
Järjestelmäriskien välttämiseksi on olennaisen tärkeää asettaa enimmäismäärä pääomien 
vivutukselle.

Tarkistus 1256
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 
rahoitusmarkkinoiden vakauden ja eheyden 
varmistamiseksi 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla 
asetetaan rajoituksia vivutukselle, jota 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
voivat käyttää. Näissä rajoituksissa olisi 
otettava huomioon muun muassa 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen lajit, 
strategiat ja vivutuksen lähteet.

3. Komissio hyväksyy Euroopan 
järjestelmäriskikomitean kannan 
huomioon ottaen rahoitusmarkkinoiden 
vakauden ja eheyden varmistamiseksi 49 a, 
49 b ja 49 c artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joilla asetetaan 
rajoituksia vivutukselle, jota vaihtoehtoiset 
sijoitusrahastot ja vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat voivat käyttää. 
Näissä rajoituksissa olisi otettava 
huomioon muun muassa vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen lajit, strategiat, koot ja 
vivutuksen lähteet sekä sen, että 
vivutuksen enimmäistaso saa olla 
enintään viisinkertainen nettopääomaan 
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nähden.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella annetaan ymmärtää, että vivutukselle asetettavien rajoitusten on oltava 
sitä tiukempia, mitä merkittävämmästä vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta on kyse. 
Järjestelmäriskien välttämiseksi on olennaisen tärkeää asettaa enimmäismäärä pääomien 
vivutukselle.

Tarkistus 1257
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 
rahoitusmarkkinoiden vakauden ja eheyden 
varmistamiseksi 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla 
asetetaan rajoituksia vivutukselle, jota 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
voivat käyttää. Näissä rajoituksissa olisi 
otettava huomioon muun muassa 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen lajit, 
strategiat ja vivutuksen lähteet.

3. Komissio hyväksyy Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaista 
kuultuaan rahoitusmarkkinoiden vakauden 
ja eheyden varmistamiseksi 49 a, 49 b ja 
49 c artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla asetetaan rajoituksia 
vivutukselle, jota vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat voivat käyttää. 
Näissä rajoituksissa olisi otettava 
huomioon muun muassa vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen lajit, strategiat ja 
vivutuksen lähteet.

Or. en

Perustelu

Täytäntöönpanotoimenpiteissä, tai niiden Lissabonin sopimuksen mukaisissa korvaajissa, 
olisi otettava huomioon Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen asiantuntemus.
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Tarkistus 1258
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 
rahoitusmarkkinoiden vakauden ja eheyden 
varmistamiseksi 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla 
asetetaan rajoituksia vivutukselle, jota 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
voivat käyttää. Näissä rajoituksissa olisi 
otettava huomioon muun muassa 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen lajit, 
strategiat ja vivutuksen lähteet.

3. Komissio hyväksyy 
rahoitusmarkkinoiden vakauden ja eheyden 
varmistamiseksi 49 a, 49 b ja 49 c artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 
asetetaan rajoituksia vivutukselle, jota 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
voivat käyttää. Näissä rajoituksissa olisi 
otettava huomioon muun muassa 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen lajit, 
strategiat ja vivutuksen lähteet.

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 1259
Enikő Győri

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio voi Euroopan 
järjestelmäriskikomitean neuvonnan 
perusteella asettaa harkintansa 
mukaisesti merkittävää vivutusta 
käyttävien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen toiminnasta aiheutuvan 
kokonaisjärjestelmäriskin enimmäistason.
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Kokonaisjärjestelmäriskiä koskeva 
indikaattori olisi esitettävä kaavan 
muodossa ja sitä olisi seurattava 
jatkuvasti.

Or. en

Perustelu

Mikäli kumuloituneen järjestelmäriskin kynnysarvo asetetaan kaavan avulla eikä 
harkinnanvaraisen päätöksen perusteella, helpotetaan kokonaisjärjestelmäriskin kehityksen 
seurantaa ja havaitaan aikaa myöten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien käyttämiin 
merkittävään vivutukseen perustuviin strategioihin liittyvien yksittäisten riskien 
kumuloituminen.

Tarkistus 1260
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Toimivaltaisten viranomaisten on 
arvioitava riskit, jotka voivat aiheutua 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
hoitamassaan vaihtoehtoisessa 
sijoitusrahastossa käyttämästä 
vivutuksesta, ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten on 
asetettava rajoja vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien käyttämän 
vivutuksen määrälle silloin, kun ne 
katsovat sen olevan tarpeen 
rahoitusmarkkinoiden vakauden ja 
eheyden varmistamiseksi. Vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava aiheellisella tavalla 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
kotijäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja 
Euroopan järjestelmäriskikomitealle 
tämän johdosta 46 artiklan mukaisesti 
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toteuttamistaan toimista.

Or. en

Perustelu

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.

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

Tarkistus 1261
Gay Mitchell

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Toimivaltaisten viranomaisten on 
arvioitava järjestelmäriskit, jotka voivat 
aiheutua vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan hoitamassaan vaihtoehtoisessa 
sijoitusrahastossa käyttämästä 
vivutuksesta, ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten on silloin, 
kun ne katsovat sen olevan tarpeen 
rahoitusmarkkinoiden vakauden ja 
eheyden varmistamiseksi, asetettava 
rajoja vivutuksen määrälle, jota 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
voivat käyttää hoitamissaan 
vaihtoehtoisissa sijoitusrahastoissa. 
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
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kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on ilmoitettava aiheellisella 
tavalla CESR:lle ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston kotijäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille tämän 
johdosta toteuttamistaan toimista.

Or. en

Tarkistus 1262
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Toimivaltaisten viranomaisten on 
arvioitava järjestelmäriskit, jotka voivat 
aiheutua vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan hoitamassaan vaihtoehtoisessa 
sijoitusrahastossa käyttämästä 
vivutuksesta, ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten on silloin, 
kun ne katsovat sen olevan tarpeen 
rahoitusmarkkinoiden vakauden ja 
eheyden varmistamiseksi, asetettava 
rajoja vivutuksen määrälle, jota 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
voivat käyttää hoitamissaan 
vaihtoehtoisissa sijoitusrahastoissa. 
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on ilmoitettava aiheellisella 
tavalla CESR:lle ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston kotijäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille tämän 
johdosta toteuttamistaan toimista.

Or. en
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Tarkistus 1263
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Toimivaltaisten viranomaisten on 
arvioitava järjestelmäriskit, jotka voivat 
aiheutua vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan hoitamassaan vaihtoehtoisessa 
sijoitusrahastossa käyttämästä 
vivutuksesta, ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten on silloin, 
kun ne katsovat sen olevan tarpeen 
rahoitusmarkkinoiden vakauden ja 
eheyden varmistamiseksi, asetettava 
rajoja vivutuksen määrälle, jota 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
voivat käyttää hoitamissaan 
vaihtoehtoisissa sijoitusrahastoissa.
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on ilmoitettava aiheellisella 
tavalla CESR:lle ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston kotijäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille tämän 
johdosta toteuttamistaan toimista.

Or. en

Tarkistus 1264
Gay Mitchell

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Komissio vahvistaa 49 a, 49 b ja 49 c 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritetään niitä olosuhteita 
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selkiyttävät periaatteet, joissa 
toimivaltaiset viranomaiset panevat 
täytäntöön edellä 3 a kohdassa vahvistetut 
säännökset ottaen huomioon 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
käyttämät erilaiset strategiat, ne erilaiset 
markkinaolosuhteet, joissa vaihtoehtoiset 
sijoitusrahastot toimivat sekä säännösten 
täytäntöön panemisen mahdollisen sykliä 
voimistavan vaikutuksen.

Or. en

Tarkistus 1265
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Komissio vahvistaa 49 a, 49 b ja 49 c 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritetään niitä olosuhteita 
selkiyttävät periaatteet, joissa 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
pantava täytäntöön edellä 3 a kohdassa 
vahvistetut säännökset ottaen huomioon 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
käyttämät erilaiset strategiat, ne erilaiset 
markkinaolosuhteet, joissa vaihtoehtoiset 
sijoitusrahastot toimivat sekä säännösten 
täytäntöön panemisen mahdollisen sykliä 
voimistavan vaikutuksen.

Or. en

Perustelu

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.

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

Tarkistus 1266
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Komissio vahvistaa 49 a, 49 b ja 49 c 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritetään niitä olosuhteita 
selkiyttävät periaatteet, joissa 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
pantava täytäntöön edellä 3 a kohdassa 
vahvistetut säännökset ottaen huomioon
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
käyttämät erilaiset strategiat, ne erilaiset 
markkinaolosuhteet, joissa vaihtoehtoiset 
sijoitusrahastot toimivat sekä säännösten 
täytäntöön panemisen mahdollisen sykliä 
voimistavan vaikutuksen.

Or. en
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Tarkistus 1267
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 3b. Komissio vahvistaa 49 a, 49 b ja 49 c 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa määritetään niitä olosuhteita 
selkiyttävät periaatteet, joissa 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
pantava täytäntöön edellä 3 a kohdassa 
vahvistetut säännökset ottaen huomioon 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
käyttämät erilaiset strategiat, ne erilaiset 
markkinaolosuhteet, joissa vaihtoehtoiset 
sijoitusrahastot toimivat sekä säännösten 
täytäntöön panemisen mahdollisen sykliä 
voimistavan vaikutuksen.

Or. en

Tarkistus 1268
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. Komissio antaa 49 a, 49 b ja 
49 c artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa selvennetään 3 artiklan 
ensimmäisen kohdan l alakohdassa 
määritellyn vivutuksen menetelmiä ja 
täsmennetään 21 artiklan 4 kohdan 
soveltamiseksi, milloin käytettävää 
vivutusta voidaan pitää järjestelmän 
kannalta huomattavana ja miten 
vivutuksen määrä on laskettava.

Or. en
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Tarkistus 1269
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
tämän artiklan yhdenmukaisen 
soveltamisen varmistamiseksi laatia 
ehdotuksia teknisiksi standardeiksi, joilla 
määritetään 3 a kohdan säännösten 
soveltamista koskevat ehdot, ottaen 
huomioon komission tämän kohdan 
mukaisesti hyväksymät delegoidut 
säädökset.
Komissio voi hyväksyä edellä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
teknisiä standardeja koskevat ehdotukset 
noudattaen asetuksen …/…. [ESMA] 
7 artiklassa vahvistettua menettelyä. 

Or. en

Perustelu

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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 1270
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kotijäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat asettaa 
poikkeuksellisissa tilanteissa ja 
rahoitusjärjestelmän vakauden ja eheyden 
sitä edellyttäessä lisärajoituksia 
vivutukselle, jota vaihtoehtoiset 
sijoitusrahastojen hoitajat voivat käyttää. 
Kotijäsenvaltioiden toteuttamien 
toimenpiteiden on oltava luonteeltaan 
väliaikaisia ja komission 3 kohdan nojalla 
hyväksymien toimenpiteiden kanssa 
yhteensopivia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1271
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kotijäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat asettaa 
poikkeuksellisissa tilanteissa ja 
rahoitusjärjestelmän vakauden ja eheyden 
sitä edellyttäessä lisärajoituksia 
vivutukselle, jota vaihtoehtoiset 
sijoitusrahastojen hoitajat voivat käyttää. 
Kotijäsenvaltioiden toteuttamien 
toimenpiteiden on oltava luonteeltaan 
väliaikaisia ja komission 3 kohdan nojalla 
hyväksymien toimenpiteiden kanssa 
yhteensopivia.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Vivutusta koskevien rajoitusten tai enimmäismäärien määrittäminen ei ole asianmukaista tai 
tarkoituksenmukaista. Vivutuksen määritteleminen on hyvin vaikeaa ja vivutuksen 
soveltaminen riippuu usein siitä, mihin kategoriaan kuuluviin varoihin ollaan sijoittamassa 
ja/tai siitä, mitä strategiaa asianomainen vaihtoehtoinen sijoitusrahasto on toteuttamassa.

Tarkistus 1272
Gay Mitchell

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kotijäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat asettaa 
poikkeuksellisissa tilanteissa ja 
rahoitusjärjestelmän vakauden ja eheyden 
sitä edellyttäessä lisärajoituksia 
vivutukselle, jota vaihtoehtoiset 
sijoitusrahastojen hoitajat voivat käyttää. 
Kotijäsenvaltioiden toteuttamien 
toimenpiteiden on oltava luonteeltaan 
väliaikaisia ja komission 3 kohdan nojalla 
hyväksymien toimenpiteiden kanssa 
yhteensopivia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1273
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kotijäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat asettaa 
poikkeuksellisissa tilanteissa ja 

Poistetaan.
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rahoitusjärjestelmän vakauden ja eheyden 
sitä edellyttäessä lisärajoituksia 
vivutukselle, jota vaihtoehtoiset 
sijoitusrahastojen hoitajat voivat käyttää. 
Kotijäsenvaltioiden toteuttamien 
toimenpiteiden on oltava luonteeltaan 
väliaikaisia ja komission 3 kohdan nojalla 
hyväksymien toimenpiteiden kanssa 
yhteensopivia.

Or. en

Perustelu

Vivutusta koskevien rajoitusten tai enimmäismäärien määrittäminen ei ole asianmukaista tai 
tarkoituksenmukaista. Vivutuksen määritteleminen on hyvin vaikeaa ja vivutuksen 
soveltaminen riippuu usein siitä, mihin kategoriaan kuuluviin varoihin ollaan sijoittamassa 
ja/tai siitä, mitä strategiaa asianomainen vaihtoehtoinen sijoitusrahasto on toteuttamassa.

Tarkistus 1274
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kotijäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat asettaa 
poikkeuksellisissa tilanteissa ja 
rahoitusjärjestelmän vakauden ja eheyden 
sitä edellyttäessä lisärajoituksia 
vivutukselle, jota vaihtoehtoiset 
sijoitusrahastojen hoitajat voivat käyttää. 
Kotijäsenvaltioiden toteuttamien 
toimenpiteiden on oltava luonteeltaan 
väliaikaisia ja komission 3 kohdan nojalla 
hyväksymien toimenpiteiden kanssa 
yhteensopivia.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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, 
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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.

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

Tarkistus 1275
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kotijäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat asettaa 
poikkeuksellisissa tilanteissa ja 
rahoitusjärjestelmän vakauden ja eheyden 
sitä edellyttäessä lisärajoituksia 
vivutukselle, jota vaihtoehtoiset 
sijoitusrahastojen hoitajat voivat käyttää. 
Kotijäsenvaltioiden toteuttamien 
toimenpiteiden on oltava luonteeltaan 
väliaikaisia ja komission 3 kohdan nojalla 
hyväksymien toimenpiteiden kanssa 
yhteensopivia.

4. Tämän direktiivin mukaisesti joko 
säännöllisesti, satunnaisesti, pyynnöstä tai 
millä tahansa muulla keinolla 
vastaanottamiensa tietojen perusteella ja 
rahoitusmarkkinoiden vakauden ja 
eheyden varmistamiseksi Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen:

a) valvoo ja arvioi riskejä, jotka liittyvät 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
toimintaan tämän hoitaessa vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa. Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen on 
arvioinnin suorittamista varten tehtävä 
yhteistyötä Euroopan 
järjestelmäriskikomitean sekä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa;
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b) voi, mikäli se katsoo sen olevan 
tarpeellista, pyytää olennaisina 
pitäminään täydentäviä tietoja joko 
suoraan asianomaiselta vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalta tai 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten välityksellä;
c) voi joko omasta aloitteestaan ja/tai 
mikäli vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset eivät ole ryhtyneet 
asianmukaisiin toimiin tehdä yksittäisiä 
päätöksiä, joilla vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion 
toimivaltaisia viranomaisia vaaditaan 
toteuttamaan aiheelliset toimet sellaisiin 
riskeihin puuttumiseksi, jotka voivat 
vaarantaa rahoitusmarkkinoiden eheyden 
tai koko rahoitusjärjestelmän taikka sen 
osan vakauden varmistamalla, että yhden
tai useamman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan asianomaisen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitoa 
koskevan toiminnan osalta tehdään 
asianmukaisia pyyntöjä tai asetetaan 
asianmukaisia rajoituksia; kyseisiin 
pyyntöihin tai rajoituksiin sisältyy 
erityisesti määrää tai luonnetta koskevan 
enimmäistason asettaminen vivutukselle, 
jota vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja voi käyttää ottaen huomioon 
muun muassa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston tyyppi, sen soveltama 
strategia, sen vivutuksen lähteet, sen 
investointien keskittymisen, 
markkinaolosuhteet, joissa vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto toimii, sekä kyseisten 
rajoitusten täytäntöönpanon mahdolliset 
sykliä voimistavat vaikutukset; kyseiset 
pyynnöt tai rajoitukset käsittävät myös 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
sijoituspolitiikan muutokset, joiden osalta 
tekemänsä yksittäiset päätökset Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen on 
ilmoitettava Euroopan 
järjestelmäriskikomitealle; mikäli 
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vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset eivät noudata asianomaista 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
tekemää yksittäistä päätöstä siinä 
vahvistetussa määräajassa, voi Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen 
hyväksyä yhdelle tai useammalle 
asianomaiselle vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle osoitetun 
pyynnön, jossa tätä vaaditaan ryhtymään 
tarvittaviin toimiin (mukaan lukien tietyn 
käytännön lopettaminen) Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
yksittäisen päätöksen noudattamiseksi; 
suoraan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajalle osoitetut Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
yksittäiset päätökset ovat ensisijaisia 
mahdollisiin vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten samassa 
asiassa aiemmin tekemiin päätöksiin 
nähden; mahdollisten toimenpiteiden, 
jotka vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset toteuttavat sellaisten 
seikkojen johdosta, joiden osalta 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen on 
tehnyt joko vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille tai 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle 
osoitetun yksittäisen päätöksen, on oltava 
asianomaisen päätöksen mukaisia.

Or. en

Perustelu

Järjestelmäriskien tehokkaan valvonnan ja seurannan varmistamiseksi tarvitaan mekanismi, 
joka selkiyttäisi jäsenvaltioiden ja EU:n viranomaisten välistä tiedonvaihtoa ja tehostaisi sen 
järjestämistä; Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen saisi valtuudet saada 
asiaankuuluvat tiedot, puuttua niin jatkuvasti kuin tapauskohtaisesti kansallisten 
viranomaisten ja rahastojen hoitajien toimiin, vahvistaa oikeudellisesti sitovia teknisiä 
standardeja, jotta voidaan kartoittaa rahoitusmarkkinoiden yhtenäisyyttä ja vakautta 
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uhkaavat riskit ja puuttua niihin, liiallisesta vivutuksesta johtuvat järjestelmäriskit mukaan 
luettuina.

Tarkistus 1276
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kotijäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat asettaa 
poikkeuksellisissa tilanteissa ja 
rahoitusjärjestelmän vakauden ja eheyden 
sitä edellyttäessä lisärajoituksia 
vivutukselle, jota vaihtoehtoiset 
sijoitusrahastojen hoitajat voivat käyttää. 
Kotijäsenvaltioiden toteuttamien 
toimenpiteiden on oltava luonteeltaan 
väliaikaisia ja komission 3 kohdan nojalla 
hyväksymien toimenpiteiden kanssa 
yhteensopivia.

4. Kotijäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat asettaa 
poikkeuksellisissa tilanteissa ja Euroopan 
järjestelmäriskikomitean pitäessä sitä 
rahoitusjärjestelmän vakauden ja eheyden 
kannalta tarpeellisena lisärajoituksia 
vivutukselle, jota vaihtoehtoiset 
sijoitusrahastojen hoitajat voivat käyttää. 
Kotijäsenvaltioiden toteuttamien 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
antamien suuntaviivojen ja Euroopan 
järjestelmäriskikomitean suositusten 
mukaisten toimenpiteiden on oltava 
luonteeltaan väliaikaisia ja komission 
3 kohdan nojalla hyväksymien 
toimenpiteiden kanssa yhteensopivia.

Or. en

Perustelu

Euroopan järjestelmäriskikomitean pitäisi olla vastuussa poikkeuksellisten ja 
rahoitusjärjestelmän vakauden ja eheyden vaarantavien olosuhteiden havaitsemisesta. 
Kotijäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kyseisen riskin lieventämiseksi toteuttamien 
toimien on vastattava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen suuntaviivoja ja Euroopan 
järjestelmäriskikomitean suosituksia, jotta varmistetaan yhdenmukaisten toimintaedellytysten 
luominen ja tämän direktiivin yhdenmukainen täytäntöönpano.
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Tarkistus 1277
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kotijäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat asettaa 
poikkeuksellisissa tilanteissa ja 
rahoitusjärjestelmän vakauden ja eheyden 
sitä edellyttäessä lisärajoituksia 
vivutukselle, jota vaihtoehtoiset 
sijoitusrahastojen hoitajat voivat käyttää. 
Kotijäsenvaltioiden toteuttamien 
toimenpiteiden on oltava luonteeltaan 
väliaikaisia ja komission 3 kohdan nojalla 
hyväksymien toimenpiteiden kanssa 
yhteensopivia.

4. Kotijäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset ja komissio voivat asettaa 
poikkeuksellisissa tilanteissa ja 
rahoitusjärjestelmän vakauden ja eheyden 
sitä edellyttäessä tai talouden pitkän 
aikavälin kestävän kasvun turvaamiseksi 
lisärajoituksia vivutukselle, jota 
vaihtoehtoiset sijoitusrahastojen hoitajat 
voivat käyttää. Kotijäsenvaltioiden 
toteuttamien toimenpiteiden on oltava 
luonteeltaan väliaikaisia ja komission 
3 kohdan nojalla hyväksymien 
toimenpiteiden kanssa yhteensopivia.

Or. en

Perustelu

Tilapäisten rajoitusten asettaminen vivutukselle olisi jätettävä kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten ja komission päätettäväksi. 

Tarkistus 1278
Wolf Klinz, Carl Haglund

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kotijäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat asettaa 
poikkeuksellisissa tilanteissa ja 
rahoitusjärjestelmän vakauden ja eheyden 
sitä edellyttäessä lisärajoituksia
vivutukselle, jota vaihtoehtoiset 
sijoitusrahastojen hoitajat voivat käyttää. 
Kotijäsenvaltioiden toteuttamien 
toimenpiteiden on oltava luonteeltaan 
väliaikaisia ja komission 3 kohdan nojalla 

4. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien kotijäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat asettaa 
poikkeuksellisissa tilanteissa ja 
rahoitusjärjestelmän vakauden ja eheyden 
sitä edellyttäessä rajoituksia vivutukselle, 
jota vaihtoehtoiset sijoitusrahastojen 
hoitajat voivat käyttää. Kyseisistä 
toimenpiteistä on ilmoitettava 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
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hyväksymien toimenpiteiden kanssa 
yhteensopivia.

kotijäsenvaltiolle, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle, 
Euroopan järjestelmäriskikomitealle ja 
komissiolle.

Or. en

Tarkistus 1279
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kotijäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat asettaa 
poikkeuksellisissa tilanteissa ja 
rahoitusjärjestelmän vakauden ja eheyden 
sitä edellyttäessä lisärajoituksia 
vivutukselle, jota vaihtoehtoiset 
sijoitusrahastojen hoitajat voivat käyttää. 
Kotijäsenvaltioiden toteuttamien 
toimenpiteiden on oltava luonteeltaan 
väliaikaisia ja komission 3 kohdan nojalla 
hyväksymien toimenpiteiden kanssa 
yhteensopivia.

4. Kotijäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat asettaa 
poikkeuksellisissa tilanteissa ja 
rahoitusjärjestelmän vakauden ja eheyden 
sitä edellyttäessä lisärajoituksia 
vivutukselle, jota vaihtoehtoiset 
sijoitusrahastot voivat käyttää. 
Kotijäsenvaltioiden toteuttamien 
toimenpiteiden on oltava luonteeltaan 
väliaikaisia. Kotijäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava kyseisistä rajoituksista 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

Or. en

Perustelu

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen on saatava tiedot, jotta se voi varmistaa toimien 
yhdenmukaisuuden unionin tasolla.
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Tarkistus 1280
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kotijäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat asettaa 
poikkeuksellisissa tilanteissa ja 
rahoitusjärjestelmän vakauden ja eheyden 
sitä edellyttäessä lisärajoituksia 
vivutukselle, jota vaihtoehtoiset 
sijoitusrahastojen hoitajat voivat käyttää. 
Kotijäsenvaltioiden toteuttamien 
toimenpiteiden on oltava luonteeltaan 
väliaikaisia ja komission 3 kohdan nojalla 
hyväksymien toimenpiteiden kanssa 
yhteensopivia.

4. Kotijäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat asettaa 
poikkeuksellisissa tilanteissa ja 
rahoitusjärjestelmän vakauden ja eheyden 
sitä edellyttäessä lisärajoituksia 
vivutukselle, jota vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat ja vaihtoehtoiset 
sijoitusrahastot voivat käyttää. 
Kotijäsenvaltioiden toteuttamien 
toimenpiteiden on oltava luonteeltaan 
väliaikaisia ja komission 3 kohdan nojalla 
hyväksymien toimenpiteiden kanssa 
yhteensopivia.

Or. en

Perustelu

 Direktiivin 19–30 artiklaa olisi sovellettava myös vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon.

Tarkistus 1281
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kotijäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat asettaa 
poikkeuksellisissa tilanteissa ja 
rahoitusjärjestelmän vakauden ja eheyden 
sitä edellyttäessä lisärajoituksia 
vivutukselle, jota vaihtoehtoiset 
sijoitusrahastojen hoitajat voivat käyttää. 
Kotijäsenvaltioiden toteuttamien 
toimenpiteiden on oltava luonteeltaan 
väliaikaisia ja komission 3 kohdan nojalla 
hyväksymien toimenpiteiden kanssa 

4. Kotijäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat asettaa 
poikkeuksellisissa tilanteissa ja 
rahoitusjärjestelmän vakauden ja eheyden 
sitä edellyttäessä lisärajoituksia 
vivutukselle, jota vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat ja vaihtoehtoiset 
sijoitusrahastot voivat käyttää. 
Kotijäsenvaltioiden toteuttamien 
toimenpiteiden on oltava luonteeltaan 
väliaikaisia ja komission 3 kohdan nojalla 
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yhteensopivia. hyväksymien toimenpiteiden kanssa 
yhteensopivia.

Or. en

Perustelu

 Direktiivin 19–30 artiklaa olisi sovellettava myös vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon.

Tarkistus 1282
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio hyväksyy sellaisten 
yhtiöiden pitkän aikavälin taloudellista 
vakavaraisuutta koskevat vertailuarvot, 
joihin kohdistuu vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston toteuttamia 
velkarahoitteiseen yritysostoon pyrkiviä 
toimia. Vertailuarvot sisältävät seuraavan 
neljän indikaattorin yhdistelmän:
a) velanhoitokyky (käteisvirran ja 
kaikkien velanhoitokulujen välinen 
suhde);
b) kokonaisvivutus "dynaaminen 
velkasuhde 1" (konsolidoidun tuloksen 
ennen korkoja, veroja ja poistoja 
(EBITDA) ja nettokorkomenojen välinen 
suhde); 
c) dynaaminen velkasuhde 2 (nettovelan 
ja vapaan kassavirran välinen suhde); ja
d) omavaraisuusaste (oman pääoman ja 
koko pääoman välinen suhde).
Kyseisten yhtiöiden on noudatettava 
kaikkia neljää indikaattoria ja niiden on 
tarkastettava vakavaraisuutensa 
säännöllisesti. Osinkojen maksaminen on 
rajoitettava yhteen suoritukseen vuodessa 
eikä osinkojen määrä saa ylittää tulojen 
määrää. Osinkoa ei makseta, mikäli 
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vakavaraisuus on miinusmerkkinen.

Or. en

Perustelu

Tällä säännöksellä puututaan pahimpiin pääomasijoitusrahastojen toteuttamia, 
pörssiyhtiöihin ja listaamattomiin yhtiöihin kohdistuvia velkarahoitteisia yritysostoja 
koskeviin tapauksiin. Neljän indikaattorin yhdistelmällä pyritään suojelemaan kohdeyritysten 
ja etenkin pk-yritysten omaa pääomaa niin, että sitä ei rasiteta kestämättömällä velkataakalla 
ja varojen ryöväämisellä. Vakavaraisuuden tutkiminen ja osinkojen maksamisen 
rajoittaminen on tarpeen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen velkarahoitteisten ostoyritysten 
kohdeyhtiöiden vakavaraisuuden säilyttämiseksi, erityisesti pitäen mielessä kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien soveltaminen.

Tarkistus 1283
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio hyväksyy sellaisten 
yhtiöiden pitkän aikavälin taloudellista 
vakavaraisuutta koskevat vertailuarvot, 
joihin kohdistuu vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston toteuttamia 
velkarahoitteiseen yritysostoon pyrkiviä 
toimia. Vertailuarvot sisältävät seuraavan 
neljän indikaattorin yhdistelmän:
a) velanhoitokyky (käteisvirran ja 
kaikkien velanhoitokulujen välinen 
suhde);
b) kokonaisvivutus "dynaaminen 
velkasuhde 1" (konsolidoidun tuloksen 
ennen korkoja, veroja ja poistoja 
(EBITDA) ja nettokorkomenojen välinen 
suhde); 
c) dynaaminen velkasuhde 2 (nettovelan 
ja vapaan kassavirran välinen suhde);
d) omavaraisuusaste (oman pääoman ja 
koko pääoman välinen suhde).
Kyseisten yhtiöiden on noudatettava 
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kaikkia neljää indikaattoria ja niiden on 
tarkastettava vakavaraisuutensa 
säännöllisesti. Osinkojen maksaminen on 
rajoitettava yhteen suoritukseen vuodessa 
eikä osinkojen määrä saa ylittää tulojen 
määrää. Osinkoa ei makseta, mikäli 
vakavaraisuus on miinusmerkkinen.

Or. en

Perustelu

Tällä säännöksellä puututaan pahimpiin pääomasijoitusrahastojen toteuttamia, 
pörssiyhtiöihin ja listaamattomiin yhtiöihin kohdistuvia velkarahoitteisia yritysostoja 
koskeviin tapauksiin. Neljän indikaattorin yhdistelmällä pyritään suojelemaan kohdeyritysten 
ja etenkin pk-yritysten omaa pääomaa niin, että sitä ei rasiteta kestämättömällä velkataakalla 
ja varojen ryöväämisellä. Vakavaraisuuden tutkiminen ja osinkojen maksamisen 
rajoittaminen on tarpeen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen velkarahoitteisten ostoyritysten 
kohdeyhtiöiden vakavaraisuuden säilyttämiseksi, erityisesti pitäen mielessä kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien soveltaminen.

Tarkistus 1284
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
V luku – 2 jakso – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
velvollisuudet yhtiöissä määräysvallan

hankkivien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoidon osalta

Yhtiöissä vaikutusvaltaa hankkivien 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 

velvollisuudet

Or. en

Perustelu

Velvollisuudet on asetettu vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille, ei niiden hoitajille.
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Tarkistus 1285
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
V luku – 2 jakso – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
velvollisuudet yhtiöissä määräysvallan 

hankkivien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoidon osalta

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
velvollisuudet yhtiöissä merkittävän 

osuuden tai määräysvallan hankkivien 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoidon 

osalta

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla

Komission teksti Tarkistus

26 artikla Poistetaan.
Soveltamisala
1. Tätä jaksoa sovelletaan seuraaviin:
a) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, jotka hoitavat yhtä tai useampaa 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, joilla 
erikseen tai yhteenlaskettuna on 
hallussaan vähintään 30 prosenttia 
yhteisössä kotipaikkaansa pitävän 
liikkeeseenlaskijan tai tällaisen 
listaamattoman yhtiön äänioikeuksista;
b) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, jotka ovat tehneet yhden tai 
useamman muun vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan kanssa 
sopimuksen, jonka turvin näiden hoitajien 
hoitamat vaihtoehtoiset sijoitusrahastot 
kykenevät käyttämään vähintään 
30:tä prosenttia liikkeeseenlaskijan tai 



AM\807997FI.doc 77/176 PE439.134v02-00

FI

listaamattoman yhtiön äänioikeuksista.
2. Tätä jaksoa ei sovelleta, jos 
asianomainen liikkeeseenlaskija tai 
listaamaton yhtiö on pieni tai keskisuuri 
yritys, jonka palveluksessa on alle 
250 henkeä, vuotuinen liikevaihto 
enintään 50 miljoonaa euroa ja/tai 
vuositase enintään 43 miljoonaa euroa.

Or. en

Perustelu

Direktiivin 26–30 artiklan säännöksiä olisi sovellettava johdonmukaisesti kaikkiin niihin, 
jotka hankkivat merkittävän kokoisen omistusosuuden eikä yksinomaan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajiin ja yrityksiin, joihin he sijoittavat. Avoimuutta koskevat mahdolliset 
epäkohdat tai yrityksen työntekijöiden tai sidosryhmien edut koskevat yhtäläisesti EU:n 
alueella olevan yrityksen kaikentyyppisten valvojien toimia eikä pelkästään tilanteita, joissa 
on mukana vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja. Mahdollisia tiedonantovelvollisuuksia 
olisi sovellettava yleiseen yhtiöoikeusdirektiiviin johdonmukaisella tavalla eikä asettamalla 
heikompaan asemaan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajia ja yrityksiä, joihin he 
investoivat.

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

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla

Komission teksti Tarkistus

26 artikla Poistetaan.
Soveltamisala
1. Tätä jaksoa sovelletaan seuraaviin:
a) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, jotka hoitavat yhtä tai useampaa 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, joilla 
erikseen tai yhteenlaskettuna on 
hallussaan vähintään 30 prosenttia 
yhteisössä kotipaikkaansa pitävän 
liikkeeseenlaskijan tai tällaisen 
listaamattoman yhtiön äänioikeuksista;
b) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, jotka ovat tehneet yhden tai 
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useamman muun vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan kanssa 
sopimuksen, jonka turvin näiden hoitajien 
hoitamat vaihtoehtoiset sijoitusrahastot 
kykenevät käyttämään vähintään 
30:tä prosenttia liikkeeseenlaskijan tai 
listaamattoman yhtiön äänioikeuksista.
2. Tätä jaksoa ei sovelleta, jos 
asianomainen liikkeeseenlaskija tai 
listaamaton yhtiö on pieni tai keskisuuri 
yritys, jonka palveluksessa on alle 
250 henkeä, vuotuinen liikevaihto 
enintään 50 miljoonaa euroa ja/tai 
vuositase enintään 43 miljoonaa euroa.

Or. en

Perustelu

Direktiivin 26–30 artiklan säännöksiä olisi sovellettava johdonmukaisesti kaikkiin niihin, 
jotka hankkivat merkittävän kokoisen omistusosuuden eikä yksinomaan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajiin ja yrityksiin, joihin he sijoittavat. Avoimuutta koskevat mahdolliset 
epäkohdat tai yrityksen työntekijöiden tai sidosryhmien edut koskevat yhtäläisesti EU:n 
alueella olevan yrityksen kaikentyyppisten valvojien toimia eikä pelkästään tilanteita, joissa 
on mukana vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja. Näin ollen mahdollisia 
tiedonantovelvollisuuksia olisi sovellettava yleiseen yhtiöoikeusdirektiiviin johdonmukaisella 
tavalla eikä asettamalla heikompaan asemaan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajia ja 
yrityksiä, joihin he investoivat.

Tarkistus 1288
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – otsikko ja 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Soveltamisala Listaamattomiin yhtiöihin kohdistuvia 
velkarahoitteisia yritysostoja koskeva 

toiminnan vakauden valvonta
1. Tätä jaksoa sovelletaan seuraaviin: 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

yhtä tai useampaa vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa hoitava vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja, joka hankkii joko 
erikseen tai yhteenlaskettuna 
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määräysvallan listaamattomassa yhtiössä, 
toimittaa tiedot yritysoston kohteena 
olevan yhtiön joko suoraan tai välillisesti 
kantaman velan määrästä sekä ennen 
ostoa että sen jälkeen.

a) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, jotka hoitavat yhtä tai useampaa 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, joilla 
erikseen tai yhteenlaskettuna on 
hallussaan vähintään 30 prosenttia 
yhteisössä kotipaikkaansa pitävän 
liikkeeseenlaskijan tai tällaisen 
listaamattoman yhtiön äänioikeuksista;
b) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, jotka ovat tehneet yhden tai 
useamman muun vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan kanssa 
sopimuksen, jonka turvin näiden hoitajien 
hoitamat vaihtoehtoiset sijoitusrahastot 
kykenevät käyttämään vähintään 
30:tä prosenttia liikkeeseenlaskijan tai 
listaamattoman yhtiön äänioikeuksista.

Or. en

Perustelu

Pääomasijoitusten hoitajille 26–30 artiklassa määrätyt tiedonantovelvollisuudet eivät ole 
merkityksellisiä tai asianmukaisia järjestelmäriskin hallinnan kannalta. Niissä onkin kyse 
tiedonantovelvollisuuksista, joita on jo käsitelty muissa EU:n direktiiveissä tai joita tuskin 
voidaan soveltaa (esimerkiksi velvollisuus ilmoittaa listaamattoman yhtiön 
kehittämissuunnitelmasta herättää vakavaa huolta luottamuksellisuudesta ja/tai 
talousvakoilusta). Lisäksi näitä tiedonantovelvollisuuksia ei sovelleta kaikkiin 
markkinatoimijoihin, joiden toimet voivat aiheuttaa järjestelmäriskiä.

Tarkistus 1289
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä jaksoa sovelletaan seuraaviin: 1. Tätä jaksoa sovelletaan vaihtoehtoisiin 
sijoitusrahastoihin, jotka hankkivat joko 
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yksin tai yhdessä muiden vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen kanssa 
IFRS-standardeissa määritellyn 
merkittävän osuuden tai määräysvallan 
unionissa kotipaikkaansa pitävästä 
liikkeeseenlaskijasta tai listaamattomasta 
yhtiöstä.

a) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, jotka hoitavat yhtä tai useampaa 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, joilla 
erikseen tai yhteenlaskettuna on 
hallussaan vähintään 30 prosenttia 
yhteisössä kotipaikkaansa pitävän 
liikkeeseenlaskijan tai tällaisen 
listaamattoman yhtiön äänioikeuksista;

b) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen
hoitajat, jotka ovat tehneet yhden tai 
useamman muun vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan kanssa 
sopimuksen, jonka turvin näiden hoitajien 
hoitamat vaihtoehtoiset sijoitusrahastot 
kykenevät käyttämään vähintään 
30:tä prosenttia liikkeeseenlaskijan tai
listaamattoman yhtiön äänioikeuksista.

Or. en

Perustelu

Vaatimukset olisi mitoitettava vaihtoehtoisen sijoitusrahaston yhtiössä käyttämän 
vaikutusvallan mukaan.

Tarkistus 1290
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, jotka hoitavat yhtä tai useampaa 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, joilla 
erikseen tai yhteenlaskettuna on hallussaan 
vähintään 30 prosenttia yhteisössä

a) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, jotka hoitavat yhtä tai useampaa 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, joilla 
erikseen tai yhteenlaskettuna on hallussaan 
tapauksesta riippuen vähintään 10, 20, 
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kotipaikkaansa pitävän liikkeeseenlaskijan 
tai tällaisen listaamattoman yhtiön 
äänioikeuksista;

30 ja 50 prosenttia unionissa
kotipaikkaansa pitävän liikkeeseenlaskijan 
tai tällaisen listaamattoman yhtiön 
äänioikeuksista;

Or. en

Perustelu

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 
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.

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

Tarkistus 1291
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, jotka hoitavat yhtä tai useampaa 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, joilla 
erikseen tai yhteenlaskettuna on hallussaan 
vähintään 30 prosenttia yhteisössä
kotipaikkaansa pitävän liikkeeseenlaskijan 
tai tällaisen listaamattoman yhtiön 
äänioikeuksista;

a) vaihtoehtoiset sijoitusrahastot, joilla 
erikseen tai yhteenlaskettuna on hallussaan 
vähintään 25 prosenttia unionissa
kotipaikkaansa pitävän liikkeeseenlaskijan 
tai tällaisen listaamattoman yhtiön 
äänioikeuksista, sekä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, jotka hoitavat 
yhtä tai useampaa tällaista vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa;

Or. en

Perustelu

Vipurahoituksen turvin tehdyillä ostoilla on usein vakavia seurauksia yhtiöille ja 
työntekijöille. Pääomasijoitusrahastojen sääntelykynnys olisi siksi laskettava vakuuksien 
valvonnan tasolle; 25:tä prosenttia äänioikeuksista voidaan pitää hallitsevan vaikutusvallan 
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kynnyksenä. Monissa jäsenvaltioissa pääomarahastojen mielenkiinto kohdistuu erityisesti 
työvoimavaltaisiin pk-yrityksiin, jotka eivät kuuluisi 2 kohdassa tarkoitettujen kynnysarvojen 
piiriin.

Tarkistus 1292
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, jotka hoitavat yhtä tai useampaa 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, joilla 
erikseen tai yhteenlaskettuna on hallussaan 
vähintään 30 prosenttia yhteisössä
kotipaikkaansa pitävän liikkeeseenlaskijan 
tai tällaisen listaamattoman yhtiön 
äänioikeuksista;

a) vaihtoehtoiset sijoitusrahastot, joilla 
erikseen tai yhteenlaskettuna on hallussaan 
vähintään 25 prosenttia unionissa
kotipaikkaansa pitävän liikkeeseenlaskijan 
tai tällaisen listaamattoman yhtiön 
äänioikeuksista, sekä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, jotka hoitavat 
yhtä tai useampaa tällaista vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa;

Or. en

Perustelu

Vipurahoituksen turvin tehdyillä ostoilla on usein vakavia seurauksia yhtiöille ja 
työntekijöille. Pääomasijoitusrahastojen sääntelykynnys olisi siksi laskettava vakuuksien 
valvonnan tasolle; 25:tä prosenttia äänioikeuksista voidaan pitää hallitsevan vaikutusvallan 
kynnyksenä. Monissa jäsenvaltioissa pääomarahastojen mielenkiinto kohdistuu erityisesti 
työvoimavaltaisiin pk-yrityksiin, jotka eivät kuuluisi 2 kohdassa tarkoitettujen kynnysarvojen 
piiriin.

Tarkistus 1293
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä jaksoa sovelletaan seuraaviin: Tätä jaksoa sovelletaan seuraaviin:
a) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, jotka hoitavat yhtä tai useampaa 

a) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, jotka hoitavat yhtä tai useampaa 



AM\807997FI.doc 83/176 PE439.134v02-00

FI

vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, joilla 
erikseen tai yhteenlaskettuna on hallussaan 
vähintään 30 prosenttia yhteisössä 
kotipaikkaansa pitävän 
liikkeeseenlaskijan tai tällaisen
listaamattoman yhtiön äänioikeuksista;

vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, joilla 
erikseen tai yhteenlaskettuna on hallussaan 
listaamattoman yhtiön määräysvalta;

b) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, jotka ovat tehneet yhden tai 
useamman muun vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan kanssa 
sopimuksen, jonka turvin näiden hoitajien 
hoitamat vaihtoehtoiset sijoitusrahastot
kykenevät käyttämään vähintään 
30:tä prosenttia liikkeeseenlaskijan tai 
listaamattoman yhtiön äänioikeuksista.

b) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, jotka ovat tehneet yhden tai 
useamman muun vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan kanssa 
sopimuksen, jonka turvin he kykenevät 
hankkimaan määräysvallan 
listaamattomassa yhtiössä.

Tässä osastossa tarkoitetaan 
määräysvallalla enemmän kuin 
50 prosenttia listaamattoman yhtiön 
äänioikeuksista.

Or. en

Tarkistus 1294
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä jaksoa sovelletaan seuraaviin: 1. Tätä jaksoa sovelletaan seuraaviin:

a) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, jotka hoitavat yhtä tai useampaa 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, joilla 
erikseen tai yhteenlaskettuna on 
hallussaan vähintään 30 prosenttia 
yhteisössä kotipaikkaansa pitävän 
liikkeeseenlaskijan tai tällaisen 
listaamattoman yhtiön äänioikeuksista;

a) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, jotka hoitavat yhtä tai useampaa 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, joilla 
erikseen tai yhteenlaskettuna on 
määräysvalta unionissa kotipaikkaansa 
pitävässä listaamattomassa yhtiössä;

b) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, jotka ovat tehneet yhden tai 
useamman muun vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan kanssa 
sopimuksen, jonka turvin näiden hoitajien 

b) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, jotka ovat tehneet yhden tai 
useamman muun vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan kanssa 
sopimuksen, jonka turvin näiden hoitajien 



PE439.134v02-00 84/176 AM\807997FI.doc

FI

hoitamat vaihtoehtoiset sijoitusrahastot 
kykenevät käyttämään vähintään
30:tä prosenttia liikkeeseenlaskijan tai
listaamattoman yhtiön äänioikeuksista.

hoitamat vaihtoehtoiset sijoitusrahastot 
kykenevät käyttämään määräysvaltaan 
oikeuttavaa osuutta listaamattoman yhtiön 
äänioikeuksista.

Or. en

Perustelu

Tämän direktiivin ei pidä koskea liikeeseenlaskijoita, koska niitä säädellään asianmukaisesti 
yhtiölaissa. Käsitteen "määräysvalta" olisi oltava yhtiölain mukainen. 

Tarkistus 1295
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, jotka ovat tehneet yhden tai 
useamman muun vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan kanssa 
sopimuksen, jonka turvin näiden hoitajien 
hoitamat vaihtoehtoiset sijoitusrahastot 
kykenevät käyttämään vähintään
30:tä prosenttia liikkeeseenlaskijan tai 
listaamattoman yhtiön äänioikeuksista.

b) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, jotka toimivat yhdessä yhden tai 
useamman muun vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan kanssa näiden 
hoitajien hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hankkimien tai 
käyttämien äänioikeuksien osalta, kun 
kyseiset hoitajat hoitavat yhtä tai 
useampaa sellaista vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa, jotka erikseen tai 
yhteenlaskettuna käyttävät vähintään 10, 
20, 30 tai 50 prosenttia liikkeeseenlaskijan 
tai listaamattoman yhtiön äänioikeuksista.

Or. en

Perustelu

Pääomarahastot ovat tähän asti ilmoittaneet hyvin vähän tietoja, ja suurinta osaa tiedoista ei 
voida varmentaa eikä tietoja ole toimitettu säännönmukaisesti. Koska tämäntyyppinen 
omistajuus aiheuttaa merkittäviä muutoksia yhtiöiden johtamistavoissa, on hyvin tärkeää 
saada kattavat ja yhdenmukaiset tiedot velkarahoitteisten yritysostojen kohdeyhtiöistä. Nämä 
tiedot ovat tärkeitä sijoittajille, valvojille, työntekijöille ja kansalaisille. Tietovaatimuksiin ei 
saisi soveltaa poikkeuksia sen enempää rahaston kuin johdetun yhtiönkään koon perusteella.
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Tarkistus 1296
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, jotka ovat tehneet yhden tai 
useamman muun vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan kanssa 
sopimuksen, jonka turvin näiden hoitajien 
hoitamat vaihtoehtoiset sijoitusrahastot 
kykenevät käyttämään vähintään 
30:tä prosenttia liikkeeseenlaskijan tai 
listaamattoman yhtiön äänioikeuksista.

b) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, jotka ovat tehneet yhden tai 
useamman muun vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan kanssa 
sopimuksen, jonka turvin näiden hoitajien 
hoitamat vaihtoehtoiset sijoitusrahastot 
kykenevät käyttämään vähintään 
25:tä prosenttia liikkeeseenlaskijan tai 
listaamattoman yhtiön äänioikeuksista.

Or. en

Perustelu

Vipurahoituksen turvin tehdyillä ostoilla on usein vakavia seurauksia yhtiöille ja 
työntekijöille. Pääomasijoitusrahastojen sääntelykynnys olisi siksi laskettava vakuuksien 
valvonnan tasolle; 25:tä prosenttia äänioikeuksista voidaan pitää hallitsevan vaikutusvallan 
kynnyksenä. Monissa jäsenvaltioissa pääomarahastojen mielenkiinto kohdistuu erityisesti 
työvoimavaltaisiin pk-yrityksiin, jotka eivät kuuluisi 2 kohdassa tarkoitettujen kynnysarvojen 
piiriin.

Tarkistus 1297
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, jotka ovat tehneet yhden tai 
useamman muun vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan kanssa 
sopimuksen, jonka turvin näiden hoitajien 
hoitamat vaihtoehtoiset sijoitusrahastot 
kykenevät käyttämään vähintään 
30:tä prosenttia liikkeeseenlaskijan tai 
listaamattoman yhtiön äänioikeuksista.

b) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, jotka ovat tehneet yhden tai 
useamman muun vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan kanssa 
sopimuksen, jonka turvin näiden hoitajien 
hoitamat vaihtoehtoiset sijoitusrahastot 
kykenevät käyttämään vähintään 
25:tä prosenttia liikkeeseenlaskijan tai 
listaamattoman yhtiön äänioikeuksista.
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Or. en

Perustelu

Vipurahoituksen turvin tehdyillä ostoilla on usein vakavia seurauksia yhtiöille ja 
työntekijöille. Pääomasijoitusrahastojen sääntelykynnys olisi siksi laskettava vakuuksien 
valvonnan tasolle; 25:tä prosenttia äänioikeuksista voidaan pitää hallitsevan vaikutusvallan 
kynnyksenä. Monissa jäsenvaltioissa pääomarahastojen mielenkiinto kohdistuu erityisesti 
työvoimavaltaisiin pk-yrityksiin, jotka eivät kuuluisi 2 kohdassa tarkoitettujen kynnysarvojen 
piiriin.

Tarkistus 1298
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien määräysvallan alaisten 
listaamattomien yhtiöiden on 
noudatettava asianomaisia unionin ja 
kansallisen yhtiölainsäädännön mukaisia 
tiedonantovaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Vain yleisen lähestymistavan avulla voidaan estää tällä direktiivillä säänneltyjen toimijoiden 
ja muiden välistä kilpailua markkinoilla. Näin ollen kaikkia tiedonantovelvollisuuksia on 
käsiteltävä samalla tavalla kaikkien yksityisomistuksen muotojen osalta ja muutettava EU:n 
yhtiöoikeusdirektiivejä vastaavasti.

Tarkistus 1299
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Komissio esittää ...* mennessä 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
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kertomuksen, joka perustuu asiaan 
liittyvää yhtiölainsäädäntöä sekä 
relevantteja rahoitusalan direktiivejä 
koskevaan arviointiin ja johon on 
tarvittaessa liitetty lainsäädäntöehdotus, 
johon on tarvittaessa sisällytetty 
muutoksia tähän direktiiviin. Komissio 
ottaa tarkastelussaan huomioon 
avoimuuden lisäämistä, 
oikeudenmukaista kilpailua ja 
yhdenmukaisten toimintaedellytysten 
säilyttämistä kaikkien yhtiöiden välillä, 
ilman omistajuuteen perustuvaa syrjintää, 
koskevat tavoitteet. Komissio ottaa 
huomioon myös EU:n kilpailukyvyn 
innovoinnin rahoittamisen osalta.
* EUVL: pyydetään lisäämään 
päivämäärä: Tämän direktiivin 
voimaantulopäivä.

Or. en

Perustelu

Vain yleisen lähestymistavan avulla voidaan estää tällä direktiivillä säänneltyjen toimijoiden 
ja muiden välistä kilpailua markkinoilla. Näin ollen kaikkia tiedonantovelvollisuuksia on 
käsiteltävä samalla tavalla kaikkien yksityisomistuksen muotojen osalta ja muutettava EU:n 
yhtiöoikeusdirektiivejä vastaavasti.

Tarkistus 1300
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä jaksoa ei sovelleta, jos 
asianomainen liikkeeseenlaskija tai 
listaamaton yhtiö on pieni tai keskisuuri 
yritys, jonka palveluksessa on alle 
250 henkeä, vuotuinen liikevaihto 
enintään 50 miljoonaa euroa ja/tai 
vuositase enintään 43 miljoonaa euroa.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Vipurahoituksen turvin tehdyillä ostoilla on usein vakavia seurauksia yhtiöille ja 
työntekijöille. Pääomasijoitusrahastojen sääntelykynnys olisi siksi laskettava vakuuksien 
valvonnan tasolle; 25:tä prosenttia äänioikeuksista voidaan pitää hallitsevan vaikutusvallan 
kynnyksenä. Monissa jäsenvaltioissa pääomarahastojen mielenkiinto kohdistuu erityisesti 
työvoimavaltaisiin pk-yrityksiin, jotka eivät kuuluisi 2 kohdassa tarkoitettujen kynnysarvojen 
piiriin.

Tarkistus 1301
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä jaksoa ei sovelleta, jos 
asianomainen liikkeeseenlaskija tai 
listaamaton yhtiö on pieni tai keskisuuri 
yritys, jonka palveluksessa on alle 
250 henkeä, vuotuinen liikevaihto 
enintään 50 miljoonaa euroa ja/tai 
vuositase enintään 43 miljoonaa euroa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1302
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä jaksoa ei sovelleta, jos 
asianomainen liikkeeseenlaskija tai 
listaamaton yhtiö on pieni tai keskisuuri 
yritys, jonka palveluksessa on alle 
250 henkeä, vuotuinen liikevaihto 
enintään 50 miljoonaa euroa ja/tai 
vuositase enintään 43 miljoonaa euroa.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1303
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä jaksoa ei sovelleta, jos 
asianomainen liikkeeseenlaskija tai 
listaamaton yhtiö on pieni tai keskisuuri 
yritys, jonka palveluksessa on alle 
250 henkeä, vuotuinen liikevaihto 
enintään 50 miljoonaa euroa ja/tai 
vuositase enintään 43 miljoonaa euroa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vipurahoituksen turvin tehdyillä ostoilla on usein vakavia seurauksia yhtiöille ja 
työntekijöille. Pääomasijoitusrahastojen sääntelykynnys olisi siksi laskettava vakuuksien 
valvonnan tasolle; 25:tä prosenttia äänioikeuksista voidaan pitää hallitsevan vaikutusvallan 
kynnyksenä. Monissa jäsenvaltioissa pääomarahastojen mielenkiinto kohdistuu erityisesti 
työvoimavaltaisiin pk-yrityksiin, jotka eivät kuuluisi 2 kohdassa tarkoitettujen kynnysarvojen 
piiriin.

Tarkistus 1304
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä jaksoa ei sovelleta, jos 
asianomainen liikkeeseenlaskija tai 
listaamaton yhtiö on pieni tai keskisuuri 
yritys, jonka palveluksessa on alle 
250 henkeä, vuotuinen liikevaihto 
enintään 50 miljoonaa euroa ja/tai 
vuositase enintään 43 miljoonaa euroa.

2. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien on 1 kohdan soveltamista varten 
ilmoitettava ennen listaamattoman yhtiön 
hankkimista kotijäsenvaltioidensa 
toimivaltaisille viranomaisille, jos 
suunniteltu hankinta voi johtaa joko 
suoraan tai välillisesti siihen, että 
kohdeyhtiön velat ovat suuremmat kuin 
yhtiön arvo moninkertaisena. Tällaisessa 
tapauksessa toimivaltaisten toiminnan 
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vakauden valvojien on suoritettava 
toiminnan vakautta koskevia tarkastuksia 
hankinnan mahdollisten seurausten 
varalta ottaen erityisesti asiaan liittyvät 
järjestelmäriskit huomioon.

Or. en

Perustelu

Pääomasijoitusten hoitajille 26–30 artiklassa määrätyt tiedonantovelvollisuudet eivät ole 
merkityksellisiä tai asianmukaisia järjestelmäriskin hallinnan kannalta. Niissä onkin kyse 
tiedonantovelvollisuuksista, joita on jo käsitelty muissa EU:n direktiiveissä tai joita tuskin 
voidaan soveltaa (esimerkiksi velvollisuus ilmoittaa listaamattoman yhtiön 
kehittämissuunnitelmasta herättää vakavaa huolta luottamuksellisuudesta ja/tai 
talousvakoilusta). Lisäksi näitä tiedonantovelvollisuuksia ei sovelleta kaikkiin 
markkinatoimijoihin, joiden toimet voivat aiheuttaa järjestelmäriskiä.

Tarkistus 1305
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä jaksoa ei sovelleta, jos 
asianomainen liikkeeseenlaskija tai 
listaamaton yhtiö on pieni tai keskisuuri 
yritys, jonka palveluksessa on alle 
250 henkeä, vuotuinen liikevaihto 
enintään 50 miljoonaa euroa ja/tai 
vuositase enintään 43 miljoonaa euroa.

2. Tätä jaksoa ei sovelleta, jos 
asianomaisen listaamattoman yhtiön
palveluksessa on alle 50 henkeä.

Or. en

Perustelu

Vaatimus olisi mitoitettava yhtiön koon mukaan. Kaikkien pk-yritysten sivuuttaminen jättää 
kuitenkin suurimman osan yritysostona tapahtuneista hankinnoista direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle.
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Tarkistus 1306
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä jaksoa ei sovelleta, jos 
asianomainen liikkeeseenlaskija tai
listaamaton yhtiö on pieni tai keskisuuri 
yritys, jonka palveluksessa on alle 
250 henkeä, vuotuinen liikevaihto 
enintään 50 miljoonaa euroa ja/tai 
vuositase enintään 43 miljoonaa euroa.

2. Tätä jaksoa ei sovelleta, jos 
asianomaiset listaamattomat yhtiöt ovat
joko erillisyhtiöitä tai pieniä tai 
keskisuuria yrityksiä.

Tässä osastossa tarkoitetaan: 
a) erillisyhtiöllä yhtiötä, joka 
yhtiöjärjestyksensä ja sovellettavan 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti voi 
hankkia, pitää hallussaan tai myydä 
ainoastaan sellaisia toisen erillisyhtiön 
varoja tai osuuksia, jotka vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto voi sääntöjensä tai 
perustamisasiakirjojensa ja kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti hankkia, pitää 
hallussaan tai myydä suoraan tai jolle ne 
voidaan hankkia, pitää hallussa tai myydä 
suoraan;
b) pienellä ja keskisuurella yrityksellä 
yhtiötä, joka täyttää viimeisimmän 
tilinpäätöksensä tai konsolidoidun 
tilinpäätöksensä perusteella ainakin kaksi 
seuraavista kriteereistä: 
i) sen palveluksessa oli päättyneellä 
tilikaudella unionissa keskimäärin alle 
250 työntekijää;
ii) sen taseen loppusumma on enintään 
43 miljoonaa euroa; 
iii) sen vuotuinen nettoliikevaihto on 
enintään 50 miljoonaa euroa.

Or. en
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Perustelu

Kaikkien yhtiöissä määräysvaltaa käyttävien rahastojen eriyttämätön sisällyttäminen 
direktiivin soveltamisalaan johtaa siihen, että avoimet kiinteistörahastot, jotka pitävät 
hallussaan kiinteistöjä erillisyhtiöiden kautta, luokitellaan määräysvaltaa käyttäviksi 
vaihtoehtoisiksi sijoitusrahastoiksi. Tämä olisi vastoin tavanomaista avoimia 
kiinteistörahastoja koskevaa käytäntöä, jonka soveltaminen on olennaista tietyille 
kiinteistömarkkinoille pääsemiseksi. Avointen kiinteistörahastojen sisällyttäminen 
soveltamisalaan ei näin ollen ole perusteltua eikä määräysvallan käyttämistä erillisyhtiössä 
voida asettaa kyseisen sisällyttämisen ehdoksi.

Tarkistus 1307
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä jaksoa ei sovelleta, jos 
asianomainen liikkeeseenlaskija tai
listaamaton yhtiö on pieni tai keskisuuri 
yritys, jonka palveluksessa on alle 
250 henkeä, vuotuinen liikevaihto enintään 
50 miljoonaa euroa ja/tai vuositase 
enintään 43 miljoonaa euroa.

2. Tätä jaksoa ei sovelleta, jos 
asianomainen listaamaton yhtiö on pieni tai 
keskisuuri yritys, jonka palveluksessa on 
alle 250 henkeä tai jonka vuotuinen 
liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa 
ja/tai jonka vuositase on enintään 
43 miljoonaa euroa.

Or. en

Tarkistus 1308
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio antaa 49 a, 49 b ja 49 c 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joilla tarkennetaan seuraavat käsitteet: 
listaamattomat yhtiöt, määräysvallan 
hankkiminen, kerroin (myös sen 
määritellyt perusteet) ja arvonmääritys, 
sekä määritellään tässä yhteydessä 
sovellettavat vakautta koskevat säännöt.
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Or. en

Perustelu

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.

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

Tarkistus 1309
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäljempänä 28–30 artiklaa ei 
sovelleta teollisiin holding-yhtiöihin, 
joiden osakkeita myydään EU:n 
sääntelemillä markkinoilla, kun kyseiset 
yhtiöt pitävät hallussaan tytäryhtiöidensä 
tai osakkuusyritystensä osakkeita 
liiketoimintastrategian toteuttamista 
varten eikä niitä ole perustettu pääasiassa 
tuottamaan irtautumisen avulla voittoa 
sijoittajilleen ennalta määritellyn ajan 
kuluessa.

Or. en

Perustelu

Pörssinoteeratut teollisuuden holding-yhtiöt kuuluvat tarjousesitedirektiivin ja 
avoimuusdirektiivin sekä kansallisen yhtiölainsäädännön, pörssisääntöjen ja muiden 
kansallisten säädösten piiriin. Tällä varmistetaan riittävä avoimuus sijoittajia, lainsäätäjiä ja 
koko yhteiskuntaa kohtaan. Direktiivin 28–30 artiklan säännökset ovat epäolennaisia ja 
epätarkoituksenmukaisia tällaisten yhtiöiden kannalta.
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Tarkistus 1310
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

27 artikla Poistetaan.
Ilmoitus määräysvallan hankkimisesta 
listaamattomassa yhtiössä 
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja kykenee käyttämään vähintään 
30:tä prosenttia listaamattoman yhtiön 
äänioikeuksista, kyseinen hoitaja 
ilmoittaa asianomaiselle yhtiölle ja sen 
kaikille muille osakkeenomistajille 
2 kohdassa säädetyt tiedot.
Ilmoitus on tehtävä mahdollisimman 
pian, mutta viimeistään neljän 
kaupankäyntipäivän kuluessa, joista 
ensimmäiseksi päiväksi katsotaan päivä, 
jona vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja saavutti aseman, jossa se kykenee 
käyttämään 30 prosenttia äänioikeuksista.
2. Edellä 1 kohdassa edellytetyssä 
ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:
a) syntynyt tilanne äänioikeuksien 
suhteen;
b) olosuhteet, joissa 30 prosentin raja on 
saavutettu, mukaan luettuina tiedot 
asiaan liittyvistä osakkeenomistajista;
c) päivämäärä, jona raja-arvo saavutettiin 
tai ylitettiin.

Or. en

Perustelu

Direktiivin 26–30 artiklan säännöksiä olisi sovellettava johdonmukaisesti kaikkiin niihin, 
jotka hankkivat merkittävän kokoisen omistusosuuden eikä yksinomaan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajiin ja yrityksiin, joihin he sijoittavat. Avoimuutta koskevat mahdolliset 
epäkohdat tai yrityksen työntekijöiden tai sidosryhmien edut koskevat yhtäläisesti EU:n 
alueella olevan yrityksen kaikentyyppisten valvojien toimia eikä pelkästään tilanteita, joissa 
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on mukana vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja. Mahdollisia tiedonantovelvollisuuksia 
olisi sovellettava yleiseen yhtiöoikeusdirektiiviin johdonmukaisella tavalla eikä asettamalla 
heikompaan asemaan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajia ja yrityksiä, joihin he 
investoivat.

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

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

27 artikla Poistetaan.
Ilmoitus määräysvallan hankkimisesta 
listaamattomassa yhtiössä 
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja kykenee käyttämään vähintään 
30:tä prosenttia listaamattoman yhtiön 
äänioikeuksista, kyseinen hoitaja 
ilmoittaa asianomaiselle yhtiölle ja sen 
kaikille muille osakkeenomistajille 
2 kohdassa säädetyt tiedot.
Ilmoitus on tehtävä mahdollisimman 
pian, mutta viimeistään neljän 
kaupankäyntipäivän kuluessa, joista 
ensimmäiseksi päiväksi katsotaan päivä, 
jona vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja saavutti aseman, jossa se kykenee 
käyttämään 30 prosenttia äänioikeuksista.
2. Edellä 1 kohdassa edellytetyssä 
ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:
a) syntynyt tilanne äänioikeuksien 
suhteen;
b) olosuhteet, joissa 30 prosentin raja on 
saavutettu, mukaan luettuina tiedot 
asiaan liittyvistä osakkeenomistajista;
c) päivämäärä, jona raja-arvo saavutettiin 
tai ylitettiin.

Or. en
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Perustelu

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. 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

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

Tarkistus 1312
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

27 artikla Poistetaan.
Ilmoitus määräysvallan hankkimisesta 
listaamattomassa yhtiössä 
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja kykenee käyttämään vähintään 
30:tä prosenttia listaamattoman yhtiön 
äänioikeuksista, kyseinen hoitaja 
ilmoittaa asianomaiselle yhtiölle ja sen 
kaikille muille osakkeenomistajille 
2 kohdassa säädetyt tiedot.
Ilmoitus on tehtävä mahdollisimman 
pian, mutta viimeistään neljän 
kaupankäyntipäivän kuluessa, joista 
ensimmäiseksi päiväksi katsotaan päivä, 
jona vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja saavutti aseman, jossa se kykenee 
käyttämään 30 prosenttia äänioikeuksista.
2. Edellä 1 kohdassa edellytetyssä 
ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:
a) syntynyt tilanne äänioikeuksien 
suhteen;
b) olosuhteet, joissa 30 prosentin raja on 
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saavutettu, mukaan luettuina tiedot 
asiaan liittyvistä osakkeenomistajista;
c) päivämäärä, jona raja-arvo saavutettiin 
tai ylitettiin.

Or. en

Perustelu

Vain yleisen lähestymistavan avulla voidaan estää tällä direktiivillä säänneltyjen toimijoiden 
ja muiden välistä kilpailua markkinoilla. Näin ollen kaikkia tiedonantovelvollisuuksia on 
käsiteltävä samalla tavalla kaikkien yksityisomistuksen muotojen osalta ja muutettava EU:n 
yhtiöoikeusdirektiivejä vastaavasti.

Tarkistus 1313
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

27 artikla Poistetaan.
Ilmoitus määräysvallan hankkimisesta 
listaamattomassa yhtiössä 
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja kykenee käyttämään vähintään 
30:tä prosenttia listaamattoman yhtiön 
äänioikeuksista, kyseinen hoitaja 
ilmoittaa asianomaiselle yhtiölle ja sen 
kaikille muille osakkeenomistajille 
2 kohdassa säädetyt tiedot.
Ilmoitus on tehtävä mahdollisimman 
pian, mutta viimeistään neljän 
kaupankäyntipäivän kuluessa, joista 
ensimmäiseksi päiväksi katsotaan päivä, 
jona vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja saavutti aseman, jossa se kykenee 
käyttämään 30 prosenttia äänioikeuksista.
2. Edellä 1 kohdassa edellytetyssä 
ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:
a) syntynyt tilanne äänioikeuksien 
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suhteen;
b) olosuhteet, joissa 30 prosentin raja on 
saavutettu, mukaan luettuina tiedot 
asiaan liittyvistä osakkeenomistajista;
c) päivämäärä, jona raja-arvo saavutettiin 
tai ylitettiin.

Or. en

Perustelu

Pääomasijoitusten hoitajille 26–30 artiklassa määrätyt tiedonantovelvollisuudet eivät ole 
merkityksellisiä tai asianmukaisia järjestelmäriskin hallinnan kannalta. Niissä onkin kyse 
tiedonantovelvollisuuksista, joita on jo käsitelty muissa EU:n direktiiveissä tai joita tuskin 
voidaan soveltaa (esimerkiksi velvollisuus ilmoittaa listaamattoman yhtiön 
kehittämissuunnitelmasta herättää vakavaa huolta luottamuksellisuudesta ja/tai 
talousvakoilusta). Lisäksi näitä tiedonantovelvollisuuksia ei sovelleta kaikkiin 
markkinatoimijoihin, joiden toimet voivat aiheuttaa järjestelmäriskiä.

Tarkistus 1314
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ilmoitus määräysvallan hankkimisesta 
listaamattomassa yhtiössä

Ilmoitus merkittävän edun hankkimisesta 
listaamattomassa yhtiössä tai 

liikkeeseenlaskijassa

Or. en

Tarkistus 1315
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja
kykenee käyttämään vähintään 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja
yksin tai yhdessä toisen vaihtoehtoisen 
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30:tä prosenttia listaamattoman yhtiön 
äänioikeuksista, kyseinen hoitaja ilmoittaa 
asianomaiselle yhtiölle ja sen kaikille 
muille osakkeenomistajille 2 kohdassa 
säädetyt tiedot.

sijoitusrahaston hoitajan kanssa hankkii 
yhden tai useamman hoitamansa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kautta 10, 
20, 30 tai 50 prosenttia
liikkeeseenlaskijan tai listaamattoman 
yhtiön äänioikeuksista, sen on ilmoitettava
2 kohdassa säädetyt tiedot asianomaiselle 
yhtiölle, tarvittaessa sen työntekijöiden 
edustajille, tai jos tällaisia edustajia ei ole, 
itse työntekijöille, vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan toimivaltaiselle 
viranomaiselle ja sen jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle, johon 
liikkeeseenlaskija tai listaamaton yhtiö on 
sijoittautunut.

Ilmoitus on tehtävä mahdollisimman pian, 
mutta viimeistään neljän 
kaupankäyntipäivän kuluessa, joista 
ensimmäiseksi päiväksi katsotaan päivä, 
jona vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja
saavutti aseman, jossa se kykenee 
käyttämään 30 prosenttia äänioikeuksista.

Ilmoitus on tehtävä mahdollisimman pian, 
mutta viimeistään neljän 
kaupankäyntipäivän kuluessa, joista 
ensimmäiseksi päiväksi katsotaan päivä, 
jona vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja
hankki yhden tai useamman hoitamansa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kautta 10, 
20, 30 tai 50 prosenttia äänioikeuksista.

Or. en

Tarkistus 1316
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja kykenee käyttämään vähintään 
30:tä prosenttia listaamattoman yhtiön 
äänioikeuksista, kyseinen hoitaja ilmoittaa 
asianomaiselle yhtiölle ja sen kaikille 
muille osakkeenomistajille 2 kohdassa
säädetyt tiedot.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kun vaihtoehtoinen sijoitusrahasto
kykenee käyttämään IFRS-standardeissa 
määriteltyä huomattavaa tai määräävää 
vaikutusvaltaa listaamattomassa yhtiössä, 
kyseinen rahasto ilmoittaa asianomaiselle 
yhtiölle ja sen kaikille muille 
osakkeenomistajille 2 kohdassa säädetyt 
tiedot.

Ilmoitus on tehtävä mahdollisimman pian, 
mutta viimeistään neljän 
kaupankäyntipäivän kuluessa, joista 

Ilmoitus on tehtävä mahdollisimman pian, 
mutta viimeistään neljän 
kaupankäyntipäivän kuluessa, joista 
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ensimmäiseksi päiväksi katsotaan päivä, 
jona vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja saavutti aseman, jossa se kykenee 
käyttämään 30 prosenttia äänioikeuksista.

ensimmäiseksi päiväksi katsotaan päivä, 
jona vaihtoehtoinen sijoitusrahasto
saavutti aseman, jossa sillä on huomattava 
tai määräävä vaikutusvalta.

Ensimmäisen ilmoituksen jälkeen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston on 
ilmoitettava aina, kun sen äänioikeudet 
lisääntyvät yli viidellä prosenttiyksiköllä, 
tai jos rahasto saavuttaa listaamattomassa 
yhtiössä IFRS-standardeissa määritellyn 
määräysvallan.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston on ilmoitettava heti, kun se saavuttaa merkittävän vallan 
listaamattomassa yhtiössä.

Tarkistus 1317
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja
kykenee käyttämään vähintään 
30:tä prosenttia listaamattoman yhtiön 
äänioikeuksista, kyseinen hoitaja ilmoittaa 
asianomaiselle yhtiölle ja sen kaikille 
muille osakkeenomistajille 2 kohdassa 
säädetyt tiedot.

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että kun 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja
saavuttaa aseman, jossa se voi käyttää
vähintään 30:tä prosenttia listaamattoman 
yhtiön äänioikeuksista, vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja antaa 2 kohdassa 
säädetyt tiedot listaamattoman yhtiön tai 
sen osakkeenomistajien – joiden nimet ja
osoitteet ovat kyseisen hoitajan saatavilla 
tai jotka se voi saada listaamattomalta 
yhtiöltä tai rekisteristä, johon sillä on 
käyttöoikeus tai johon se voi saada 
käyttöoikeuden – saataville.

Ilmoitus on tehtävä mahdollisimman pian, 
mutta viimeistään neljän
kaupankäyntipäivän kuluessa, joista 
ensimmäiseksi päiväksi katsotaan päivä, 
jona vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 

Tämä tiedot on annettava saataville
mahdollisimman pian, mutta viimeistään
kymmenen kaupankäyntipäivän kuluessa, 
joista ensimmäiseksi päiväksi katsotaan 
päivä, jona vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
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saavutti aseman, jossa se kykenee 
käyttämään 30 prosenttia äänioikeuksista.

hoitaja saavutti aseman, jossa se kykenee 
käyttämään määräysvaltaa.

Or. en

Perustelu

The provisions of Article 27 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.

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

Tarkistus 1318
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
kykenee käyttämään vähintään
30:tä prosenttia listaamattoman yhtiön 
äänioikeuksista, kyseinen hoitaja ilmoittaa 
asianomaiselle yhtiölle ja sen kaikille 
muille osakkeenomistajille 2 kohdassa 
säädetyt tiedot.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kun vaihtoehtoinen sijoitusrahasto tai
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
kykenee käyttämään vähintään
25:tä prosenttia listaamattoman yhtiön 
äänioikeuksista, kyseinen vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto tai vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja ilmoittaa 
asianomaiselle yhtiölle ja sen kaikille 
muille osakkeenomistajille 2 kohdassa
säädetyt tiedot.

Or. en
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Tarkistus 1319
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
kykenee käyttämään vähintään
30:tä prosenttia listaamattoman yhtiön 
äänioikeuksista, kyseinen hoitaja ilmoittaa 
asianomaiselle yhtiölle ja sen kaikille 
muille osakkeenomistajille 2 kohdassa 
säädetyt tiedot.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kun vaihtoehtoinen sijoitusrahasto tai
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
kykenee käyttämään vähintään
25:tä prosenttia listaamattoman yhtiön 
äänioikeuksista, kyseinen vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto tai vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja ilmoittaa 
asianomaiselle yhtiölle ja sen kaikille 
muille osakkeenomistajille 2 kohdassa 
säädetyt tiedot.

Or. en

Tarkistus 1320
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
kykenee käyttämään vähintään 
30:tä prosenttia listaamattoman yhtiön 
äänioikeuksista, kyseinen hoitaja ilmoittaa 
asianomaiselle yhtiölle ja sen kaikille 
muille osakkeenomistajille 2 kohdassa 
säädetyt tiedot.

1. Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
(EAMV) on varmistettava, että kun 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
kykenee käyttämään vähintään 
30:tä prosenttia listaamattoman yhtiön 
äänioikeuksista, kyseinen hoitaja ilmoittaa 
asianomaiselle yhtiölle ja sen kaikille 
muille osakkeenomistajille 2 kohdassa 
säädetyt tiedot.

Or. en

Perustelu

Kaikki raportit ja ilmoitukset on tehtävä EAMV:lle, joka on vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
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hoitajien lopullinen valvoja.

Tarkistus 1321
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmoitus on tehtävä mahdollisimman pian,
mutta viimeistään neljän
kaupankäyntipäivän kuluessa, joista 
ensimmäiseksi päiväksi katsotaan päivä, 
jona vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
saavutti aseman, jossa se kykenee 
käyttämään 30 prosenttia äänioikeuksista.

Ilmoitus on tehtävä mahdollisimman pian, 
mutta viimeistään neljän työpäivän
kuluessa, joista ensimmäiseksi päiväksi 
katsotaan päivä, jona vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto tai vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja saavutti aseman, 
jossa se kykenee käyttämään 25 prosenttia
äänioikeuksista.

Or. en

Tarkistus 1322
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmoitus on tehtävä mahdollisimman pian, 
mutta viimeistään neljän
kaupankäyntipäivän kuluessa, joista 
ensimmäiseksi päiväksi katsotaan päivä, 
jona vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
saavutti aseman, jossa se kykenee 
käyttämään 30 prosenttia äänioikeuksista.

Ilmoitus on tehtävä mahdollisimman pian, 
mutta viimeistään neljän työpäivän
kuluessa, joista ensimmäiseksi päiväksi 
katsotaan päivä, jona vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto tai vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja saavutti aseman, 
jossa se kykenee käyttämään 25 prosenttia
äänioikeuksista.

Or. en
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Tarkistus 1323
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmoitus on tehtävä mahdollisimman pian, 
mutta viimeistään neljän 
kaupankäyntipäivän kuluessa, joista 
ensimmäiseksi päiväksi katsotaan päivä, 
jona vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
saavutti aseman, jossa se kykenee 
käyttämään 30 prosenttia äänioikeuksista.

Ilmoitus on tehtävä mahdollisimman pian, 
mutta viimeistään viiden työpäivän
kuluessa, joista ensimmäiseksi päiväksi 
katsotaan päivä, jona vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja saavutti aseman, 
jossa se kykenee käyttämään 30 prosenttia 
äänioikeuksista.

Or. en

Tarkistus 1324
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmoitus on tehtävä mahdollisimman pian, 
mutta viimeistään neljän 
kaupankäyntipäivän kuluessa, joista 
ensimmäiseksi päiväksi katsotaan päivä, 
jona vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
saavutti aseman, jossa se kykenee 
käyttämään 30 prosenttia äänioikeuksista.

Ilmoitus on tehtävä mahdollisimman pian, 
mutta viimeistään neljän 
kaupankäyntipäivän kuluessa, joista 
ensimmäiseksi päiväksi katsotaan päivä, 
jona vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
saavutti aseman, jossa se kykenee 
käyttämään määräysvaltaa.

Or. en

Perustelu

Kaikki raportit ja ilmoitukset on tehtävä EAMV:lle, joka on vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien lopullinen valvoja.
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Tarkistus 1325
Syed Kamall

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa edellytetyssä 
ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:

2. Edellä 1 kohdassa edellytettyihin 
tietoihin on kuuluttava sellaiset tiedot, 
joiden käyttöön asettamista tai antamista 
1 kohdassa yksilöidyille henkilöille 
edellytetään unionin voimassa olevassa 
lainsäädännössä.

a) syntynyt tilanne äänioikeuksien 
suhteen;
b) olosuhteet, joissa 30 prosentin raja on 
saavutettu, mukaan luettuina tiedot 
asiaan liittyvistä osakkeenomistajista;
c) päivämäärä, jona raja-arvo saavutettiin 
tai ylitettiin.

Or. en

Perustelu

The provisions of Article 27 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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 1326
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) olosuhteet, joissa 30 prosentin raja on 
saavutettu, mukaan luettuina tiedot asiaan 
liittyvistä osakkeenomistajista;

b) olosuhteet, joissa raja on saavutettu, 
mukaan luettuina täydet tunnistetiedot
asiaan liittyvistä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajista, 
vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista ja
osakkeenomistajista sekä henkilöistä, 
jotka toimivat yhdessä heidän kanssaan, 
luonnollisista henkiöistä tai 
oikeushenkilöistä, joilla on oikeus käyttää 
äänioikeutta heidän puolestaan, ja 
soveltuvilta osin niiden yritysten ketju, 
joiden kautta äänioikeutta tosiasiallisesti 
käytetään;

Or. en

Tarkistus 1327
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) olosuhteet, joissa 30 prosentin raja on 
saavutettu, mukaan luettuina tiedot asiaan 
liittyvistä osakkeenomistajista;

b) olosuhteet, joissa huomattava tai 
määräävä vaikutusvalta on saavutettu, 
mukaan luettuina tiedot asiaan liittyvistä 
osakkeenomistajista;

Or. en

Perustelu

Aikaisempia tarkistuksia vastaavasti.
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Tarkistus 1328
Robert Goebbels, Udo Bullmann

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

Komission teksti Tarkistus

c a) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan aikomus hankkia lisää 
äänioikeuksia, aikomus hankkia 
määräysvaltaa, hankinnan rahoittamiseen 
käytetyn vivutuksen laajuus ja 
hankintaan liittyvät tulevat 
investointisuunnitelmat.

Or. en

Tarkistus 1329
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos ilmoitetut tiedot muuttuvat 
oleellisesti, vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan on annettava 
ajantasaistetut tiedot 1 kohdassa säädettyä 
menettelyä noudattaen. 

Or. en

Tarkistus 1330
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
27 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

27 a artikla
Omien varojen riittävyys kohdeyhtiöissä
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Jotta voidaan välttää mahdollinen 
yrityksen varojen ryövääminen, 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston valvoman 
kohdeyhtiön nettovarojen olisi vastattava 
omien varojen riittävyyttä koskevia 
säännöksiä toisen yhtiöoikeusdirektiivin 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Takeiden yhteensovittamisesta 13. joulukuuta 1976 annetun neuvoston toisen direktiivin 
77/91/ETY 15 artiklan 1 kohdan a säännökset ja neuvoston direktiivin 77/91/ETY 
muuttamisesta julkisten osakeyhtiöiden perustamisen sekä niiden pääoman säilyttämisen ja 
muuttamisen osalta 6. syyskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2006/68/EY 1 artiklan 4 kohdan b alakohdan säännökset sellaisina, kuin osakeyhtiöt 
soveltavat niitä, voivat auttaa estämään yrityksen varojen ryöväämisen vain hankintavelan 
lyhentämiseksi, ja ne voivat samalla antaa riittävästi liikkumatilaa legitiimejä strategisia 
rakennemuutoksia varten.

Tarkistus 1331
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
27 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

27 b artikla
Investointivelvoitteet kohdeyhtiöissä

Riippumatta siitä, mitä kansallisessa 
lainsäädännössä säädetään ja jotta 
voidaan välttää yrityksen varojen 
ryövääminen kohdeyhtiöissä, joihin 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
hoitama vaihtoehtoinen sijoitusrahasto on 
sijoittanut, vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan on taattava, että 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
kohdeyhtiöön tekemään sijoitukseen 
sovelletaan kolmen vuoden myyntikieltoa.

Or. en
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Perustelu

Suljettujen rahastojen, jotka saavat määräysvallan kohdeyhtiössä, on sidottava sijoituksensa 
kolmeksi vuodeksi, jotta voidaan välttää yhtiön varojen ryövääminen.

Tarkistus 1332
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
27 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

27 c artikla
Vivutuksen rajoittaminen määräysvallan 

hankkimisen yhteydessä
Listaamattomassa yhtiössä määräysvallan 
hankkineen vaihtoehtoisen
sijoitusrahaston käyttämä vivutus on 
rajoitettu hankintaan käytetyn 
rahoitusvelan ja ennen korkoja, veroja, 
poistoja ja kuoletuksia lasketun tuoton 
suhteeseen.
Tämä suhde ei määräysvallan 
hankkimisen ajankohtana saa olla 
suurempi kuin neljä.
Laskemiseen käytetty velka sisältää 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston koko 
velan, jota se on käyttänyt määräysvallan 
hankkimiseen riippumatta siitä, 
sijaitseeko velka hankitussa yhtiössä vai 
vaihtoehtoisessa sijoitusrahastossa.
Komissio antaa 49 a, 49 b ja 49 c artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
suhteen laskemista täsmennetään.

Or. en

Perustelu

Yhtiöiden ostamiseen ei pitäisi käyttää liiallista vivutusta koska sillä on haittavaikutuksia 
yhtiöiden kehitykseen ja investointitoimiin.
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Tarkistus 1333
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
27 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

27 d artikla
Alikapitalisointirajoitus listaamattomiin 
yhtiöihin investoivalle vaihtoehtoiselle 

sijoitusrahastolle
Vaihtoehtoinen sijoitusrahasto, jolla on 
vivutuksen avulla saatu määräysvalta 
listaamattomissa yhtiöissä, ei saa käyttää 
hankittujen yhtiöiden hankintaa edeltäviä 
jakamattomia voittoja hankintavelan 
maksamiseen.
Yhtiöt, jotka vivutusta käyttävä 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto on 
hankkinut, eivät saa maksaa osinkoja 
hankintaa seuraavien kahden vuoden 
aikana, jos hankinta johtaa 
hankintahetken voittoja pienempiin 
jakamattomiin voittoihin.
Komissio antaa 49 a, 49 b ja 49 c artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
osinkorajoituksen laskentatapaa 
täsmennetään.

Or. en

Perustelu

Yhtiön resursseja ei saisi käyttää hankintavelan maksamiseen.
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Tarkistus 1334
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

28 artikla Poistetaan.
Tiedonantovelvollisuus hankittaessa 

määräysvalta liikkeeseenlaskijassa tai 
listaamattomassa yhtiössä

1. Sen lisäksi, mitä 27 artiklassa 
säädetään, on jäsenvaltioiden 
varmistettava, että kun vaihtoehtoinen 
sijoitusrahaston hoitaja hankkii vähintään 
30 prosenttia liikkeeseenlaskijan tai 
listaamattoman yhtiön äänioikeuksista, 
kyseinen hoitaja asettaa toisessa ja 
kolmannessa alakohdassa säädetyt tiedot 
liikkeeseenlaskijan, listaamattoman 
yhtiön, niiden osakkeenomistajien ja 
työntekijöiden edustajien, tai jos tällaisia 
edustajia ei ole, itse työntekijöiden 
saataville.
Liikkeeseenlaskijan ollessa kyseessä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on asetettava asianomaisen 
liikkeeseenlaskijan, sen 
osakkeenomistajien ja työntekijöiden 
edustajien saataville seuraavat tiedot:
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a) tiedot, joita tarkoitetaan julkisista 
ostotarjouksista 21 päivänä huhtikuuta 
2004 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2004/25/EY1

6 artiklan 3 kohdassa;
b) periaatteet, joita noudatetaan 
eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja 
hallitsemiseksi erityisesti vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan ja 
liikkeeseenlaskijan välillä;
c) periaatteet, joita noudatetaan 
liikkeeseenlaskijan ulkoisessa ja sisäisessä 
tiedottamisessa erityisesti koskien 
työntekijöitä.
Listaamattoman yhtiön ollessa kyseessä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on asetettava asianomaisen yhtiön, sen 
osakkeenomistajien ja työntekijöiden 
edustajien saataville seuraavat tiedot:
d) tieto vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajasta, joka joko yksin tai yhteistyössä 
toisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan kanssa, on saavuttanut 
30 prosentin raja-arvon;
e) listaamattoman yhtiön 
kehittämissuunnitelma;

f) periaatteet, joita noudatetaan 
eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja 
hallitsemiseksi erityisesti vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan ja 
listaamattoman yhtiön välillä;
g) periaatteet, joita noudatetaan 
liikkeeseenlaskijan tai listaamattoman 
yhtiön ulkoisessa ja sisäisessä 
tiedottamisessa erityisesti koskien 
työntekijöitä.
2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
määritellään:
a) 1 kohdan nojalla annettavien tietojen 
yksityiskohtainen sisältö;

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

Or. en

Perustelu

Direktiivin 26–30 artiklan säännöksiä olisi sovellettava johdonmukaisesti kaikkiin niihin, 
jotka hankkivat merkittävän kokoisen omistusosuuden eikä yksinomaan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajiin ja yrityksiin, joihin he sijoittavat. Avoimuutta koskevat mahdolliset 
epäkohdat tai yrityksen työntekijöiden tai sidosryhmien edut koskevat yhtäläisesti EU:n 
alueella olevan yrityksen kaikentyyppisten valvojien toimia eikä pelkästään tilanteita, joissa 
on mukana vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja. Mahdollisia tiedonantovelvollisuuksia 
olisi sovellettava yleiseen yhtiöoikeusdirektiiviin johdonmukaisella tavalla eikä asettamalla 
heikompaan asemaan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajia ja yrityksiä, joihin he 
investoivat.

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

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

28 artikla Poistetaan.
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Tiedonantovelvollisuus hankittaessa 
määräysvalta liikkeeseenlaskijassa tai 

listaamattomassa yhtiössä
1. Sen lisäksi, mitä 27 artiklassa 
säädetään, on jäsenvaltioiden 
varmistettava, että kun vaihtoehtoinen 
sijoitusrahaston hoitaja hankkii 
vähintään 30 prosenttia 
liikkeeseenlaskijan tai listaamattoman 
yhtiön äänioikeuksista, kyseinen hoitaja 
asettaa toisessa ja kolmannessa 
alakohdassa säädetyt tiedot 
liikkeeseenlaskijan, listaamattoman 
yhtiön, niiden osakkeenomistajien ja 
työntekijöiden edustajien, tai jos tällaisia 
edustajia ei ole, itse työntekijöiden 
saataville.
Liikkeeseenlaskijan ollessa kyseessä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on asetettava asianomaisen 
liikkeeseenlaskijan, sen 
osakkeenomistajien ja työntekijöiden 
edustajien saataville seuraavat tiedot:
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a) tiedot, joita tarkoitetaan julkisista 
ostotarjouksista 21 päivänä huhtikuuta 
2004 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2004/25/EY1

6 artiklan 3 kohdassa;
b) periaatteet, joita noudatetaan 
eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja 
hallitsemiseksi erityisesti vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan ja 
liikkeeseenlaskijan välillä;
c) periaatteet, joita noudatetaan 
liikkeeseenlaskijan ulkoisessa ja 
sisäisessä tiedottamisessa erityisesti 
koskien työntekijöitä.
Listaamattoman yhtiön ollessa kyseessä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on asetettava asianomaisen yhtiön, sen 
osakkeenomistajien ja työntekijöiden 
edustajien saataville seuraavat tiedot:
d) tieto vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajasta, joka joko yksin tai yhteistyössä 
toisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan kanssa, on saavuttanut 
30 prosentin raja-arvon;
e) listaamattoman yhtiön 
kehittämissuunnitelma;

f) periaatteet, joita noudatetaan 
eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja 
hallitsemiseksi erityisesti vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan ja 
listaamattoman yhtiön välillä;
g) periaatteet, joita noudatetaan 
liikkeeseenlaskijan tai listaamattoman 
yhtiön ulkoisessa ja sisäisessä 
tiedottamisessa erityisesti koskien 
työntekijöitä.
2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
määritellään:
a) 1 kohdan nojalla annettavien tietojen 
yksityiskohtainen sisältö;

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

Or. en

Perustelu

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.

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

Tarkistus 1336
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

28 artikla Poistetaan.
Tiedonantovelvollisuus hankittaessa 

määräysvalta liikkeeseenlaskijassa tai 
listaamattomassa yhtiössä

1. Sen lisäksi, mitä 27 artiklassa 
säädetään, on jäsenvaltioiden 
varmistettava, että kun vaihtoehtoinen 
sijoitusrahaston hoitaja hankkii 
vähintään 30 prosenttia 
liikkeeseenlaskijan tai listaamattoman 
yhtiön äänioikeuksista, kyseinen hoitaja 
asettaa toisessa ja kolmannessa 
alakohdassa säädetyt tiedot 
liikkeeseenlaskijan, listaamattoman 
yhtiön, niiden osakkeenomistajien ja 
työntekijöiden edustajien, tai jos tällaisia 
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edustajia ei ole, itse työntekijöiden 
saataville.
Liikkeeseenlaskijan ollessa kyseessä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on asetettava asianomaisen 
liikkeeseenlaskijan, sen 
osakkeenomistajien ja työntekijöiden 
edustajien saataville seuraavat tiedot:
a) tiedot, joita tarkoitetaan julkisista 
ostotarjouksista 21 päivänä huhtikuuta 
2004 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2004/25/EY1

6 artiklan 3 kohdassa;
b) periaatteet, joita noudatetaan 
eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja 
hallitsemiseksi erityisesti vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan ja 
liikkeeseenlaskijan välillä;
c) periaatteet, joita noudatetaan 
liikkeeseenlaskijan ulkoisessa ja 
sisäisessä tiedottamisessa erityisesti 
koskien työntekijöitä.
Listaamattoman yhtiön ollessa kyseessä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on asetettava asianomaisen yhtiön, sen 
osakkeenomistajien ja työntekijöiden 
edustajien saataville seuraavat tiedot:
d) tieto vaihtoehtoisen sijoitusrahaston
hoitajasta, joka joko yksin tai yhteistyössä 
toisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan kanssa, on saavuttanut 
30 prosentin raja-arvon;
e) listaamattoman yhtiön 
kehittämissuunnitelma;
f) periaatteet, joita noudatetaan 
eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja 
hallitsemiseksi erityisesti vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan ja 
listaamattoman yhtiön välillä;
g) periaatteet, joita noudatetaan 
liikkeeseenlaskijan tai listaamattoman 
yhtiön ulkoisessa ja sisäisessä 
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tiedottamisessa erityisesti koskien 
työntekijöitä.
2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
määritellään:
a) 1 kohdan nojalla annettavien tietojen 
yksityiskohtainen sisältö;
b) tapa, jolla tiedot on annettava.
Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Pääomasijoitusten hoitajille 26–30 artiklassa määrätyt tiedonantovelvollisuudet eivät ole 
merkityksellisiä tai asianmukaisia järjestelmäriskin hallinnan kannalta. Niissä onkin kyse 
tiedonantovelvollisuuksista, joita on jo käsitelty muissa EU:n direktiiveissä tai joita tuskin 
voidaan soveltaa (esimerkiksi velvollisuus ilmoittaa listaamattoman yhtiön 
kehittämissuunnitelmasta herättää vakavaa huolta luottamuksellisuudesta ja/tai 
talousvakoilusta). Lisäksi näitä tiedonantovelvollisuuksia ei sovelleta kaikkiin 
markkinatoimijoihin, joiden toimet voivat aiheuttaa järjestelmäriskiä.

Tarkistus 1337
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

28 artikla Poistetaan.
Tiedonantovelvollisuus hankittaessa 

määräysvalta liikkeeseenlaskijassa tai 
listaamattomassa yhtiössä

1. Sen lisäksi, mitä 27 artiklassa 
säädetään, on jäsenvaltioiden 
varmistettava, että kun vaihtoehtoinen 
sijoitusrahaston hoitaja hankkii 
vähintään 30 prosenttia 
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liikkeeseenlaskijan tai listaamattoman 
yhtiön äänioikeuksista, kyseinen hoitaja 
asettaa toisessa ja kolmannessa 
alakohdassa säädetyt tiedot 
liikkeeseenlaskijan, listaamattoman 
yhtiön, niiden osakkeenomistajien ja 
työntekijöiden edustajien, tai jos tällaisia 
edustajia ei ole, itse työntekijöiden 
saataville.
Liikkeeseenlaskijan ollessa kyseessä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on asetettava asianomaisen 
liikkeeseenlaskijan, sen 
osakkeenomistajien ja työntekijöiden 
edustajien saataville seuraavat tiedot:
a) tiedot, joita tarkoitetaan julkisista 
ostotarjouksista 21 päivänä huhtikuuta 
2004 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2004/25/EY1

6 artiklan 3 kohdassa;
b) periaatteet, joita noudatetaan 
eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja 
hallitsemiseksi erityisesti vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan ja 
liikkeeseenlaskijan välillä;
c) periaatteet, joita noudatetaan 
liikkeeseenlaskijan ulkoisessa ja 
sisäisessä tiedottamisessa erityisesti 
koskien työntekijöitä.
Listaamattoman yhtiön ollessa kyseessä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on asetettava asianomaisen yhtiön, sen 
osakkeenomistajien ja työntekijöiden 
edustajien saataville seuraavat tiedot:
d) tieto vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajasta, joka joko yksin tai yhteistyössä
toisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan kanssa, on saavuttanut 
30 prosentin raja-arvon;
e) listaamattoman yhtiön 
kehittämissuunnitelma;
f) periaatteet, joita noudatetaan 
eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja 
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hallitsemiseksi erityisesti vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan ja 
listaamattoman yhtiön välillä;
g) periaatteet, joita noudatetaan 
liikkeeseenlaskijan tai listaamattoman 
yhtiön ulkoisessa ja sisäisessä 
tiedottamisessa erityisesti koskien 
työntekijöitä.
2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
määritellään:
a) 1 kohdan nojalla annettavien tietojen 
yksityiskohtainen sisältö;
b) tapa, jolla tiedot on annettava.
Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Vain yleisen lähestymistavan avulla voidaan estää tällä direktiivillä säänneltyjen toimijoiden 
ja muiden välistä kilpailua markkinoilla. Näin ollen kaikkia tiedonantovelvollisuuksia on 
käsiteltävä samalla tavalla kaikkien yksityisomistuksen muotojen osalta ja muutettava EU:n 
yhtiöoikeusdirektiivejä vastaavasti.

Tarkistus 1338
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tiedonantovelvollisuus hankittaessa 
määräysvalta liikkeeseenlaskijassa tai

listaamattomassa yhtiössä

Tiedonantovelvollisuus hankittaessa 
määräysvalta listaamattomassa yhtiössä

Or. en
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Tarkistus 1339
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sen lisäksi, mitä 27 artiklassa säädetään, 
on jäsenvaltioiden varmistettava, että kun 
vaihtoehtoinen sijoitusrahaston hoitaja
hankkii vähintään 30 prosenttia 
liikkeeseenlaskijan tai listaamattoman 
yhtiön äänioikeuksista, kyseinen hoitaja
asettaa toisessa ja kolmannessa
alakohdassa säädetyt tiedot
liikkeeseenlaskijan, listaamattoman 
yhtiön, niiden osakkeenomistajien ja 
työntekijöiden edustajien, tai jos tällaisia 
edustajia ei ole, itse työntekijöiden 
saataville.

1. Sen lisäksi, mitä 27 artiklassa säädetään, 
on jäsenvaltioiden varmistettava, että jos 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja
yksin tai yhdessä toisen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan kanssa saa 
haltuunsa yhden tai useamman 
hoitamansa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston kautta vähintään 
30 prosenttia liikkeeseenlaskijan tai 
listaamattoman yhtiön äänioikeuksista tai 
muulla tavalla pitää hallussaan 
määräysvaltaa sellaisessa 
vaihtoehtoisessa sijoitusrahastossa,
kyseinen hoitaja ilmoittaa toisessa 
alakohdassa säädetyt tiedot
liikkeeseenlaskijalle, listaamattomalle 
yhtiölle, niiden osakkeenomistajille ja 
työntekijöiden edustajille, tai jos tällaisia 
edustajia ei ole, itse työntekijöille, 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
toimivaltaiselle viranomaiselle ja sen 
jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle, johon liikkeeseenlaskija 
tai listaamaton yhtiö on sijoittautunut.

Or. en

Tarkistus 1340
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sen lisäksi, mitä 27 artiklassa säädetään, Sen lisäksi, mitä 27 artiklassa säädetään, 
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on jäsenvaltioiden varmistettava, että kun
vaihtoehtoinen sijoitusrahaston hoitaja 
hankkii vähintään 30 prosenttia 
liikkeeseenlaskijan tai listaamattoman 
yhtiön äänioikeuksista, kyseinen hoitaja 
asettaa toisessa ja kolmannessa 
alakohdassa säädetyt tiedot 
liikkeeseenlaskijan, listaamattoman
yhtiön, niiden osakkeenomistajien ja 
työntekijöiden edustajien, tai jos tällaisia 
edustajia ei ole, itse työntekijöiden
saataville.

on jäsenvaltioiden varmistettava, että kun
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
hankkii määräysvallan listaamattomassa 
yhtiössä, kyseinen hoitaja asettaa
asianomaisen yhtiön, sen
osakkeenomistajien ja työntekijöiden 
edustajien saataville seuraavat tiedot:

Or. en

Perustelu

Liikkeeseenlaskijoiden ei tulisi kuulua direktiivin soveltamisalaa, koska niistä säädetään 
asianmukaisesti yhtiölaissa. Ei ole asianmukaista vaatia määräysvallan saaneelta 
vaihtoehtoisen investointirahaston hoitajalta, että tämä ilmoittaa arkaluontoisia kaupallisia 
tietoja.

Tarkistus 1341
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sen lisäksi, mitä 27 artiklassa säädetään, 
on jäsenvaltioiden varmistettava, että kun 
vaihtoehtoinen sijoitusrahaston hoitaja
hankkii vähintään 30 prosenttia 
liikkeeseenlaskijan tai listaamattoman 
yhtiön äänioikeuksista, kyseinen hoitaja 
asettaa toisessa ja kolmannessa 
alakohdassa säädetyt tiedot 
liikkeeseenlaskijan, listaamattoman yhtiön, 
niiden osakkeenomistajien ja 
työntekijöiden edustajien, tai jos tällaisia 
edustajia ei ole, itse työntekijöiden 
saataville.

1. Sen lisäksi, mitä 27 artiklassa säädetään, 
on jäsenvaltioiden varmistettava, että kun 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto hankkii
merkittävän tai määräävän vallan 
liikkeeseenlaskijassa tai listaamattomassa 
yhtiössä, kyseinen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja asettaa toisessa ja 
kolmannessa alakohdassa säädetyt tiedot 
liikkeeseenlaskijan, listaamattoman yhtiön, 
niiden osakkeenomistajien ja 
työntekijöiden edustajien, tai jos tällaisia 
edustajia ei ole, itse työntekijöiden 
saataville.

Or. en
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Perustelu

Aikaisempia tarkistuksia vastaavasti.

Tarkistus 1342
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sen lisäksi, mitä 27 artiklassa säädetään, 
on jäsenvaltioiden varmistettava, että kun 
vaihtoehtoinen sijoitusrahaston hoitaja 
hankkii vähintään 30 prosenttia
liikkeeseenlaskijan tai listaamattoman 
yhtiön äänioikeuksista, kyseinen hoitaja 
asettaa toisessa ja kolmannessa 
alakohdassa säädetyt tiedot
liikkeeseenlaskijan, listaamattoman 
yhtiön, niiden osakkeenomistajien ja 
työntekijöiden edustajien, tai jos tällaisia 
edustajia ei ole, itse työntekijöiden 
saataville.

1. Sen lisäksi, mitä 27 artiklassa säädetään, 
on jäsenvaltioiden varmistettava, että kun 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
hankkii vähintään 30 prosenttia 
listaamattoman yhtiön äänioikeuksista, 
kyseinen hoitaja asettaa toisessa ja 
kolmannessa alakohdassa säädetyt tiedot
mahdollisimman pian listaamattoman 
yhtiön, niiden osakkeenomistajien ja 
työntekijöiden edustajien, tai jos tällaisia 
edustajia ei ole, itse työntekijöiden 
saataville.

Or. en

Tarkistus 1343
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sen lisäksi, mitä 27 artiklassa säädetään, 
on jäsenvaltioiden varmistettava, että kun 
vaihtoehtoinen sijoitusrahaston hoitaja 
hankkii vähintään 30 prosenttia
liikkeeseenlaskijan tai listaamattoman 
yhtiön äänioikeuksista, kyseinen hoitaja 
asettaa toisessa ja kolmannessa 
alakohdassa säädetyt tiedot 
liikkeeseenlaskijan, listaamattoman yhtiön, 

1. Sen lisäksi, mitä 27 artiklassa säädetään, 
on jäsenvaltioiden varmistettava, että kun 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto tai 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
hankkii vähintään 25 prosenttia
liikkeeseenlaskijan tai listaamattoman 
yhtiön äänioikeuksista, kyseinen
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto tai 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
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niiden osakkeenomistajien ja 
työntekijöiden edustajien, tai jos tällaisia 
edustajia ei ole, itse työntekijöiden 
saataville.

asettaa toisessa ja kolmannessa 
alakohdassa säädetyt tiedot 
liikkeeseenlaskijan, listaamattoman yhtiön, 
niiden osakkeenomistajien ja 
työntekijöiden edustajien, tai jos tällaisia 
edustajia ei ole, itse työntekijöiden 
saataville.

Or. en

Perustelu

Vipurahoituksen turvin tehdyillä ostoilla on usein vakavia seurauksia yhtiöille ja 
työntekijöille. Tiedottaminen työntekijöille ja heidän kuulemisensa ovat siten oleellisen 
tärkeitä.

Tarkistus 1344
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sen lisäksi, mitä 27 artiklassa säädetään, 
on jäsenvaltioiden varmistettava, että kun 
vaihtoehtoinen sijoitusrahaston hoitaja 
hankkii vähintään 30 prosenttia
liikkeeseenlaskijan tai listaamattoman 
yhtiön äänioikeuksista, kyseinen hoitaja 
asettaa toisessa ja kolmannessa 
alakohdassa säädetyt tiedot 
liikkeeseenlaskijan, listaamattoman yhtiön, 
niiden osakkeenomistajien ja 
työntekijöiden edustajien, tai jos tällaisia 
edustajia ei ole, itse työntekijöiden 
saataville.

1. Sen lisäksi, mitä 27 artiklassa säädetään, 
on jäsenvaltioiden varmistettava, että kun 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto tai 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
hankkii vähintään 25 prosenttia
liikkeeseenlaskijan tai listaamattoman 
yhtiön äänioikeuksista, kyseinen
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto tai 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
asettaa toisessa ja kolmannessa 
alakohdassa säädetyt tiedot 
liikkeeseenlaskijan, listaamattoman yhtiön, 
niiden osakkeenomistajien ja 
työntekijöiden edustajien, tai jos tällaisia 
edustajia ei ole, itse työntekijöiden 
saataville.

Or. en

Perustelu

Vipurahoituksen turvin tehdyillä ostoilla on usein vakavia seurauksia yhtiöille ja 
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työntekijöille. Tiedottaminen työntekijöille ja heidän kuulemisensa ovat siten oleellisen
tärkeitä.

Tarkistus 1345
Wolf Klinz

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

Komission teksti Tarkistus

Liikkeeseenlaskijan ollessa kyseessä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on asetettava asianomaisen 
liikkeeseenlaskijan, sen 
osakkeenomistajien ja työntekijöiden 
edustajien saataville seuraavat tiedot:

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1346
Sharon Bowles

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

Komission teksti Tarkistus

Liikkeeseenlaskijan ollessa kyseessä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on asetettava asianomaisen 
liikkeeseenlaskijan, sen 
osakkeenomistajien ja työntekijöiden 
edustajien saataville seuraavat tiedot:

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Liikkeeseenlaskijoiden ei tulisi kuulua direktiivin soveltamisalaa, koska niistä säädetään 
asianmukaisesti yhtiölaissa.
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Tarkistus 1347
Robert Goebbels, Udo Bullmann

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

Komission teksti Tarkistus

Liikkeeseenlaskijan ollessa kyseessä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on asetettava asianomaisen 
liikkeeseenlaskijan, sen 
osakkeenomistajien ja työntekijöiden 
edustajien saataville seuraavat tiedot:

Edellä 1 alakohdassa edellytetyssä 
ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
julkisista ostotarjouksista 21 päivänä 
huhtikuuta 2004 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/25/EY1 6 artiklan 3 artiklan 
soveltamista:
1 EUVL L 142, 30.4.2004, s. 12.

Or. en

Tarkistus 1348
Bernd Lange

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

Komission teksti Tarkistus

Liikkeeseenlaskijan ollessa kyseessä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on 
asetettava asianomaisen 
liikkeeseenlaskijan, sen 
osakkeenomistajien ja työntekijöiden 
edustajien saataville seuraavat tiedot:

Liikkeeseenlaskijan ollessa kyseessä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tai 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on asetettava asianomaisen 
liikkeeseenlaskijan, sen 
osakkeenomistajien ja työntekijöiden 
edustajien saataville seuraavat tiedot:

Or. en

Perustelu

Vipurahoituksen turvin tehdyillä ostoilla on usein vakavia seurauksia yhtiöille ja 
työntekijöille. Tiedottaminen työntekijöille ja heidän kuulemisensa ovat siten oleellisen 
tärkeitä.

                                               



AM\807997FI.doc 127/176 PE439.134v02-00

FI

Tarkistus 1349
Jürgen Klute

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

Komission teksti Tarkistus

Liikkeeseenlaskijan ollessa kyseessä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on 
asetettava asianomaisen 
liikkeeseenlaskijan, sen 
osakkeenomistajien ja työntekijöiden 
edustajien saataville seuraavat tiedot:

Liikkeeseenlaskijan ollessa kyseessä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tai 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on asetettava asianomaisen 
liikkeeseenlaskijan, sen 
osakkeenomistajien ja työntekijöiden 
edustajien saataville seuraavat tiedot:

Or. en

Perustelu

Vipurahoituksen turvin tehdyillä ostoilla on usein vakavia seurauksia yhtiöille ja 
työntekijöille. Tiedottaminen työntekijöille ja heidän kuulemisensa ovat siten oleellisen 
tärkeitä.

Tarkistus 1350
Wolf Klinz

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

Komission teksti Tarkistus

a) tiedot, joita tarkoitetaan julkisista 
ostotarjouksista 21 päivänä huhtikuuta 
2004 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2004/25/EY1

6 artiklan 3 kohdassa;

Poistetaan.

EUVL L 142, 30.4.2004, s. 12.

Or. en
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Tarkistus 1351
Sharon Bowles

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

Komission teksti Tarkistus

a) tiedot, joita tarkoitetaan julkisista 
ostotarjouksista 21 päivänä huhtikuuta 
2004 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2004/25/EY1

6 artiklan 3 kohdassa;

Poistetaan.

EUVL L 142, 30.4.2004, s. 12.

Or. en

Perustelu

Liikkeeseenlaskijoiden ei tulisi kuulua direktiivin soveltamisalaa, koska niistä säädetään 
asianmukaisesti yhtiölaissa.

Tarkistus 1352
Robert Goebbels, Udo Bullmann

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

Komission teksti Tarkistus

a) tiedot, joita tarkoitetaan julkisista 
ostotarjouksista 21 päivänä huhtikuuta 
2004 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2004/25/EY
16 artiklan 3 kohdassa;

a) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien suunnitelmat, jotka liittyvät 
liikkeeseenlaskijan tai listaamattoman 
yhtiön tulevaan liiketoimintaan, niiden 
työntekijöiden ja johdon työpaikkojen 
turvaamiseen ja oleellisiin muutoksiin 
työolosuhteissa, sekä erityisesti 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien strategia- tai 
kehittämissuunnitelma ja sellaisen 
suunnitelman todennäköiset vaikutukset 
työllisyyteen ja yhtiöiden liiketoiminnan 
sijaintipaikkoihin;

                                               
1 EUVL L 142, 30.4.2004, s. 12.
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Or. en

Perustelu

Avoimuuden mukaisesti kaikille sidosryhmille annetaan merkitykselliset tiedot silloin kun 
vaihtoehtoinen investointirahasto saa merkittävän osuuden yhtiöstä. Tiedot sisältävät 
erityisesti investoijan strategisen suunnitelman ja sen vaikutukset työllisyyteen ja 
liiketoiminnan sijaintiin sekä mahdolliset suunnitelmat varojen myynnistä (samoin kuin 
vipurahoituksen turvin tehdyt ostot, tällainen varojen myynti tapahtuu tavallisesti siksi, että 
voidaan maksaa takaisin laina, jonka hankintaväline otti kohdeyhtiön oston rahoittamista 
varten).

Tarkistus 1353
Robert Goebbels, Udo Bullmann

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

Komission teksti Tarkistus

a a) suunnitellut merkittävät varojen 
myynnit;

Or. en

Perustelu

Avoimuuden mukaisesti kaikille sidosryhmille annetaan merkitykselliset tiedot silloin, kun 
vaihtoehtoinen investointirahasto saa merkittävän osuuden yhtiöstä. Tiedot sisältävät 
mahdolliset suunnitelmat varojen myynnistä (samoin kuin vipurahoituksen turvin tehdyt ostot, 
tällainen varojen myynti tapahtuu tavallisesti siksi, että voidaan maksaa takaisin laina, jonka 
hankintaväline otti kohdeyhtiön oston rahoittamista varten).

Tarkistus 1354
Wolf Klinz

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

Komission teksti Tarkistus

b) periaatteet, joita noudatetaan 
eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja 
hallitsemiseksi erityisesti vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan ja 

Poistetaan.
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liikkeeseenlaskijan välillä;

Or. en

Perustelu

Tarkistus 1355
Sharon Bowles

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

Komission teksti Tarkistus

b) periaatteet, joita noudatetaan 
eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja 
hallitsemiseksi erityisesti vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan ja 
liikkeeseenlaskijan välillä;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Liikkeeseenlaskijoiden ei tulisi kuulua direktiivin soveltamisalaa, koska niistä säädetään 
asianmukaisesti yhtiölaissa.

Tarkistus 1356
Bernd Lange

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

Komission teksti Tarkistus

b) periaatteet, joita noudatetaan 
eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja 
hallitsemiseksi erityisesti vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan ja 
liikkeeseenlaskijan välillä;

b) periaatteet, joita noudatetaan 
eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja 
hallitsemiseksi erityisesti vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston tai vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan ja 
liikkeeseenlaskijan välillä;
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Or. en

Perustelu

Vipurahoituksen turvin tehdyillä ostoilla on usein vakavia seurauksia yhtiöille ja 
työntekijöille. Tiedottaminen työntekijöille ja heidän kuulemisensa ovat siten oleellisen 
tärkeitä.

Tarkistus 1357
Jürgen Klute

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

Komission teksti Tarkistus

b) periaatteet, joita noudatetaan 
eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja 
hallitsemiseksi erityisesti vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan ja 
liikkeeseenlaskijan välillä;

b) periaatteet, joita noudatetaan 
eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja 
hallitsemiseksi erityisesti vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston tai vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan ja 
liikkeeseenlaskijan välillä;

Or. en

Perustelu

Vipurahoituksen turvin tehdyillä ostoilla on usein vakavia seurauksia yhtiöille ja 
työntekijöille. Tiedottaminen työntekijöille ja heidän kuulemisensa ovat siten oleellisen 
tärkeitä.

Tarkistus 1358
Wolf Klinz

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

Komission teksti Tarkistus

c) periaatteet, joita noudatetaan 
liikkeeseenlaskijan ulkoisessa ja 
sisäisessä tiedottamisessa erityisesti 
koskien työntekijöitä.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1359
Sharon Bowles

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

Komission teksti Tarkistus

c) periaatteet, joita noudatetaan 
liikkeeseenlaskijan ulkoisessa ja 
sisäisessä tiedottamisessa erityisesti 
koskien työntekijöitä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Liikkeeseenlaskijoiden ei tulisi kuulua direktiivin soveltamisalaa, koska niistä säädetään 
asianmukaisesti yhtiölaissa.

Tarkistus 1360
Pascal Canfin

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

Komission teksti Tarkistus

c) periaatteet, joita noudatetaan 
liikkeeseenlaskijan ulkoisessa ja sisäisessä 
tiedottamisessa erityisesti koskien 
työntekijöitä.

c) määräysvallan omaavan vaihtoehtoisen 
investointirahaston osalta periaatteet, joita 
noudatetaan liikkeeseenlaskijan ulkoisessa 
ja sisäisessä tiedottamisessa erityisesti 
koskien työntekijöitä.

Or. en

Perustelu

Vaatimusten on oltava oikeassa suhteessa määräysvallan tasoon.
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Tarkistus 1361
Bernd Lange

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

Komission teksti Tarkistus

c a) mahdolliset seuraukset työntekijöille.

Or. en

Perustelu

Vipurahoituksen turvin tehdyillä ostoilla on usein vakavia seurauksia yhtiöille ja 
työntekijöille. Tiedottaminen työntekijöille ja heidän kuulemisensa ovat siten oleellisen 
tärkeitä.

Tarkistus 1362
Jürgen Klute

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

Komission teksti Tarkistus

c a) mahdolliset seuraukset työntekijöille.

Or. en

Perustelu

Vipurahoituksen turvin tehdyillä ostoilla on usein vakavia seurauksia yhtiöille ja 
työntekijöille. Tiedottaminen työntekijöille ja heidän kuulemisensa ovat siten oleellisen 
tärkeitä.

Tarkistus 1363
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Listaamattoman yhtiön ollessa kyseessä Poistetaan.
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vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on asetettava asianomaisen yhtiön, sen 
osakkeenomistajien ja työntekijöiden 
edustajien saataville seuraavat tiedot:
d) tieto vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajasta, joka joko yksin tai yhteistyössä 
toisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan kanssa, on saavuttanut 
30 prosentin raja-arvon;
e) listaamattoman yhtiön 
kehittämissuunnitelma;
f) periaatteet, joita noudatetaan 
eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja 
hallitsemiseksi erityisesti vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan ja 
listaamattoman yhtiön välillä;
g) periaatteet, joita noudatetaan 
liikkeeseenlaskijan tai listaamattoman 
yhtiön ulkoisessa ja sisäisessä 
tiedottamisessa erityisesti koskien 
työntekijöitä.

Or. en

Tarkistus 1364
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Listaamattoman yhtiön ollessa kyseessä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on asetettava asianomaisen yhtiön, sen 
osakkeenomistajien ja työntekijöiden 
edustajien saataville seuraavat tiedot:

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

28 artiklan 1 kohdan 1 alakohtaan tehdyn tarkistuksen mukaisesti.
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Tarkistus 1365
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Listaamattoman yhtiön ollessa kyseessä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on 
asetettava asianomaisen yhtiön, sen 
osakkeenomistajien ja työntekijöiden 
edustajien saataville seuraavat tiedot:

Listaamattoman yhtiön ollessa kyseessä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tai 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on asetettava asianomaisen yhtiön, sen 
osakkeenomistajien ja työntekijöiden 
edustajien saataville seuraavat tiedot:

Or. en

Perustelu

Vipurahoituksen turvin tehdyillä ostoilla on usein vakavia seurauksia yhtiöille ja 
työntekijöille. Tiedottaminen työntekijöille ja heidän kuulemisensa ovat siten oleellisen 
tärkeitä.

Tarkistus 1366
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Listaamattoman yhtiön ollessa kyseessä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on 
asetettava asianomaisen yhtiön, sen 
osakkeenomistajien ja työntekijöiden 
edustajien saataville seuraavat tiedot:

Listaamattoman yhtiön ollessa kyseessä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tai 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on asetettava asianomaisen yhtiön, sen 
osakkeenomistajien ja työntekijöiden 
edustajien saataville seuraavat tiedot:

Or. en

Perustelu

Vipurahoituksen turvin tehdyillä ostoilla on usein vakavia seurauksia yhtiöille ja 
työntekijöille. Tiedottaminen työntekijöille ja heidän kuulemisensa ovat siten oleellisen 
tärkeitä.
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Tarkistus 1367
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tieto vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajasta, joka joko yksin tai yhteistyössä 
toisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan kanssa, on saavuttanut
30 prosentin raja-arvon;

d) tieto vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta 
tai vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajasta, joka joko yksin tai yhteistyössä 
toisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan kanssa, on saavuttanut
25 prosentin raja-arvon;

Or. en

Perustelu

Vipurahoituksen turvin tehdyillä ostoilla on usein vakavia seurauksia yhtiöille ja 
työntekijöille. Tiedottaminen työntekijöille ja heidän kuulemisensa ovat siten oleellisen 
tärkeitä.

Tarkistus 1368
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tieto vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajasta, joka joko yksin tai yhteistyössä 
toisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan kanssa, on saavuttanut 
30 prosentin raja-arvon;

d) tieto vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta 
tai vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajasta, joka joko yksin tai yhteistyössä 
toisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan kanssa, on saavuttanut
25 prosentin raja-arvon;

Or. en

Perustelu

Vipurahoituksen turvin tehdyillä ostoilla on usein vakavia seurauksia yhtiöille ja 
työntekijöille. Tiedottaminen työntekijöille ja heidän kuulemisensa ovat siten oleellisen 
tärkeitä.
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Tarkistus 1369
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tieto vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajasta, joka joko yksin tai yhteistyössä 
toisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan kanssa, on saavuttanut 
30 prosentin raja-arvon;

d) tieto vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajasta, joka joko yksin tai yhteistyössä 
toisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan kanssa on hankkinut 
huomattavan tai määräävän 
vaikutusvallan;

Or. en

Perustelu

Aikaisempia tarkistuksia vastaavasti.

Tarkistus 1370
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – d alakohta 

Komission teksti Tarkistus

d) tieto vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajasta, joka joko yksin tai yhteistyössä 
toisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan kanssa, on saavuttanut
30 prosentin raja-arvon;

d) tieto vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajasta, joka joko yksin tai yhteistyössä 
toisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan kanssa on saavuttanut
määräysvallan;

Or. en

Perustelu

Käsitteen "määräysvalta" olisi oltava yhtiölain mukainen.
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Tarkistus 1371
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) listaamattoman yhtiön 
kehittämissuunnitelma;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tässä on kyse keskeisestä liiketoimintaa koskevasta tiedosta, jonka paljastaminen vääristää 
kilpailua ja johtaa epätasaiseen toimintakenttään.

Tarkistus 1372
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) listaamattoman yhtiön 
kehittämissuunnitelma;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ei ole asianmukaista vaatia määräysvallan saaneelta vaihtoehtoisen investointirahaston 
hoitajalta, että tämä ilmoittaa arkaluontoisia kaupallisia tietoja.

Tarkistus 1373
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) listaamattoman yhtiön e) määräysvallan omaavan ja vivutusta 
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kehittämissuunnitelma; käyttävän vaihtoehtoisen 
investointirahaston osalta listaamattoman 
yhtiön kehittämissuunnitelma;

Or. en

Perustelu

Vaatimusten on oltava oikeassa suhteessa määräysvallan tasoon ja mahdolliseen vivutuksen 
käyttöön.

Tarkistus 1374
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) periaatteet, joita noudatetaan 
eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja 
hallitsemiseksi erityisesti vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan ja listaamattoman 
yhtiön välillä;

f) periaatteet, joita noudatetaan 
eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja 
hallitsemiseksi erityisesti vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston tai vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan ja listaamattoman 
yhtiön välillä;

Or. en

Perustelu

Vipurahoituksen turvin tehdyillä ostoilla on usein vakavia seurauksia yhtiöille ja 
työntekijöille. Tiedottaminen työntekijöille ja heidän kuulemisensa ovat siten oleellisen 
tärkeitä.

Tarkistus 1375
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) periaatteet, joita noudatetaan 
eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja 
hallitsemiseksi erityisesti vaihtoehtoisen 

f) periaatteet, joita noudatetaan 
eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja 
hallitsemiseksi erityisesti vaihtoehtoisen 
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sijoitusrahaston hoitajan ja listaamattoman 
yhtiön välillä;

sijoitusrahaston tai vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan ja listaamattoman 
yhtiön välillä;

Or. en

Perustelu

Vipurahoituksen turvin tehdyillä ostoilla on usein vakavia seurauksia yhtiöille ja 
työntekijöille. Tiedottaminen työntekijöille ja heidän kuulemisensa ovat siten oleellisen 
tärkeitä.

Tarkistus 1376
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) periaatteet, joita noudatetaan 
liikkeeseenlaskijan tai listaamattoman 
yhtiön ulkoisessa ja sisäisessä 
tiedottamisessa erityisesti koskien 
työntekijöitä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1377
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) periaatteet, joita noudatetaan 
liikkeeseenlaskijan tai listaamattoman 
yhtiön ulkoisessa ja sisäisessä 
tiedottamisessa erityisesti koskien 

g) määräysvallan omaavien ja vivutusta 
käyttävien vaihtoehtoisten 
investointirahastojen osalta periaatteet, 
joita noudatetaan liikkeeseenlaskijan tai 
listaamattoman yhtiön ulkoisessa ja 
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työntekijöitä. sisäisessä tiedottamisessa erityisesti 
koskien työntekijöitä.

Or. en

Perustelu

Vaatimusten on oltava oikeassa suhteessa määräysvallan tasoon ja mahdolliseen vivutuksen 
käyttöön.

Tarkistus 1378
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) yhtiön strategiaan ja 
työllistämisperiaatteisiin liittyvien 
seikkojen mahdolliset vaikutukset 
työntekijöihin.

Or. en

Perustelu

Vipurahoituksen turvin tehdyillä ostoilla on usein vakavia seurauksia yhtiöille ja 
työntekijöille. Tiedottaminen työntekijöille ja heidän kuulemisensa ovat siten oleellisen 
tärkeitä.

Tarkistus 1379
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) yhtiön strategiaan ja 
työllistämisperiaatteisiin liittyvien 
seikkojen mahdolliset vaikutukset 
työntekijöihin.
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Or. en

Perustelu

Vipurahoituksen turvin tehdyillä ostoilla on usein vakavia seurauksia yhtiöille ja 
työntekijöille. Tiedottaminen työntekijöille ja heidän kuulemisensa ovat siten oleellisen 
tärkeitä.

Tarkistus 1380
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun 
tiedottamiseen työntekijöiden edustajille 
tai työntekijöille sovelletaan 
työntekijöiden oikeuksien turvaamista 
yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai
liiketoiminnan osan luovutuksen 
yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä 12 päivänä 
maaliskuuta 2001 annettua neuvoston 
direktiiviä 2001/23/EY1.
1 EYVL L 82, 22.3.2001, s. 16.

Or. en

Tarkistus 1381
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
määritellään:

Poistetaan.

a) 1 kohdan nojalla annettavien tietojen 
yksityiskohtainen sisältö;
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b) tapa, jolla tiedot on annettava.
Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 1382
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
määritellään:

2. Komissio voi vahvistaa 49 a, 49 b ja 49 
c artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä toimenpiteitä, joilla 
määritellään

a) 1 kohdan nojalla annettavien tietojen 
yksityiskohtainen sisältö;

a) 1 kohdan nojalla annettavien tietojen 
yksityiskohtainen sisältö;

b) tapa, jolla tiedot on annettava. b) tapa, jolla tiedot on annettava.

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

Or. en

Perustelu

Tämä on oikea sanamuoto uudessa "komiteamenettelyssä", jos kyseinen artikla säilytetään.
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Tarkistus 1383
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 1 kohdan nojalla annettavien tietojen 
yksityiskohtainen sisältö;

a) tämän artiklan nojalla annettavien 
tietojen yksityiskohtainen sisältö;

Or. en

Tarkistus 1384
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos vaihtoehtoinen investointirahasto 
tai vaihtoehtoisen investointirahaston 
hoitaja on saavuttanut aseman, jossa se 
kykenee käyttämään määräysvaltaa, 
kohdeyhtiön on ilmoitettava yritysostosta 
kattavasti ja ajoissa työntekijöittensä 
edustajille, tai jos tällaisia edustajia ei ole, 
itse työntekijöille, ja annettava tarvittaessa 
kaikki direktiivin 2004/25/EY 9 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetut asiaankuuluvat 
asiakirjat mikäli ja siinä määrin kuin 
liiketoiminnan harjoittaminen ei joudu 
vaaraan. 

Or. en

Perustelu

Vipurahoituksen turvin tehdyillä ostoilla on usein vakavia seurauksia yhtiöille ja 
työntekijöille. Tiedottaminen työntekijöille ja heidän kuulemisensa ovat siten oleellisen 
tärkeitä.
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Tarkistus 1385
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
28 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

28 a artikla
Tiedonantovelvollisuus

1. Vaihtoehtoisen investointirahaston 
hoitajan on 20 työpäivän kuluessa 
annettava kohdeyhtiölle tiedoksi:
a) tavoitteet, joihin yritysostolla pyritään;
b) yritysostossa käytettävä alkupääoma. 
Kohdeyhtiön on julkaistava ilmoitus.
2. Kohdeyhtiön on viipymättä ilmoitettava 
1 kohdan määräyksistä työntekijöiden 
edustajille, tai jos tällaisia edustajia ei ole, 
itse työntekijöille.

Or. en

Perustelu

Vipurahoituksen turvin tehdyillä ostoilla on usein vakavia seurauksia yhtiöille ja 
työntekijöille. Tiedottaminen työntekijöille ja heidän kuulemisensa ovat siten oleellisen 
tärkeitä.

Tarkistus 1386
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
28 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

28 a artikla
Tiedonantovelvollisuus

1. Vaihtoehtoisen investointirahaston 
hoitajan on 20 työpäivän kuluessa 
annettava kohdeyhtiölle tiedoksi:
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a) tavoitteet, joihin yritysostolla pyritään;
b) yritysostossa käytettävä alkupääoma. 
Kohdeyhtiön on julkaistava ilmoitus.
2. Kohdeyhtiön on viipymättä ilmoitettava 
1 kohdan määräyksistä työntekijöiden 
edustajille, tai jos tällaisia edustajia ei ole, 
itse työntekijöille.

Or. en

Perustelu

Vipurahoituksen turvin tehdyillä ostoilla on usein vakavia seurauksia yhtiöille ja 
työntekijöille. Tiedottaminen työntekijöille ja heidän kuulemisensa ovat siten oleellisen 
tärkeitä.

Tarkistus 1387
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
28 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

28 b artikla
Seuraamukset

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 
että vaihtoehtoisen investointirahaston 
hoitajan ja/tai kohdeyhtiön tekemillä 
päätöksillä, joilla törkeästi rikotaan 27, 
28 ja 28 a artiklassa tarkoitettuja 
ilmoittamis- ja tiedonantovaatimuksia, ei 
ole oikeusvaikutuksia. Oikeusvaikutuksia 
ei ole niin kauan kuin vaihtoehtoisen 
investointirahaston hoitaja ja/tai 
kohdeyhtiö ei ole täyttänyt velvoitteitaan, 
tai jos se ei ole enää mahdollista, niin 
kauan kuin asianmukaista korvausta ei 
ole suoritettu jäsenvaltioiden 
määrittelemien yksityiskohtaisten 
sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti.
2. Edellä 1 kohtaa sovellettaessa törkeällä 
rikkomisella tarkoitetaan erityisesti sitä,
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a) että työntekijöiden edustajille ei anneta 
mitään tietoja ennen päätöksen tekemistä; 
ja
b) että tärkeitä tietoja salaillaan tai 
annetaan virheellisiä tietoja, minkä 
johdosta tiedotusoikeuden käyttämisellä ei 
ole todellista merkitystä.

Or. en

Perustelu

Kokemus on osoittanut, että monet suuret yhtiöt maksavat mieluummin sakkoja kuin 
noudattavat tiedottamisvaatimuksia.

Tarkistus 1388
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
28 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

28 b artikla
Seuraamukset

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 
että vaihtoehtoisen investointirahaston 
hoitajan ja/tai kohdeyhtiön tekemillä 
päätöksillä, joilla törkeästi rikotaan 27, 
28 ja 28 a artiklassa tarkoitettuja 
ilmoittamis- ja tiedonantovaatimuksia, ei 
ole oikeusvaikutuksia. Oikeusvaikutuksia 
ei ole niin kauan kuin vaihtoehtoisen 
investointirahaston hoitaja ja/tai 
kohdeyhtiö ei ole täyttänyt velvoitteitaan, 
tai jos se ei ole enää mahdollista, niin 
kauan kuin asianmukaista korvausta ei 
ole suoritettu jäsenvaltioiden 
määrittelemien yksityiskohtaisten 
sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti.
2. Edellä 1 kohtaa sovellettaessa törkeällä 
rikkomisella tarkoitetaan erityisesti sitä,
a) että työntekijöiden edustajille ei anneta 
mitään tietoja ennen päätöksen tekemistä; 
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tai
b) että tärkeitä tietoja salaillaan tai 
annetaan virheellisiä tietoja, minkä 
johdosta tiedotusoikeuden käyttämisellä ei 
ole todellista merkitystä.

Or. en

Perustelu

Kokemus on osoittanut, että monet suuret yhtiöt maksavat mieluummin sakkoja kuin 
noudattavat tiedottamisvaatimuksia.

Tarkistus 1389
José Manuel García-Margallo y Marfil, Iñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegaín

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan

Or. en

Perustelu

Direktiivin 26–30 artiklan säännöksiä olisi sovellettava johdonmukaisesti kaikkiin niihin, 
jotka hankkivat merkittävän kokoisen omistusosuuden eikä yksinomaan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajiin ja yrityksiin, joihin he sijoittavat. Avoimuutta koskevat mahdolliset 
epäkohdat tai yrityksen työntekijöiden tai sidosryhmien edut koskevat yhtäläisesti EU:n 
alueella olevan yrityksen kaikentyyppisten valvojien toimia eikä pelkästään tilanteita, joissa 
on mukana vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja. Mahdollisia tiedonantovelvollisuuksia 
olisi sovellettava yleiseen yhtiöoikeusdirektiiviin johdonmukaisella tavalla eikä asettamalla 
heikompaan asemaan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajia ja yrityksiä, joihin he 
investoivat.
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Tarkistus 1390
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan

Or. en

Perustelu

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.

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

Tarkistus 1391
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan

Or. en

Perustelu

Vain yleisen lähestymistavan avulla voidaan estää tällä direktiivillä säänneltyjen toimijoiden 
ja muiden välistä kilpailua markkinoilla. Näin ollen kaikkia tiedonantovelvollisuuksia on 
käsiteltävä samalla tavalla kaikkien yksityisomistuksen muotojen osalta ja muutettava EU:n 
yhtiöoikeusdirektiivejä vastaavasti.
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Tarkistus 1392
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan

Or. en

Perustelu

Pääomasijoitusten hoitajille 26–30 artiklassa määrätyt tiedonantovelvollisuudet eivät ole 
merkityksellisiä tai asianmukaisia järjestelmäriskin hallinnan kannalta. Niissä onkin kyse 
tiedonantovelvollisuuksista, joita on jo käsitelty muissa EU:n direktiiveissä tai joita tuskin 
voidaan soveltaa (esimerkiksi velvollisuus ilmoittaa listaamattoman yhtiön 
kehittämissuunnitelmasta herättää vakavaa huolta luottamuksellisuudesta ja/tai 
talousvakoilusta). Lisäksi näitä tiedonantovelvollisuuksia ei sovelleta kaikkiin 
markkinatoimijoihin, joiden toimet voivat aiheuttaa järjestelmäriskiä.

Tarkistus 1393
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Erityissäännökset koskien määräysvaltaa
liikkeeseenlaskijassa tai listaamattomassa 

yhtiössä käyttävän vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan vuosikertomusta

Erityissäännökset koskien määräysvaltaa 
listaamattomassa yhtiössä käyttävän 

vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
vuosikertomusta

Or. en
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Tarkistus 1394
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
sisällyttää 19 artiklassa säädettyyn kunkin 
hoitamansa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston vuosikertomukseen tämän 
artiklan 2 kohdassa säädetyt lisätiedot.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto ja
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
sisällyttää 19 artiklassa säädettyyn 
vuosikertomukseen tämän artiklan 
2 kohdassa säädetyt lisätiedot kustakin 
hoitamastaan vaihtoehtoisesta 
sijoitusrahastosta.

Or. en

Tarkistus 1395
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
sisällyttää 19 artiklassa säädettyyn kunkin 
hoitamansa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston vuosikertomukseen tämän 
artiklan 2 kohdassa säädetyt lisätiedot.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto ja
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
sisällyttää 19 artiklassa säädettyyn 
vuosikertomukseen tämän artiklan 
2 kohdassa säädetyt lisätiedot kustakin 
hoitamastaan vaihtoehtoisesta 
sijoitusrahastosta.

Or. en

Perustelu

Aktiivisesti hallinnoitu yksityinen pääomasijoitusyhtiö, joka investoi ja myy varoja nopeassa 
tahdissa, merkitsee riskiä työntekijöille.
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Tarkistus 1396
Pascal Canfin

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

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
vuosikertomuksessa on oltava seuraavat
lisätiedot kustakin liikkeeseenlaskijasta ja 
listaamattomasta yhtiöstä, johon kyseinen 
rahasto on sijoittanut:

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
vuosikertomuksessa on oltava seuraavat 
lisätiedot kustakin liikkeeseenlaskijasta ja 
listaamattomasta yhtiöstä, jossa kyseisellä 
rahastolla on määräysvalta:

Or. en

Perustelu

Vaatimusten on oltava oikeassa suhteessa määräysvallan tasoon.

Tarkistus 1397
Robert Goebbels, Udo Bullmann

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

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
vuosikertomuksessa on oltava seuraavat 
lisätiedot kustakin liikkeeseenlaskijasta ja 
listaamattomasta yhtiöstä, johon kyseinen 
rahasto on sijoittanut:

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
vuosikertomuksessa on oltava seuraavat 
lisätiedot kustakin liikkeeseenlaskijasta ja 
listaamattomasta yhtiöstä, jossa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla 
on 28 artiklassa tarkoitettu määräysvalta:

Or. en
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Tarkistus 1398
Wolf Klinz

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

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
vuosikertomuksessa on oltava seuraavat 
lisätiedot kustakin liikkeeseenlaskijasta ja
listaamattomasta yhtiöstä, johon kyseinen 
rahasto on sijoittanut:

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
vuosikertomuksessa on oltava seuraavat 
lisätiedot kustakin listaamattomasta 
yhtiöstä, johon kyseinen rahasto on
hankkinut määräysvallan:

Or. en

Tarkistus 1399
Robert Goebbels, Udo Bullmann

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

Komission teksti Tarkistus

a) toiminnan ja taloudellisen kehityksen 
osalta kuvaus tuloista ja tuotoista 
liiketoiminta-aloittain, lausunto yhtiön 
toiminnan ja raha-asioiden kehityksestä, 
arvio toiminnan ja raha-asioiden 
odotettavissa olevasta kehittymisestä 
jatkossa, raportti tilikauden merkittävistä 
tapahtumista;

a) toiminnan ja taloudellisen kehityksen 
osalta kuvaus tuloista ja tuotoista 
liiketoiminta-aloittain, lausunto yhtiön 
toiminnan ja raha-asioiden kehityksestä, 
arvio toiminnan ja raha-asioiden 
odotettavissa olevasta kehittymisestä 
jatkossa, raportti tilikauden merkittävistä 
tapahtumista, tutkimus- ja 
kehittämistoimet;

Or. en

Tarkistus 1400
Wolf Klinz

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

Komission teksti Tarkistus

a) toiminnan ja taloudellisen kehityksen a) toiminnan ja taloudellisen kehityksen 
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osalta kuvaus tuloista ja tuotoista 
liiketoiminta-aloittain, lausunto yhtiön 
toiminnan ja raha-asioiden kehityksestä,
arvio toiminnan ja raha-asioiden 
odotettavissa olevasta kehittymisestä 
jatkossa, raportti tilikauden merkittävistä 
tapahtumista;

osalta kuvaus tuloista ja tuotoista 
liiketoiminta-aloittain, lausunto yhtiön 
toiminnan ja raha-asioiden kehityksestä, 
raportti tilikauden merkittävistä 
tapahtumista;

Or. en

Tarkistus 1401
Pascal Canfin

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

Komission teksti Tarkistus

a) toiminnan ja taloudellisen kehityksen 
osalta kuvaus tuloista ja tuotoista 
liiketoiminta-aloittain, lausunto yhtiön 
toiminnan ja raha-asioiden kehityksestä, 
arvio toiminnan ja raha-asioiden 
odotettavissa olevasta kehittymisestä 
jatkossa, raportti tilikauden merkittävistä 
tapahtumista;

a) toiminnan ja taloudellisen kehityksen, 
pääomarakenteen, pääomamenojen sekä 
tutkimus- ja kehittämismenojen osalta 
kuvaus tuloista ja tuotoista liiketoiminta-
aloittain, lausunto yhtiön toiminnan ja 
raha-asioiden kehityksestä, arvio toiminnan 
ja raha-asioiden odotettavissa olevasta 
kehittymisestä jatkossa, raportti tilikauden 
merkittävistä tapahtumista;

Or. en

Perustelu

Nämä osatekijät ovat tärkeitä sille, että voidaan arvioida vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
harjoittaman valvonnan vaikutuksia.

Tarkistus 1402
Wolf Klinz 

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

Komission teksti Tarkistus

b) taloudellisten ja muiden riskien osalta 
ainakin pääomarakenteeseen liittyvät 

Poistetaan.
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taloudelliset riskit;

Or. en

Tarkistus 1403
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) työntekijöiden osalta vaihtuvuus, 
työsuhteiden päättymiset, rekrytoinnit;

c) työntekijöiden osalta vaihtuvuus, 
työsuhteiden päättymiset, rekrytoinnit, 
palkkaperiaatteet ja muut työehdot;

Or. en

Perustelu

On saatava selkeä kuva yksityisten pääomasijoitusyhtiöiden menettelyistä monissa aisoissa, 
jotka koskevat muun muassa tutkimus- ja kehittämistoimia, työllistämistä, työehtoja, varojen 
myymistä, ympäristöä, rahoitushankintaa, johdon palkitsemispakettia, hankintaa ja 
vähittäishintoja sekä liiketoiminnan paikkoja. Toisinaan teollisuus toimittaa tietoja 
vapaaehtoisesti, mutta tiedot eivät ole yhdenmukaisia, täydellisiä eivätkä luotettavia.

Tarkistus 1404
Udo Bullmann, Robert Goebbels

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

Komission teksti Tarkistus

d) lausunto merkittävistä varojen 
myynneistä.

d) lausunto merkittävistä toteutetuista, 
meneillään olevista tai suunnitelluista
varojen myynneistä.

Or. en
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Tarkistus 1405
Bernd Lange

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

Komission teksti Tarkistus

d) lausunto merkittävistä varojen 
myynneistä.

d) lausunto merkittävistä varojen 
myynneistä ja varojen vuosiliikevaihdosta.

Or. en

Perustelu

Aktiivisesti hallinnoitu yksityinen pääomasijoitusyhtiö, joka investoi ja myy varoja nopeassa 
tahdissa, merkitsee riskiä työntekijöille.

Tarkistus 1406
Jürgen Klute

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

Komission teksti Tarkistus

d) lausunto merkittävistä varojen 
myynneistä.

d) lausunto merkittävistä varojen 
myynneistä ja varojen vuosiliikevaihdosta.

Or. en

Perustelu

Aktiivisesti hallinnoitu yksityinen pääomasijoitusyhtiö, joka investoi ja myy varoja nopeassa 
tahdissa, merkitsee riskiä työntekijöille.

Tarkistus 1407
Robert Goebbels, Udo Bullmann

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

Komission teksti Tarkistus

d a) ympäristöperiaatteet;
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Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien määräysvallassa olevista yhtiöistä on annettava 
kaikki tiedot. 

Tarkistus 1408
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) hankinnan rahoitus, suunnitelma 
uudelleenrahoituksesta hankinnan 
jälkeen;

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien määräysvallassa olevista yhtiöistä on annettava 
kaikki tiedot. 

Tarkistus 1409
Robert Goebbels, Udo Bullmann

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

Komission teksti Tarkistus

d c) johdon korvauksia koskeva paketti;

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien määräysvallassa olevista yhtiöistä on annettava 
kaikki tiedot. 
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Tarkistus 1410
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d d) hankinta ja vähittäishinta;

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien määräysvallassa olevista yhtiöistä on annettava 
kaikki tiedot. 

Tarkistus 1411
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d e) olennaiset muutokset 
liikkeeseenlaskijan tai yksityisen yhtiön 
liiketoimintapaikkojen sijaintiin.

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien määräysvallassa olevista yhtiöistä on annettava 
kaikki tiedot. 
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Tarkistus 1412
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
vuosikertomuksessa on oltava kustakin 
sellaisesta liikkeeseenlaskijasta, jossa se 
on hankkinut määräysvallan, tiedot, joista 
säädetään yhtiömuodoltaan tietynlaisten 
yhtiöiden tilinpäätöksistä 
perustamissopimuksen 54 artiklan 3 
kohdan g alakohdan nojalla 25 päivänä 
heinäkuuta 1978 annetussa neljännessä 
neuvoston direktiivin 78/660/ETY1 46 a 
artiklan 1 kohdan f alakohdassa, ja tiedot 
pääomarakenteesta direktiivin 
2004/25/EY 10 artiklan 1 kohdan a ja d 
alakohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1413
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
vuosikertomuksessa on oltava kustakin 
sellaisesta liikkeeseenlaskijasta, jossa se 
on hankkinut määräysvallan, tiedot, joista 
säädetään yhtiömuodoltaan tietynlaisten 
yhtiöiden tilinpäätöksistä 
perustamissopimuksen 54 artiklan 
3 kohdan g alakohdan nojalla 25 päivänä 
heinäkuuta 1978 annetussa neljännessä 
neuvoston direktiivin 78/660/ETY2

46 a artiklan 1 kohdan f alakohdassa, ja 

Lisäksi vaihtoehtoisen sijoitusrahaston
vuosikertomuksen on sisällettävä 
seuraavat tiedot kustakin 
liikkeeseenlaskijasta, jossa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalla on 
28 artiklassa tarkoitettu määräysvalta:

                                               
1 EYVL L 222, 14.8.1978, s. 11.
2 EYVL L 222, 14.8.1978, s. 11.



PE439.134v02-00 160/176 AM\807997FI.doc

FI

tiedot pääomarakenteesta direktiivin 
2004/25/EY 10 artiklan 1 kohdan a ja 
d alakohdan mukaisesti.

a) hallinto-, johto- ja valvontaelinten ja 
niiden toimikuntien kokoonpano ja 
toiminta; ja 
b) yleiskuvaus pääomarakenteesta, 
mukaan lukien arvopaperit, joita ei ole 
otettu kaupankäynnin kohteeksi minkään 
jäsenvaltion säännellyillä markkinoilla, ja 
tarvittaessa tieto niiden jakautumisesta eri 
osakelajeihin sekä kuhunkin osakelajiin 
liittyvät oikeudet ja velvoitteet sekä niiden 
muodostama prosenttiosuus yhtiön 
osakepääomasta, ja yksityiskohtaiset 
tiedot arvopapereiden haltijoista sellaisten 
arvopapereiden osalta, joihin liittyy 
erityisiä päätöksentekoa koskevia 
oikeuksia, ja näiden oikeuksien kuvaus.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella ei muuteta direktiivin sisältöä, mutta lisätään niiden artikloiden sisältö, joihin 
aikaisemmin viitattiin.

Tarkistus 1414
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
vuosikertomuksessa on oltava kustakin 
listaamattomasta yhtiöstä, jossa se on 
hankkinut määräysvallan, tiedot yhtiön 
johtamista koskevista järjestelyistä ja 
tiedot, joista säädetään niiden takeiden 
yhteensovittamisesta samanveroisiksi, 
joita jäsenvaltioissa vaaditaan 
perustamissopimuksen 58 artiklan 

Poistetaan.
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2 kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden 
jäsenten sekä ulkopuolisten etujen 
suojaamiseksi osakeyhtiöitä 
perustettaessa sekä niiden pääomaa 
säilytettäessä ja muutettaessa 13 päivänä 
joulukuuta 1976 annetun toisen 
neuvoston direktiivin 77/91/ETY1

3 artiklan b, c ja e–h alakohdassa.

Or. en

Tarkistus 1415
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
vuosikertomuksessa on oltava kustakin 
listaamattomasta yhtiöstä, jossa se on 
hankkinut määräysvallan, tiedot yhtiön 
johtamista koskevista järjestelyistä ja 
tiedot, joista säädetään niiden takeiden 
yhteensovittamisesta samanveroisiksi, 
joita jäsenvaltioissa vaaditaan 
perustamissopimuksen 58 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden 
jäsenten sekä ulkopuolisten etujen 
suojaamiseksi osakeyhtiöitä 
perustettaessa sekä niiden pääomaa 
säilytettäessä ja muutettaessa 13 päivänä 
joulukuuta 1976 annetun toisen 
neuvoston direktiivin 77/91/ETY2

3 artiklan b, c ja e–h alakohdassa.

Kustakin listaamattomasta yhtiöstä, jossa
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla 
on 28 artiklassa tarkoitettu määräysvalta, 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
vuosikertomuksessa on oltava yleiskuvaus 
seuraavista yhtiön johtamista koskevista 
järjestelyistä ja tiedot:

a) merkittyjen osakkeiden nimellisarvo ja 
ainakin kerran vuodessa näiden 
osakkeiden lukumäärä;
b) sellaisten merkittyjen osakkeiden 
lukumäärä, joilla ei ole nimellisarvoa, jos 
tällaisia osakkeita voidaan kansallisen 

                                               
1 EYVL L 26, 31.1.1977, s. 1.
2 EYVL L 26, 31.1.1977, s. 1.
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lainsäädännön mukaan antaa;
c) jos yhtiöllä on useita osakelajeja, a ja b 
alakohdassa tarkoitetut tiedot kultakin 
osakelajilta sekä kutakin lajia oleviin 
osakkeisiin liittyvät oikeudet;
d) ovatko osakkeet nimetylle henkilölle vai 
haltijalle asetettuja, jos kansallinen 
lainsäädäntö sallii molemmat muodot,
sekä määräykset, jotka koskevat 
osakkeiden muodon muuntamista 
toiseksi, jollei siitä säädetä laissa;
e) merkityn osakepääoman määrä, joka 
on maksettu yhtiön perustamishetkellä tai 
sen saadessa luvan aloittaa toimintansa;
f) osakkeiden nimellisarvo tai, jollei 
nimellisarvoa ole, sellaisten osakkeiden 
lukumäärä, jotka on annettu muuta 
vastiketta kuin rahaa vastaan, jolloin 
tällaisen vastikkeen laatu ja sen antajan 
nimi on ilmoitettava;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella ei muuteta direktiivin sisältöä, mutta lisätään niiden artikloiden sisältö, joihin 
aikaisemmin viitattiin.

Tarkistus 1416
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on annettava kustakin sellaisesta 
hoitamastaan vaihtoehtoisesta rahastosta, 
jonka vuoksi mainittuun hoitajaan 
sovelletaan tämän jakson säännöksiä,
2 kohdassa tarkoitetut tiedot kaikille 
26 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
asianomaisen yhtiön työntekijöiden 
edustajille 19 artiklan 1 kohdassa asetettua 

3. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on annettava kustakin sellaisesta 
hoitamastaan vaihtoehtoisesta rahastosta, 
jonka vuoksi mainittuun hoitajaan 
sovelletaan tämän jakson säännöksiä,
2 kohdassa tarkoitetut tiedot kaikille 
26 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
asianomaisen yhtiön työntekijöiden 
edustajille, vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
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määräaikaa noudattaen. hoitajan toimivaltaiselle viranomaiselle ja 
sen jäsenvaltion kilpailuviranomaiselle, 
johon liikkeeseenlaskija tai listaamaton 
yhtiö on sijoittautunut, 19 artiklan 
1 kohdassa asetettua määräaikaa 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Täysi avoimuus edellyttää, että yhtiöissä määräysvaltaa käyttävän vaihtoehtoisen 
investointirahaston vuosikertomus on annettava toimivaltaisille viranomaisille valvontaa ja 
tilastollisia tarkoituksia varten.

Tarkistus 1417
Bernd Lange

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan
on annettava kustakin sellaisesta 
hoitamastaan vaihtoehtoisesta rahastosta,
jonka vuoksi mainittuun hoitajaan 
sovelletaan tämän jakson säännöksiä,
2 kohdassa tarkoitetut tiedot kaikille 
26 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
asianomaisen yhtiön työntekijöiden 
edustajille 19 artiklan 1 kohdassa asetettua 
määräaikaa noudattaen.

3. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston, johon 
sovelletaan tämän jakson säännöksiä, ja 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan,
kustakin sellaisesta hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta rahastosta, on annettava
2 kohdassa tarkoitetut tiedot kaikille 
26 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
asianomaisen yhtiön työntekijöiden 
edustajille 19 artiklan 1 kohdassa asetettua 
määräaikaa noudattaen.

Or. en
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Tarkistus 1418
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään 1 ja 2 kohdan 
tiedonantovaatimukset.

Poistetaan.

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

Or. en

Tarkistus 1419
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa
yksilöidään 1 ja 2 kohdan 
tiedonantovaatimukset.

4. Komissio voi vahvistaa 49 a, 49 b ja 
49 c artiklan mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä toimenpiteitä, joilla
yksilöidään 1 ja 2 kohdan 
tiedonantovaatimukset.

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

Or. en

Perustelu

Tämä on oikea sanamuoto uudessa "komiteamenettelyssä", jos kyseinen artikla säilytetään.
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Tarkistus 1420
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
29 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

29 a artikla
Erityissäännökset tiedottamisesta 

sellaisten yritysten työntekijöille, joissa 
vaihtoehtoisella investointirahastolla on 

määräysvalta

Sellaisen vaihtoehtoisen 
investointirahaston, joka on vivutusta 
käyttäen hankkinut määräysvallan 
listaamattomassa yhtiössä, osalta 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on kahden kuukauden kuluessa 
hankinnasta tavattava työntekijöiden 
edustajat, tai jos tällaisia edustajia ei ole, 
itse työntekijät. Tapaamisessa on 
tarkasteltava listaamattoman yhtiön 
kehityssuunnitelmaa ja keskusteltava 
vaihtoehtoisen investointirahaston 
tekemän hankinnan mahdollisista 
seurauksista työntekijöille.
Hankinnan jälkeen vaihtoehtoisen 
investointirahaston hoitajan on vähintään 
kerran vuodessa tavattava työntekijöiden 
edustajat, tai jos tällaisia edustajia ei ole, 
itse työntekijät, jotta voidaan keskustella 
vaihtoehtoisen investointirahaston 
hankkimaa yhtiötä koskevaan 
vuosikertomukseen sisällytetyistä 
tiedoista.

Or. en

Perustelu

Työntekijöiden edustajilla on oltava mahdollisuus tavata vaihtoehtoisen investointirahaston 
hoitaja, koska vaihtoehtoisen investointirahaston yhtiön ostamiseen käyttämä velka määrää 
hankitun yhtiön strategian.
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Tarkistus 1421
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
29 b artikla – 1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

29 b artikla
Erityissäännökset vaihtoehtoisista 

investointirahastoista, jotka osallistuvat 
julkisesti noteerattujen yhtiöiden 

yhtiökokouksiin
1. Julkisesti noteerattuihin yhtiöihin 
investoivan vaihtoehtoisen 
investointirahaston on pidettävä osakkeita 
hallussaan vähintään kaksi kuukautta 
voidakseen käyttää niihin liittyviä 
äänioikeuksia kyseisen julkisesti 
noteeratun yhtiön yhtiökokouksessa.

Or. en

Perustelu

On estettävä lyhyellä tähtäyksellä toimivia sijoittajia vaikuttamasta julkisesti noteerattujen 
yhtiöiden pitkän aikavälin strategiaan.

Tarkistus 1422
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
29 b artikla – 2 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen investointirahaston 
hallussa oleviin lainattuihin osakkeisiin 
liittyviä äänioikeuksia julkisesti 
noteeratussa yhtiössä ei voi käyttää 
kyseisen julkisesti noteeratun yhtiön 
yhtiökokouksessa.

Or. en
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Perustelu

Lainattuihin osakkeisiin ei saa liittyä oikeutta vaikuttaa julkisesti noteerattujen yhtiöiden 
pitkän aikavälin strategiaan.

Tarkistus 1423
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
29 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

29 c artikla
Varojen myyntiä koskevat 

erityissäännökset
1. Kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja, jolla on 28 artiklassa tarkoitettu 
määräysvalta liikkeeseenlaskijaan tai 
listaamattomaan yhtiöön, haluaa myydä 
yhtiön varoja huomattavassa määrin, 
sovelletaan seuraavia periaatteita:
a) Sekä liikkeeseenlaskijan tai 
listaamattoman yhtiön että vaihtoehtoisen 
investointirahaston lailliset edustajat 
antavat julkilausuman myynnin syistä ja 
asianmukaisesti asiaa harkittuaan 
vakuuttavat, että heidän parhaan tietonsa 
ja käsityksensä mukaan ehdotettu myynti 
on sekä liikkeeseenlaskijan että 
listaamattoman yhtiön edun mukaista. 
Julkilausuma on toistettava 
vuosikertomuksessa.
b) Jos ehdotettu myynti liittyy 
hankintavelan takaisin maksamiseen, 
liikkeeseenlaskijan ja listaamattoman 
yhtiön työntekijöiden edustajille on 
ilmoitettava ja heitä on kuultava.
c) Jos liikkeeseenlaskijasta tai 
listaamattomasta yhtiöstä tulee varojen 
myynnin takia maksukyvyttömiä, 
vaihtoehtoisen investointirahaston 
hoitajaa on pidettävä vastuullisena 
mahdollisista seurauksista.
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2. Kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajalla on 28 artiklassa tarkoitettu 
määräysvalta liikkeeseenlaskijassa tai 
listaamattomassa yhtiössä, 
liikkeeseenlaskijan tai listaamattoman 
yhtiön laillisten edustajien on annettava 
vuosikertomuksessa julkilausuma siitä, 
että kaikki pääoman siirrot ulos (myös 
hallintomaksut) ovat liikkeeseenlaskijan 
ja listaamattoman yhtiön pitkän aikavälin 
etujen mukaisia.
3. Komissio antaa 49 a, 49 b ja 
49 c artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa yksilöidään 1 ja 
2 kohdan mukaisesti annettavien 
julkilausumien sisältö ja ehdot, joilla 
vaihtoehtoisen investointirahaston hoitaja 
voidaan saattaa vastuuseen 1 kohdan 
nojalla. 

Or. en

Perustelu

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 
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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 1424
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
29 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

29 d artikla
Yhtiöiden tai liikkeeseenlaskijoiden 

hankinnan jälkeen tapahtuvaa vivutusta 
koskevat erityissäännökset

1. Edellä 29 c artiklassa säädettyjen 
rajoitusten lisäksi vaihtoehtoisen 
investointirahaston hoitaja, jolla on 
28 artiklassa tarkoitettu määräysvalta 
liikkeeseenlaskijaan tai listaamattomaan 
yhtiöön, ei saa vaihtoehtoiselle 
investointirahastolle tai sen mahdolliselle 
tytäryhtiölle maksettavien osinkojen 
yhteydessä lisätä kyseisen 
liikkeeseenlaskijan tai yhtiön vivutusta 
enempää kuin 20 prosenttia ostoa 
edeltäneeseen tilanteeseen verrattuna, jos 
lisäyksen seurauksena liikkeeseenlaskijan 
tai yhtiön vivutus lisääntyy 1,5-kertaiseksi 
tähän liikkeeseenlaskijaan tai yhtiöön 
sovellettavan keskimääräisen vivutuksen 
yläpuolelle, tai jos liikkeeseenlaskijan tai 
yhtiön vivutus on kolme kertaa suurempi 
kuin niiden osakepääoma.
2. Komissio antaa 49 a, 49 b ja 
49 c artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä vivutuksesta, osingoista, alan 
vivutuksen keskiarvosta ja menettelystä. 

Or. en

Perustelu

Tiedetään, että velkataakka lisääntyy, kun osakkeenomistajille maksetaan osinkoja, ja että sen 
motiivina on yleensä tarve maksaa takaisin osa hankintahinnasta. Velkataakan kasvu saattaa 
heikentää kohdeyhtiön kehityskykyä ja joissakin tapauksissa johtaa maksukyvyttömyyteen. 
Velkataakan lisääntymistä olisi siten valvottava asianmukaisesti. Edellä 29 a artiklassa 
säädettyjen suojakeinojen lisäksi on säädettävä turvaverkosta, jolla on selkeät säännöt ja 
täsmälliset numeroarvot.
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Tarkistus 1425
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
29 e artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

29 e artikla
Myyntikiellon kestoa koskevat 

erityissäännökset
1. Jos vaihtoehtoisen investointirahaston 
hoitajalla on vaihtoehtoisen 
investointirahaston kautta 28 artiklassa 
tarkoitettu määräysvalta 
liikkeeseenlaskijassa tai listaamattomassa 
yhtiössä, kyseinen liikkeeseenlaskija tai 
yhtiö ei saa suoraan eikä välillisesti 
maksaa tälle vaihtoehtoiselle 
sijoitusrahastolle tai sen tytäryhtiölle 
osinkoa, jonka arvo ylittää 50 prosenttia 
sen alkuinvestoinnista kyseiseen 
liikkeeseenlaskijaan tai yhtiöön, ennen 
kuin on kulunut viisi vuotta investoinnin 
toteuttamisesta tai siitä, kun 
vaihtoehtoisen investointirahaston hoitaja 
myi etunsa kyseisessä yhtiössä tai 
liikkeeseenlaskijassa sen mukaan, kumpi 
näistä ajankohdista on aikaisempi.
2. Komissio antaa 49 a, 49 b ja 
49 c artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä 1 kohdan täytäntöönpanosta.

Or. en

Perustelu

Tiedetään, että varojen ryöväämisen motiivina on tarve maksaa takaisin osa 
hankintahinnasta. Ryövääminen saattaa heikentää kohdeyhtiön kehityskykyä ja joissakin 
tapauksissa johtaa maksukyvyttömyyteen. Varojen ryöväämistä olisi siten valvottava 
asianmukaisesti. Tämän toteuttamiseksi 50 prosenttia investoinnin arvosta kussakin 
sijoitusyhtiössä olisi asetettava myyntikieltoon viiden vuoden ajaksi tai siihen asti, kunnes 
yhtiö myydään, mikäli se tapahtuu aikaisemmin.
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Tarkistus 1426
José Manuel García-Margallo y Marfil, Iñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegaín

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla

Komission teksti Tarkistus

30 artikla Poistetaan.
Erityissäännökset yhtiöistä, joiden

osakkeita ei enää oteta kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla

Kun tietty taho on hankkinut vähintään 
30 prosentin osuuden liikkeeseenlaskijan 
äänioikeuksista ja kyseisen 
liikkeeseenlaskijan osakkeita ei enää 
tämän jälkeen oteta kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla, sen 
on kuitenkin edelleen noudatettava 
direktiivin 2004/109/EY mukaisia 
velvollisuuksiaan kahden vuoden ajan 
päivästä, jona se poistettiin säännellyiltä 
markkinoilta.

Or. en

Perustelu

Direktiivin 26–30 artiklan säännöksiä olisi sovellettava johdonmukaisesti kaikkiin niihin, 
jotka hankkivat merkittävän kokoisen omistusosuuden eikä yksinomaan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajiin ja yrityksiin, joihin he sijoittavat. Avoimuutta koskevat mahdolliset 
epäkohdat tai yrityksen työntekijöiden tai sidosryhmien edut koskevat yhtäläisesti EU:n 
alueella olevan yrityksen kaikentyyppisten valvojien toimia eikä pelkästään tilanteita, joissa 
on mukana vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja. Mahdollisia tiedonantovelvollisuuksia 
olisi sovellettava yleiseen yhtiöoikeusdirektiiviin johdonmukaisella tavalla eikä asettamalla 
heikompaan asemaan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajia ja yrityksiä, joihin he 
investoivat.
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Tarkistus 1427
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla

Komission teksti Tarkistus

30 artikla Poistetaan.
Erityissäännökset yhtiöistä, joiden 

osakkeita ei enää oteta kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla

Kun tietty taho on hankkinut vähintään 
30 prosentin osuuden liikkeeseenlaskijan 
äänioikeuksista ja kyseisen 
liikkeeseenlaskijan osakkeita ei enää 
tämän jälkeen oteta kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla, sen 
on kuitenkin edelleen noudatettava 
direktiivin 2004/109/EY mukaisia 
velvollisuuksiaan kahden vuoden ajan 
päivästä, jona se poistettiin säännellyiltä 
markkinoilta.

Or. en

Perustelu

Direktiivin 26–30 artiklan säännöksiä olisi sovellettava kaikkiin niihin, jotka hankkivat 
merkittävän kokoisen omistusosuuden eikä yksinomaan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajiin ja yhtiöihin, joihin he sijoittavat. Avoimuutta koskevat mahdolliset epäkohdat tai 
yrityksen työntekijöiden tai sidosryhmien edut koskevat yhtäläisesti EU:n alueella olevan 
yrityksen kaikentyyppisiä valvovia sijoittajia eikä pelkästään vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajaa. Tiedonantovelvollisuudet olisi määriteltävä yleisessä yhtiöoikeusdirektiivissä.

Tarkistus 1428
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla

Komission teksti Tarkistus

30 artikla Poistetaan.
Erityissäännökset yhtiöistä, joiden 
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osakkeita ei enää oteta kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla

Kun tietty taho on hankkinut vähintään 
30 prosentin osuuden liikkeeseenlaskijan 
äänioikeuksista ja kyseisen 
liikkeeseenlaskijan osakkeita ei enää 
tämän jälkeen oteta kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla, sen 
on kuitenkin edelleen noudatettava 
direktiivin 2004/109/EY mukaisia 
velvollisuuksiaan kahden vuoden ajan 
päivästä, jona se poistettiin säännellyiltä 
markkinoilta.

Or. en

Perustelu

Vain yleisen lähestymistavan avulla voidaan estää tällä direktiivillä säänneltyjen toimijoiden 
ja muiden välistä kilpailua markkinoilla. Näin ollen kaikkia tiedonantovelvollisuuksia on 
käsiteltävä samalla tavalla kaikkien yksityisomistuksen muotojen osalta ja muutettava EU:n 
yhtiöoikeusdirektiivejä vastaavasti.

Tarkistus 1429
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla

Komission teksti Tarkistus

30 artikla Poistetaan.
Erityissäännökset yhtiöistä, joiden 

osakkeita ei enää oteta kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla

Kun tietty taho on hankkinut vähintään 
30 prosentin osuuden liikkeeseenlaskijan 
äänioikeuksista ja kyseisen 
liikkeeseenlaskijan osakkeita ei enää 
tämän jälkeen oteta kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla, sen 
on kuitenkin edelleen noudatettava 
direktiivin 2004/109/EY mukaisia 
velvollisuuksiaan kahden vuoden ajan 
päivästä, jona se poistettiin säännellyiltä 
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markkinoilta.

Or. en

Tarkistus 1430
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla

Komission teksti Tarkistus

30 artikla Poistetaan.
Erityissäännökset yhtiöistä, joiden 

osakkeita ei enää oteta kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla

Kun tietty taho on hankkinut vähintään 
30 prosentin osuuden liikkeeseenlaskijan 
äänioikeuksista ja kyseisen 
liikkeeseenlaskijan osakkeita ei enää 
tämän jälkeen oteta kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla, sen 
on kuitenkin edelleen noudatettava 
direktiivin 2004/109/EY mukaisia 
velvollisuuksiaan kahden vuoden ajan 
päivästä, jona se poistettiin säännellyiltä 
markkinoilta.

Or. en

Tarkistus 1431
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla

Komission teksti Tarkistus

30 artikla Poistetaan.
Erityissäännökset yhtiöistä, joiden 

osakkeita ei enää oteta kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla
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Kun tietty taho on hankkinut vähintään 
30 prosentin osuuden liikkeeseenlaskijan 
äänioikeuksista ja kyseisen 
liikkeeseenlaskijan osakkeita ei enää 
tämän jälkeen oteta kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla, sen 
on kuitenkin edelleen noudatettava 
direktiivin 2004/109/EY mukaisia 
velvollisuuksiaan kahden vuoden ajan 
päivästä, jona se poistettiin säännellyiltä 
markkinoilta.

Or. en

Perustelu

Pääomasijoitusten hoitajille 26–30 artiklassa määrätyt tiedonantovelvollisuudet eivät ole 
merkityksellisiä tai asianmukaisia järjestelmäriskin hallinnan kannalta. Niissä onkin kyse 
tiedonantovelvollisuuksista, joita on jo käsitelty muissa EU:n direktiiveissä tai joita tuskin 
voidaan soveltaa (esimerkiksi velvollisuus ilmoittaa listaamattoman yhtiön 
kehittämissuunnitelmasta herättää vakavaa huolta luottamuksellisuudesta ja/tai 
talousvakoilusta). Lisäksi näitä tiedonantovelvollisuuksia ei sovelleta kaikkiin 
markkinatoimijoihin, joiden toimet voivat aiheuttaa järjestelmäriskiä.

Tarkistus 1432
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kun tietty taho on hankkinut vähintään 
30 prosentin osuuden liikkeeseenlaskijan 
äänioikeuksista ja kyseisen 
liikkeeseenlaskijan osakkeita ei enää tämän 
jälkeen oteta kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla, sen on 
kuitenkin edelleen noudatettava direktiivin 
2004/109/EY mukaisia velvollisuuksiaan 
kahden vuoden ajan päivästä, jona se 
poistettiin säännellyiltä markkinoilta.

Kun tietty taho on hankkinut
määräysvallan liikkeeseenlaskijassa ja 
kyseisen liikkeeseenlaskijan osakkeita ei 
enää tämän jälkeen oteta kaupankäynnin 
kohteeksi säännellyillä markkinoilla, sen 
on kuitenkin edelleen noudatettava 
direktiivin 2004/109/EY mukaisia 
velvollisuuksiaan kahden vuoden ajan 
päivästä, jona se poistettiin säännellyiltä 
markkinoilta.

Or. en
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Perustelu

Vastaa aikaisempia tarkistuksia.


