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Pakeitimas 1184
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
V skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV, valdančių specialių tipų AIF,
įpareigojimai 

Specialių tipų AIF įpareigojimai 

Or. en

Pagrindimas

Įpareigojimai taikomi AIF. 

Pakeitimas 1185
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
V skyriaus 1 skirsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV, valdančių specialių tipų AIF,
įpareigojimai 

Specialių tipų AIF įpareigojimai 

Or. en

Pagrindimas

Įpareigojimai taikomi AIF. 
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Pakeitimas 1186
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22 straipsnis Išbraukta.

Taikymo sritis 

Šis skirsnis taikomas tik AIFV, kurie 
valdo vieną ar daugiau AIF, sistemiškai 
naudojančių didelį finansinį svertą. 
Kas ketvirtį AIFV įvertina, ar AIF 
sistemiškai naudoja didelį finansinį 
svertą, ir atitinkamai informuoja 
kompetentingas institucijas.
Taikant antrą pastraipą laikoma, kad AIF 
sistemiškai naudoja didelį finansinį 
svertą, kai bendras finansinis svertas iš 
visų šaltinių viršija AIF nuosavą kapitalą 
du iš paskutinių keturių ketvirčių.

Or. en

Pakeitimas 1187
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22 straipsnis Išbraukta.

Taikymo sritis 

Šis skirsnis taikomas tik AIFV, kurie 
valdo vieną ar daugiau AIF, sistemiškai 
naudojančių didelį finansinį svertą. 
Kas ketvirtį AIFV įvertina, ar AIF 
sistemiškai naudoja didelį finansinį 
svertą, ir atitinkamai informuoja 
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kompetentingas institucijas.
Taikant antrą pastraipą laikoma, kad AIF 
sistemiškai naudoja didelį finansinį 
svertą, kai bendras finansinis svertas iš 
visų šaltinių viršija AIF nuosavą kapitalą 
du iš paskutinių keturių ketvirčių.

Or. en

Pakeitimas 1188
Gay Mitchell

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22 straipsnis Išbraukta.

Taikymo sritis 

Šis skirsnis taikomas tik AIFV, kurie 
valdo vieną ar daugiau AIF, sistemiškai 
naudojančių didelį finansinį svertą. 
Kas ketvirtį AIFV įvertina, ar AIF 
sistemiškai naudoja didelį finansinį 
svertą, ir atitinkamai informuoja 
kompetentingas institucijas.
Taikant antrą pastraipą laikoma, kad AIF 
sistemiškai naudoja didelį finansinį 
svertą, kai bendras finansinis svertas iš 
visų šaltinių viršija AIF nuosavą kapitalą 
du iš paskutinių keturių ketvirčių.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės Švedijos kompromisinio 
pasiūlymo pakeitimu, kurį laikome tinkamu. 
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Pakeitimas 1189
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22 straipsnis Išbraukta.

Taikymo sritis 

Šis skirsnis taikomas tik AIFV, kurie 
valdo vieną ar daugiau AIF, sistemiškai 
naudojančių didelį finansinį svertą. 
Kas ketvirtį AIFV įvertina, ar AIF 
sistemiškai naudoja didelį finansinį 
svertą, ir atitinkamai informuoja 
kompetentingas institucijas.
Taikant antrą pastraipą laikoma, kad AIF 
sistemiškai naudoja didelį finansinį 
svertą, kai bendras finansinis svertas iš 
visų šaltinių viršija AIF nuosavą kapitalą 
du iš paskutinių keturių ketvirčių.

Or. en

Pagrindimas

Finansinis svertas gali būti nevienodos svarbos skirtingiems fondams, o jį apskaičiuoti galima 
įvairiais būdais. Kadangi nėra metodikos, kuria remiantis būtų apskaičiuojamas finansinis 
svertas, sąvoka „didelis finansinis svertas“ neturi prasmės. 

Pakeitimas 1190
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis skirsnis taikomas tik AIFV, kurie valdo 
vieną ar daugiau AIF, sistemiškai 
naudojančių didelį finansinį svertą.

Šis skirsnis taikomas tik AIF, kurie 
naudoja finansinį svertą investuodami 
Europos rinkose ir kurių bendras 
valdomas turtas, įskaitant visą turtą, įgytą 
naudojant finansinį svertą, viršija 
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100 mln. EUR. 

Or. en

Pagrindimas

Nedideli AIF nekelia sisteminės rizikos. Kadangi sistemiškai naudojamą didelį finansinį 
svertą apibrėžti sudėtinga, šis apribojimas turėtų būti panaikintas. 

Pakeitimas 1191
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis skirsnis taikomas tik AIFV, kurie valdo 
vieną ar daugiau AIF, sistemiškai 
naudojančių didelį finansinį svertą. 

Šis skirsnis taikomas tik AIF, sistemiškai 
naudojantiems didelį finansinį svertą, ir
AIFV, kurie valdo vieną ar daugiau tokių 
AIF. 

Or. en

Pagrindimas

Žr. antraštės pakeitimo pagrindimą. AIF taip pat turėtų būti taikomi Direktyvos 19–
30 straipsniai. 

Pakeitimas 1192
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis skirsnis taikomas tik AIFV, kurie valdo 
vieną ar daugiau AIF, sistemiškai 
naudojančių didelį finansinį svertą. 

Šis skirsnis taikomas tik AIF, sistemiškai 
naudojantiems didelį finansinį svertą, ir
AIFV, kurie valdo vieną ar daugiau tokių 
AIF. 

Or. en
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Pagrindimas

Žr. antraštės pakeitimo pagrindimą. AIF taip pat turėtų būti taikomi Direktyvos 19–
30 straipsniai. 

Pakeitimas 1193
Derk Jan Eppink

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis skirsnis taikomas tik AIFV, kurie valdo 
vieną ar daugiau AIF, sistemiškai 
naudojančių didelį finansinį svertą. 

Šis skirsnis taikomas tik AIFV, kurie valdo 
vieną ar daugiau AIF, kuriems kyla didelė 
sisteminė rizika. 

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas sisteminei rizikai, o finansinis svertas 
tėra vienas jos elementų. Su finansiniu svertu susijusi sisteminė rizika turėtų būti vertinama 
tik kartu atsižvelgiant ir į vykdomą investicijų strategiją, rizikos valdymo tvarką ir fondo 
apsaugos nuo rizikos veiksmingumo lygį. 

Pakeitimas 1194
Wolf Klinz, Carl Haglund

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kas ketvirtį AIFV įvertina, ar AIF 
sistemiškai naudoja didelį finansinį 
svertą, ir atitinkamai informuoja 
kompetentingas institucijas.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 1195
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kas ketvirtį AIFV įvertina, ar AIF 
sistemiškai naudoja didelį finansinį 
svertą, ir atitinkamai informuoja 
kompetentingas institucijas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nedideli AIF nekelia sisteminės rizikos. Kadangi sistemiškai naudojamą didelį finansinį 
svertą apibrėžti sudėtinga, šis apribojimas turėtų būti panaikintas.

Pakeitimas 1196
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kas ketvirtį AIFV įvertina, ar AIF 
sistemiškai naudoja didelį finansinį svertą, 
ir atitinkamai informuoja kompetentingas 
institucijas. 

Kas ketvirtį AIF ir AIFV įvertina, ar AIF 
sistemiškai naudoja didelį finansinį svertą, 
ir atitinkamai informuoja kompetentingas 
institucijas. 

Or. en

Pagrindimas

Žr. antraštės pakeitimo pagrindimą. AIF taip pat turėtų būti taikomi Direktyvos 19–
30 straipsniai. 
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Pakeitimas 1197
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kas ketvirtį AIFV įvertina, ar AIF 
sistemiškai naudoja didelį finansinį svertą, 
ir atitinkamai informuoja kompetentingas 
institucijas.

Kas ketvirtį AIF ir AIFV įvertina, ar AIF 
sistemiškai naudoja didelį finansinį svertą, 
ir atitinkamai informuoja kompetentingas 
institucijas. 

Or. en

Pagrindimas

Žr. antraštės pakeitimo pagrindimą. AIF taip pat turėtų būti taikomi Direktyvos 19–
30 straipsniai. 

Pakeitimas 1198
Derk Jan Eppink

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kas ketvirtį AIFV įvertina, ar AIF 
sistemiškai naudoja didelį finansinį 
svertą, ir atitinkamai informuoja 
kompetentingas institucijas. 

Kas ketvirtį AIFV įvertina, ar AIF kyla 
didelė sisteminė rizika, ir atitinkamai 
informuoja kompetentingas institucijas.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas sisteminei rizikai, o finansinis svertas 
tėra vienas jos elementų. Su finansiniu svertu susijusi sisteminė rizika turėtų būti vertinama 
tik kartu atsižvelgiant ir į vykdomą investicijų strategiją, rizikos valdymo tvarką ir fondo 
apsaugojimo nuo rizikos veiksmingumo lygį. 
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Pakeitimas 1199
Wolf Klinz, Carl Haglund

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant antrą pastraipą laikoma, kad AIF 
sistemiškai naudoja didelį finansinį 
svertą, kai bendras finansinis svertas iš 
visų šaltinių viršija AIF nuosavą kapitalą 
du iš paskutinių keturių ketvirčių. 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1200
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant antrą pastraipą laikoma, kad AIF 
sistemiškai naudoja didelį finansinį 
svertą, kai bendras finansinis svertas iš 
visų šaltinių viršija AIF nuosavą kapitalą 
du iš paskutinių keturių ketvirčių. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nedideli AIF nekelia sisteminės rizikos. Kadangi sistemiškai naudojamą didelį finansinį 
svertą apibrėžti sudėtinga, šis apribojimas turėtų būti panaikintas. 
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Pakeitimas 1201
Derk Jan Eppink

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant antrą pastraipą laikoma, kad AIF 
sistemiškai naudoja didelį finansinį 
svertą, kai bendras finansinis svertas iš 
visų šaltinių viršija AIF nuosavą kapitalą 
du iš paskutinių keturių ketvirčių. 

Taikant antrą dalį laikoma, kad AIF kyla 
didelė sisteminė rizika, jei jis sistemiškai 
naudoja didelį finansinį svertą. Vis dėlto 
laikoma, kad šios rizikos poveikį galima 
nustatyti tik įvertinus AIF vykdomą 
investicijų strategiją, rizikos valdymo 
tvarką ir fondo apsaugojimo nuo rizikos 
veiksmingumo lygį. 

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas sisteminei rizikai, o finansinis svertas 
tėra vienas jos elementų. Su finansiniu svertu susijusi sisteminė rizika turėtų būti vertinama 
tik kartu atsižvelgiant ir į vykdomą investicijų strategiją, rizikos valdymo tvarką ir fondo 
apsaugojimo nuo rizikos veiksmingumo lygį. 

Pakeitimas 1202
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant antrą pastraipą laikoma, kad AIF 
sistemiškai naudoja didelį finansinį svertą, 
kai bendras finansinis svertas iš visų 
šaltinių viršija AIF nuosavą kapitalą du iš 
paskutinių keturių ketvirčių. 

Taikant antrą dalį laikoma, kad AIF 
sistemiškai naudoja didelį finansinį svertą, 
kai bendras didelis finansinis svertas iš 
visų šaltinių viršija AIF nuosavą kapitalą 
du iš paskutinių keturių ketvirčių.

Or. en
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Pakeitimas 1203
Wolf Klinz, Carl Haglund

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23 straipsnis Išbraukta.

Informacijos atskleidimas investuotojams 

AIFV, valdantis vieną ar daugiau AIF, 
sistemiškai naudojančių didelį finansinį 
svertą, apie kiekvieną tokį AIF 
investuotojams atskleidžia tokią 
informaciją: 
(a) didžiausią finansinio sverto, kurį 
AIFV gali naudoti AIF vardu, lygį bei 
teisę pakartotinai naudoti įkeistą turtą 
arba garantijas pagal finansinio sverto 
susitarimus; 
(b) kas ketvirtį atskleidžia informaciją 
apie bendrą finansinio sverto, kurį 
kiekvienas AIF naudojo per praėjusį 
ketvirtį, sumą. 

Or. en

Pagrindimas

Įtraukta į 21 straipsnį.

Pakeitimas 1204
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23 straipsnis Išbraukta.

Informacijos atskleidimas investuotojams 

AIFV, valdantis vieną ar daugiau AIF, 
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sistemiškai naudojančių didelį finansinį 
svertą, apie kiekvieną tokį AIF
investuotojams atskleidžia tokią 
informaciją: 
a) didžiausią finansinio sverto, kurį AIFV 
gali naudoti AIF vardu, lygį bei teisę 
pakartotinai naudoti įkeistą turtą arba 
garantijas pagal finansinio sverto 
susitarimus; 
b) kas ketvirtį atskleidžia informaciją apie 
bendrą finansinio sverto, kurį kiekvienas 
AIF naudojo per praėjusį ketvirtį, sumą. 

Or. en

Pakeitimas 1205
Gay Mitchell

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23 straipsnis Išbraukta.

Informacijos atskleidimas investuotojams 

AIFV, valdantis vieną ar daugiau AIF, 
sistemiškai naudojančių didelį finansinį 
svertą, apie kiekvieną tokį AIF 
investuotojams atskleidžia tokią 
informaciją: 
a) didžiausią finansinio sverto, kurį AIFV 
gali naudoti AIF vardu, lygį bei teisę 
pakartotinai naudoti įkeistą turtą arba 
garantijas pagal finansinio sverto 
susitarimus; 
b) kas ketvirtį atskleidžia informaciją apie 
bendrą finansinio sverto, kurį kiekvienas 
AIF naudojo per praėjusį ketvirtį, sumą. 

Or. en
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Pakeitimas 1206
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV, valdantis vieną ar daugiau AIF, 
sistemiškai naudojančių didelį finansinį 
svertą, apie kiekvieną tokį AIF 
investuotojams atskleidžia tokią 
informaciją: 

AIF, naudojantis finansinį svertą: 

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su ankstesniais pakeitimais. 

Pakeitimas 1207
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV, valdantis vieną ar daugiau AIF, 
sistemiškai naudojančių didelį finansinį 
svertą, apie kiekvieną tokį AIF
investuotojams atskleidžia tokią 
informaciją: 

AIF, sistemiškai naudojantis didelį 
finansinį svertą, ir AIFV, valdantis vieną ar 
daugiau tokių AIF, investuotojams 
atskleidžia tokią informaciją: 

Or. en

Pagrindimas

Žr. antraštės pakeitimo pagrindimą. AIF taip pat turėtų būti taikomi Direktyvos 19–
30 straipsniai. 
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Pakeitimas 1208
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV, valdantis vieną ar daugiau AIF, 
sistemiškai naudojančių didelį finansinį 
svertą, apie kiekvieną tokį AIF
investuotojams atskleidžia tokią 
informaciją: 

AIF, sistemiškai naudojantis didelį 
finansinį svertą, ir AIFV, valdantis vieną ar
daugiau tokių AIF, investuotojams 
atskleidžia tokią informaciją: 

Or. en

Pagrindimas

Žr. antraštės pakeitimo pagrindimą. AIF taip pat turėtų būti taikomi Direktyvos 19–
30 straipsniai. 

Pakeitimas 1209
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) didžiausią finansinio sverto, kurį AIFV
gali naudoti AIF vardu, lygį bei teisę 
pakartotinai naudoti įkeistą turtą arba 
garantijas pagal finansinio sverto 
susitarimus; 

a) didžiausią finansinio sverto, kurį gali 
naudoti AIF, lygį bei teisę pakartotinai 
naudoti įkeistą turtą arba garantijas pagal 
finansinio sverto susitarimus; 

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su ankstesniais pakeitimais. 
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Pakeitimas 1210
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) didžiausią finansinio sverto, kurį AIFV
gali naudoti AIF vardu, lygį bei teisę 
pakartotinai naudoti įkeistą turtą arba 
garantijas pagal finansinio sverto 
susitarimus; 

a) didžiausią finansinio sverto, kuris gali 
būti naudojamas, lygį bei teisę 
pakartotinai naudoti įkeistą turtą arba 
garantijas pagal finansinio sverto 
susitarimus; 

Or. en

Pagrindimas

Žr. antraštės pakeitimo pagrindimą. AIF taip pat turėtų būti taikomi Direktyvos 19–
30 straipsniai. 

Pakeitimas 1211
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) didžiausią finansinio sverto, kurį AIFV
gali naudoti AIF vardu, lygį bei teisę 
pakartotinai naudoti įkeistą turtą arba 
garantijas pagal finansinio sverto 
susitarimus; 

a) didžiausią finansinio sverto, kuris gali 
būti naudojamas, lygį bei teisę 
pakartotinai naudoti įkeistą turtą arba 
garantijas pagal finansinio sverto 
susitarimus;

Or. en

Pagrindimas

Žr. antraštės pakeitimo pagrindimą. AIF taip pat turėtų būti taikomi Direktyvos 19–
30 straipsniai. 
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Pakeitimas 1212
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kas ketvirtį atskleidžia informaciją apie 
bendrą finansinio sverto, kurį kiekvienas 
AIF naudojo per praėjusį ketvirtį, sumą.

b) kas ketvirtį atskleidžia informaciją apie 
bendrą finansinio sverto, kurį kiekvienas 
AIF naudojo per praėjusį ketvirtį, sumą, 
penkis didžiausius grynųjų pinigų arba 
vertybinių popierių skolintojus ir 
finansinio sverto, susijusio su grynųjų 
pinigų arba vertybinių popierių 
skolinimusi, bei finansinio sverto, 
susijusio su išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis, analizę.

Or. en

Pagrindimas

Investuotojai turėtų galėti susidaryti tikslų jiems iškilusios rizikos vaizdą, įskaitant kitų 
sandorio šalių riziką (t.y. gauti informacijos apie grynųjų pinigų arba vertybinių popierių 
skolintojus). 

Pakeitimas 1213
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kas ketvirtį atskleidžia informaciją apie 
bendrą finansinio sverto, kurį kiekvienas 
AIF naudojo per praėjusį ketvirtį, sumą. 

b) kas ketvirtį atskleidžia informaciją apie 
bendrą finansinio sverto, naudoto per 
praėjusį ketvirtį, sumą. 

Or. en

Pagrindimas

Žr. antraštės pakeitimo pagrindimą. AIF taip pat turėtų būti taikomi Direktyvos 19–
30 straipsniai. 
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Pakeitimas 1214
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kas ketvirtį atskleidžia informaciją apie 
bendrą finansinio sverto, kurį kiekvienas 
AIF naudojo per praėjusį ketvirtį, sumą. 

b) kas ketvirtį atskleidžia informaciją apie 
bendrą finansinio sverto, naudoto per
praėjusį ketvirtį, sumą. 

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su ankstesniais pakeitimais. 

Pakeitimas 1215
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kas ketvirtį atskleidžia informaciją apie 
bendrą finansinio sverto, kurį kiekvienas 
AIF naudojo per praėjusį ketvirtį, sumą. 

b) kas ketvirtį atskleidžia informaciją apie 
bendrą finansinio sverto, naudoto per 
praėjusį ketvirtį, sumą. 

Or. en

Pagrindimas

Žr. antraštės pakeitimo pagrindimą. AIF taip pat turėtų būti taikomi Direktyvos 19–
30 straipsniai. 
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Pakeitimas 1216
Wolf Klinz, Carl Haglund

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24 straipsnis Išbraukta.

Ataskaitos kompetentingoms institucijoms 

1. AIFV, valdantis vieną ar daugiau AIF, 
kurie sistemiškai naudoja didelį finansinį 
svertą, savo buveinės valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms 
periodiškai teikia informaciją apie 
kiekvieno jo valdomo AIF bendrą 
finansinio sverto lygį ir finansinio sverto, 
susijusio su grynųjų pinigų arba 
vertybinių popierių skolinimusi, bei 
finansinio sverto, susijusio su išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, analizę.
Šią informaciją sudaro kiekvieno AIFV 
valdomo AIF penkių didžiausių grynųjų 
pinigų arba vertybinių popierių skolintojų 
tapatybė ir finansinio sverto sumos, 
kurias suteikė kiekvienas iš šių penkių 
subjektų kiekvienam iš AIFV valdomų 
AIF.
2. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomi 
informacijos atskleidimo įpareigojimai, 
susiję su finansiniu svertu ir pranešimų 
kompetentingoms institucijoms bei 
informacijos atskleidimo investuotojams 
dažnumu.
Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en
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Pagrindimas

Įtraukta į 21 straipsnį.

Pakeitimas 1217
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ataskaitos kompetentingoms institucijoms Išbraukta

1. AIFV, valdantis vieną ar daugiau AIF, 
kurie sistemiškai naudoja didelį finansinį 
svertą, savo buveinės valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms 
periodiškai teikia informaciją apie 
kiekvieno jo valdomo AIF bendrą 
finansinio sverto lygį ir finansinio sverto, 
susijusio su grynųjų pinigų arba 
vertybinių popierių skolinimusi, bei 
finansinio sverto, susijusio su išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, analizę.
Šią informaciją sudaro kiekvieno AIFV 
valdomo AIF penkių didžiausių grynųjų 
pinigų arba vertybinių popierių skolintojų 
tapatybė ir finansinio sverto sumos, 
kurias suteikė kiekvienas iš šių penkių 
subjektų kiekvienam iš AIFV valdomų 
AIF.
2. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomi 
informacijos atskleidimo įpareigojimai, 
susiję su finansiniu svertu ir pranešimų 
kompetentingoms institucijoms bei 
informacijos atskleidimo investuotojams 
dažnumu.
Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
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Or. en

Pakeitimas 1218
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ataskaitos kompetentingoms institucijoms Išbraukta

1. AIFV, valdantis vieną ar daugiau AIF, 
kurie sistemiškai naudoja didelį finansinį 
svertą, savo buveinės valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms 
periodiškai teikia informaciją apie 
kiekvieno jo valdomo AIF bendrą 
finansinio sverto lygį ir finansinio sverto, 
susijusio su grynųjų pinigų arba 
vertybinių popierių skolinimusi, bei 
finansinio sverto, susijusio su išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, analizę.
Šią informaciją sudaro kiekvieno AIFV 
valdomo AIF penkių didžiausių grynųjų 
pinigų arba vertybinių popierių skolintojų 
tapatybė ir finansinio sverto sumos, 
kurias suteikė kiekvienas iš šių penkių 
subjektų kiekvienam iš AIFV valdomų 
AIF.
2. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomi 
informacijos atskleidimo įpareigojimai, 
susiję su finansiniu svertu ir pranešimų 
kompetentingoms institucijoms bei 
informacijos atskleidimo investuotojams 
dažnumu.
Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en
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Pakeitimas 1219
Gay Mitchell

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ataskaitos kompetentingoms institucijoms Išbraukta

1. AIFV, valdantis vieną ar daugiau AIF, 
kurie sistemiškai naudoja didelį finansinį 
svertą, savo buveinės valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms 
periodiškai teikia informaciją apie 
kiekvieno jo valdomo AIF bendrą 
finansinio sverto lygį ir finansinio sverto, 
susijusio su grynųjų pinigų arba 
vertybinių popierių skolinimusi, bei 
finansinio sverto, susijusio su išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, analizę.
Šią informaciją sudaro kiekvieno AIFV 
valdomo AIF penkių didžiausių grynųjų 
pinigų arba vertybinių popierių skolintojų 
tapatybė ir finansinio sverto sumos, 
kurias suteikė kiekvienas iš šių penkių 
subjektų kiekvienam iš AIFV valdomų 
AIF.
2. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomi 
informacijos atskleidimo įpareigojimai, 
susiję su finansiniu svertu ir pranešimų 
kompetentingoms institucijoms bei 
informacijos atskleidimo investuotojams 
dažnumu.
Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en
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Pakeitimas 1220
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV, valdantis vieną ar daugiau AIF, 
kurie sistemiškai naudoja didelį finansinį 
svertą, savo buveinės valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms
periodiškai teikia informaciją apie 
kiekvieno jo valdomo AIF bendrą 
finansinio sverto lygį ir finansinio sverto, 
susijusio su grynųjų pinigų arba vertybinių 
popierių skolinimusi, bei finansinio sverto, 
susijusio su išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis, analizę. 

1. AIF, kurie sistemiškai naudoja didelį 
finansinį svertą ir kurių bendras valdomas 
turtas, įskaitant visą turtą, įgytą 
naudojant finansinį svertą, viršija 
100 mln. EUR, Europos vertybinių popierių 
ir rinkų priežiūros institucijai periodiškai 
teikia informaciją apie bendrą finansinio 
sverto lygį ir finansinio sverto, susijusio su 
grynųjų pinigų arba vertybinių popierių 
skolinimusi, bei finansinio sverto, susijusio 
su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, 
analizę. 

Or. en

Pagrindimas

Didesni AIF informaciją apie finansinį svertą turėtų perduoti tiesiogiai Europos vertybinių 
popierių ir rinkų priežiūros institucijai.

Pakeitimas 1221
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV, valdantis vieną ar daugiau AIF, 
kurie sistemiškai naudoja didelį finansinį 
svertą, savo buveinės valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms periodiškai 
teikia informaciją apie kiekvieno jo 
valdomo AIF bendrą finansinio sverto lygį 
ir finansinio sverto, susijusio su grynųjų 
pinigų arba vertybinių popierių 
skolinimusi, bei finansinio sverto, susijusio 
su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, 

1. AIFV, valdantis vieną ar daugiau AIF, 
kurie sistemiškai naudoja didelį finansinį 
svertą, Europos vertybinių popierių ir 
rinkų priežiūros institucijai, Europos 
sisteminės rizikos valdybai ir savo 
buveinės valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms periodiškai teikia informaciją 
apie kiekvieno jo valdomo AIF bendrą 
finansinio sverto lygį ir finansinio sverto, 
susijusio su grynųjų pinigų arba vertybinių 
popierių skolinimusi, bei finansinio sverto, 
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analizę. susijusio su išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis, analizę. 

Or. en

Pagrindimas

Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros institucija turėtų veikti kaip galutinė AIFV 
priežiūros institucija ir todėl jai turėtų būti perduodamos visos ataskaitos bei svarbi 
informacija. Informacija apie finansinį svertą turėtų būti perduodama ir Europos sisteminės 
rizikos valdybai.

Pakeitimas 1222
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV, valdantis vieną ar daugiau AIF, 
kurie sistemiškai naudoja didelį finansinį 
svertą, savo buveinės valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms periodiškai 
teikia informaciją apie kiekvieno jo 
valdomo AIF bendrą finansinio sverto lygį 
ir finansinio sverto, susijusio su grynųjų 
pinigų arba vertybinių popierių 
skolinimusi, bei finansinio sverto, susijusio
su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, 
analizę.

1. AIF, kurie sistemiškai naudoja didelį 
finansinį svertą, ir AIFV, valdantis vieną ar 
daugiau tokių AIF, buveinės valstybės 
narės kompetentingoms institucijoms 
periodiškai teikia informaciją apie bendrą 
finansinio sverto lygį ir finansinio sverto, 
susijusio su grynųjų pinigų arba vertybinių 
popierių skolinimusi, bei finansinio sverto, 
susijusio su išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis, analizę. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti suderintą finansinio sverto poveikio vertinimą, Europos lygmeniu turi būti 
nustatytas skaidrus apskaičiavimų metodas. Šioje veikloje turi dalyvauti naujai sukurtos 
Europos priežiūros institucijos.
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Pakeitimas 1223
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV, valdantis vieną ar daugiau AIF, 
kurie sistemiškai naudoja didelį finansinį 
svertą, savo buveinės valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms periodiškai 
teikia informaciją apie kiekvieno jo 
valdomo AIF bendrą finansinio sverto lygį 
ir finansinio sverto, susijusio su grynųjų 
pinigų arba vertybinių popierių
skolinimusi, bei finansinio sverto, susijusio 
su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, 
analizę. 

1. AIF, kurie sistemiškai naudoja didelį 
finansinį svertą, ir AIFV, valdantis vieną ar 
daugiau tokių AIF, buveinės valstybės 
narės kompetentingoms institucijoms 
periodiškai teikia informaciją apie bendrą 
finansinio sverto lygį ir finansinio sverto, 
susijusio su grynųjų pinigų arba vertybinių 
popierių skolinimusi, bei finansinio sverto, 
susijusio su išvestinėmis finansinėmis 
priemonėmis, analizę. 

Or. en

Pakeitimas 1224
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šią informaciją sudaro kiekvieno AIFV 
valdomo AIF penkių didžiausių grynųjų 
pinigų arba vertybinių popierių skolintojų 
tapatybė ir finansinio sverto sumos, kurias 
suteikė kiekvienas iš šių penkių subjektų 
kiekvienam iš AIFV valdomų AIF. 

Šią informaciją sudaro penkių didžiausių 
grynųjų pinigų arba vertybinių popierių 
skolintojų tapatybė ir finansinio sverto 
sumos, kurias suteikė kiekvienas iš šių 
penkių subjektų. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti suderintą finansinio sverto poveikio vertinimą, Europos lygmeniu turi būti 
nustatytas skaidrus apskaičiavimų metodas. Šioje veikloje turi dalyvauti naujai sukurtos 
Europos priežiūros institucijos.
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Pakeitimas 1225
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šią informaciją sudaro kiekvieno AIFV 
valdomo AIF penkių didžiausių grynųjų 
pinigų arba vertybinių popierių skolintojų 
tapatybė ir finansinio sverto sumos, kurias 
suteikė kiekvienas iš šių penkių subjektų 
kiekvienam iš AIFV valdomų AIF. 

Šią informaciją sudaro penkių didžiausių 
grynųjų pinigų arba vertybinių popierių 
skolintojų tapatybė ir finansinio sverto 
sumos, kurias suteikė kiekvienas iš šių 
penkių subjektų.

Or. en

Pakeitimas 1226
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija priima įgyvendinimo
priemones, kuriose išsamiau nurodomi 
informacijos atskleidimo įpareigojimai, 
susiję su finansiniu svertu ir pranešimų 
kompetentingoms institucijoms bei 
informacijos atskleidimo investuotojams 
dažnumu. 

Komisija, pagal 49a, 49b ir 
49cb straipsnius priimdama 
deleguotuosius aktus, gali nustatyti
priemones, kuriose išsamiau nurodomi 
informacijos atskleidimo įpareigojimai, 
susiję su finansiniu svertu ir pranešimų 
kompetentingoms institucijoms bei 
informacijos atskleidimo investuotojams 
dažnumu. 

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

Or. en

Pagrindimas

Jei šis straipsnis bus paliktas, pateikta formuluotė atitiks naujosios komitologijos procedūros 
nuostatas.
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Pakeitimas 1227
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomi 
informacijos atskleidimo įpareigojimai, 
susiję su finansiniu svertu ir pranešimų 
kompetentingoms institucijoms bei 
informacijos atskleidimo investuotojams 
dažnumu. 

2. Išklausiusi Europos sisteminės rizikos 
valdybą ir Europos vertybinių popierių ir 
rinkų priežiūros instituciją, Komisija
pagal 49a, 49b ir 49cb straipsnius priima 
deleguotuosius aktus, kuriuose išsamiau 
nurodomi informacijos atskleidimo 
įpareigojimai, susiję su finansiniu svertu ir 
pranešimų kompetentingoms institucijoms 
bei informacijos atskleidimo 
investuotojams dažnumu. 

Or. en

Pagrindimas

Šioje veikloje turi dalyvauti naujai sukurtos Europos priežiūros sistemos institucijos.

Pakeitimas 1228
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomi 
informacijos atskleidimo įpareigojimai, 
susiję su finansiniu svertu ir pranešimų 
kompetentingoms institucijoms bei 
informacijos atskleidimo investuotojams 
dažnumu.

2. Išklausiusi Europos sisteminės rizikos 
valdybą ir Europos vertybinių popierių ir 
rinkų priežiūros instituciją, Komisija 
pagal 49a, 49b ir 49cb straipsnius priima 
deleguotuosius aktus, kuriuose išsamiau 
nurodomi informacijos atskleidimo 
įpareigojimai, susiję su finansiniu svertu ir 
pranešimų kompetentingoms institucijoms 
bei informacijos atskleidimo 
investuotojams dažnumu. 
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti suderintą finansinio sverto poveikio vertinimą, Europos lygmeniu turi būti 
nustatytas skaidrus apskaičiavimų metodas. Šioje veikloje turi dalyvauti naujai sukurtos 
Europos priežiūros institucijos.

Pakeitimas 1229
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija priima įgyvendinimo
priemones, kuriose išsamiau nurodomi 
informacijos atskleidimo įpareigojimai, 
susiję su finansiniu svertu ir pranešimų 
kompetentingoms institucijoms bei 
informacijos atskleidimo investuotojams 
dažnumu.

2. Išklausiusi Europos sisteminės rizikos 
valdybą ir Europos vertybinių popierių ir 
rinkų priežiūros instituciją, Komisija 
pagal 49a, 49b ir 49cb straipsnius priima 
deleguotuosius aktus, kuriuose išsamiau 
nurodomi informacijos atskleidimo 
įpareigojimai, susiję su finansiniu svertu ir 
pranešimų kompetentingoms institucijoms 
bei informacijos atskleidimo 
investuotojams dažnumu. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti suderintą finansinio sverto poveikio vertinimą, Europos lygmeniu turi būti 
nustatytas skaidrus apskaičiavimų metodas. Šioje veikloje turi dalyvauti naujai sukurtos 
Europos priežiūros institucijos.

Pakeitimas 1230
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, Komisija pagal 49a, 49b ir 
49cb straipsnius priima deleguotuosius 
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aktus, kuriuose tiksliau apibrėžiama 
finasinio sverto apskaičiavimo 
metodologija. Ši metodologija turi atitikti 
22 straipsnio nuostatas, susijusias su 
bendro finansinio sverto iš visų šaltinių ir 
AIF nuosavo kapitalo santykiu. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti suderintą finansinio sverto poveikio vertinimą, Europos lygmeniu turi būti 
nustatytas skaidrus apskaičiavimų metodas. Šioje veikloje turi dalyvauti naujai sukurtos 
Europos priežiūros institucijos.

Pakeitimas 1231
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, Komisija pagal 49a, 49b ir 
49cb straipsnius priima deleguotuosius 
aktus, kuriuose tiksliau apibrėžiama 
finansinio sverto apskaičiavimo 
metodologija. Ši metodika turi atitikti 
22 straipsnio nuostatas, susijusias su 
bendro finansinio sverto iš visų šaltinių ir 
AIF nuosavo kapitalo santykiu. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti suderintą finansinio sverto poveikio vertinimą, Europos lygmeniu turi būti 
nustatytas skaidrus apskaičiavimų metodas. Šioje veikloje turi dalyvauti naujai sukurtos 
Europos priežiūros institucijos.



AM\807997LT.doc 31/167 PE439.134v03-00

LT

Pakeitimas 1232
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
Direktyvą 2006/48/EB patvirtintos kredito 
įstaigos ir pagal Direktyvą 2004/39/EB 
patvirtintos investicinės bendrovės, kurių 
sandorių kita šalis yra AIF, ir kiekvienu 
atskiru atveju, ir apskritai nustatytų bei 
taikytų su šiais AIF susijusio finansinio 
sverto stebėsenos mechanizmus ir 
sutartyse nustatytų sandorio šalies rizikos, 
susijusios su kiekvienu AIF ir su AIF, 
vykdančiais tą pačią investavimo 
strategiją, ribas. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti veiksmingą sisteminės rizikos priežiūrą ir stebėseną turi būti sukurtas 
mechanizmas, kuris padėtų patikslinti ir veiksmingai organizuoti valstybių narių ir Europos 
institucijų keitimąsi informacija. Be to, Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros 
institucijai turėtų būti suteikti įgaliojimai, kuriuos vykdydama ji galėtų gauti svarbios 
informacijos, nuolatos ir konkrečiais atvejais kištis į nacionalinių institucijų ir fondų 
valdytojų veiklą, tvirtinti teisiškai privalomus techninius standartus, skirtus nustatyti riziką 
finansų rinkų vientisumui ir stabilumui, įskaitant su pernelyg dideliu finansiniu svertu 
susijusias riziką, ir su ja kovoti.

Pakeitimas 1233
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad buveinės 
valstybės narės kompetentingos institucijos 
naudotų informaciją, pateiktą pagal 24
straipsnį, siekdamos nustatyti mastą, 
kuriuo finansinio sverto naudojimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad AIFV 
buveinės valstybės narės kompetentingos 
institucijos naudotų informaciją, tinkamai 
surinktą pagal 21 straipsnį, siekdamos 
nustatyti mastą, kuriuo AIFV veikla didina 
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didina finansų sistemos sisteminę riziką 
arba sumaišties rinkose riziką.

finansų sistemos sisteminę riziką arba 
sumaišties rinkose riziką. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti veiksmingą sisteminės rizikos priežiūrą ir stebėseną turi būti sukurtas 
mechanizmas, kuris padėtų patikslinti ir veiksmingai organizuoti valstybių narių ir Europos 
institucijų keitimąsi informacija. Be to, Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros 
institucijai turėtų būti suteikti įgaliojimai, kuriuos vykdydama ji galėtų gauti svarbios 
informacijos, nuolatos ir konkrečiais atvejais kištis į nacionalinių institucijų ir fondų 
valdytojų veiklą, tvirtinti teisiškai privalomus techninius standartus, skirtus nustatyti riziką 
finansų rinkų vientisumui ir stabilumui, įskaitant su pernelyg dideliu finansiniu svertu 
susijusias riziką, ir su ja kovoti.

Pakeitimas 1234
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad buveinės 
valstybės narės kompetentingos institucijos 
naudotų informaciją, pateiktą pagal 24
straipsnį, siekdamos nustatyti mastą, 
kuriuo finansinio sverto naudojimas didina 
finansų sistemos sisteminę riziką arba 
sumaišties rinkose riziką.

1. Valstybės narės užtikrina, kad buveinės 
valstybės narės kompetentingos institucijos 
perduotų sukauptą informaciją, pateiktą 
pagal 21 straipsnį, Europos sisteminės 
rizikos valdybai, siekiant nustatyti mastą, 
kuriuo finansinio sverto naudojimas didina 
finansų sistemos sisteminę riziką arba 
sumaišties rinkose riziką. 

Or. en

Pakeitimas 1235
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad buveinės 
valstybės narės kompetentingos institucijos 

1. Komisija užtikrina, kad Europos 
vertybinių popierių ir rinkų priežiūros 
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naudotų informaciją, pateiktą pagal 24 
straipsnį, siekdamos nustatyti mastą, 
kuriuo finansinio sverto naudojimas didina 
finansų sistemos sisteminę riziką arba 
sumaišties rinkose riziką. 

institucija, Europos sisteminės rizikos 
valdyba ir buveinės valstybės narės 
kompetentingos institucijos naudotų 
informaciją, pateiktą pagal 24 straipsnį, 
siekdamos nustatyti mastą, kuriuo 
finansinio sverto naudojimas didina 
finansų sistemos sisteminę riziką arba 
sumaišties rinkose riziką. 

Or. en

Pagrindimas

Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros institucija turėtų veikti kaip galutinė AIFV 
priežiūros institucija ir todėl jai turėtų būti perduodamos visos ataskaitos bei svarbi 
informacija. Informacija apie finansinį svertą turėtų būti perduodama ir Europos sisteminės 
rizikos valdybai.

Pakeitimas 1236
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad buveinės 
valstybės narės kompetentingos 
institucijos naudotų informaciją, pateiktą 
pagal 24 straipsnį, siekdamos nustatyti 
mastą, kuriuo finansinio sverto naudojimas 
didina finansų sistemos sisteminę riziką 
arba sumaišties rinkose riziką.

1. Komisija užtikrina, kad Europos 
vertybinių popierių ir rinkų priežiūros 
institucija naudotų informaciją, pateiktą 
pagal 24 straipsnį, siekdamos nustatyti 
mastą, kuriuo finansinio sverto naudojimas 
didina finansų sistemos sisteminę riziką 
arba sumaišties rinkose riziką. 

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su ankstesniu pakeitimu. 
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Pakeitimas 1237
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Buveinės valstybės narės užtikrina, kad 
visa informacija, gauta pagal 24 straipsnį 
ir apibendrinta visų prižiūrimų AIFV 
atžvilgiu, būtų pateikiama kitoms
kompetentingoms institucijomis pagal 
procedūrą, numatytą 46 straipsnyje dėl 
bendradarbiavimo vykdant priežiūrą. Be to, 
ji nedelsdama per šį mechanizmą ir 
dvišaliu pagrindu teikia informaciją kitoms 
tiesiogiai susijusioms valstybėms narėms, 
jei jos prižiūrimas AIFV galėtų kelti svarią 
sandorio šalies riziką kitų valstybių narių 
kredito įstaigai ar kitai sistemai svarbiai 
institucijai.

2. AIFV buveinės valstybės narės 
kompetentingos institucijos užtikrina, kad 
visa informacija, surinkta pagal 
21 straipsnį visų jų prižiūrimų AIFV 
atžvilgiu, būtų nedelsiant perduodama 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
priežiūros institucijai ir pateikiama kitų 
valstybių narių kompetentingoms 
institucijomis bei Europos sisteminės 
rizikos valdybai pagal procedūrą, numatytą 
46 straipsnyje dėl bendradarbiavimo 
vykdant priežiūrą. Be to, ji nedelsdama per 
šį mechanizmą ir dvišaliu pagrindu teikia 
informaciją kitų tiesiogiai susijusių 
valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms, jei AIFV veikla galėtų kelti 
svarią sandorio šalies riziką šių kitų 
valstybių narių kredito įstaigai ar kitai 
sistemai svarbiai institucijai arba paveikti 
tinkamą finansų rinkų veikimą. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti veiksmingą sisteminės rizikos priežiūrą ir stebėseną turi būti sukurtas 
mechanizmas, kuris padėtų patikslinti ir veiksmingai organizuoti valstybių narių ir Europos 
institucijų keitimąsi informacija. Be to, Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros 
institucijai turėtų būti suteikti įgaliojimai, kuriuos vykdydama ji galėtų gauti svarbios 
informacijos, nuolatos ir konkrečiais atvejais kištis į nacionalinių institucijų ir fondų 
valdytojų veiklą, tvirtinti teisiškai privalomus techninius standartus, skirtus nustatyti riziką 
finansų rinkų vientisumui ir stabilumui, įskaitant su pernelyg dideliu finansiniu svertu 
susijusias riziką, ir su ja kovoti.
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Pakeitimas 1238
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Buveinės valstybės narės užtikrina, kad 
visa informacija, gauta pagal 24 straipsnį ir 
apibendrinta visų prižiūrimų AIFV 
atžvilgiu, būtų pateikiama kitoms
kompetentingoms institucijomis pagal 
procedūrą, numatytą 46 straipsnyje dėl 
bendradarbiavimo vykdant priežiūrą. Be to, 
ji nedelsdama per šį mechanizmą ir 
dvišaliu pagrindu teikia informaciją kitoms 
tiesiogiai susijusioms valstybėms narėms, 
jei jos prižiūrimas AIFV galėtų kelti svarią 
sandorio šalies riziką kitų valstybių narių 
kredito įstaigai ar kitai sistemai svarbiai 
institucijai. 

2. Buveinės valstybės narės 
kompetentingos institucijos užtikrina, kad 
visa informacija, surinkta pagal 
21 straipsnį ir apibendrinta visų jų
prižiūrimų AIFV atžvilgiu, būtų pateikiama 
kitų valstybių narių kompetentingoms 
institucijomis, Europos vertybinių 
popierių ir rinkų priežiūros institucijai ir
Europos sisteminės rizikos valdybai pagal 
procedūrą, numatytą 46 straipsnyje dėl 
bendradarbiavimo vykdant priežiūrą. Be to, 
jos nedelsdamos per šį mechanizmą ir 
dvišaliu pagrindu teikia informaciją kitų 
tiesiogiai susijusių valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms, jei jų
prižiūrimas AIFV arba AIFV valdomas 
AIF galėtų kelti svarią sandorio šalies 
riziką šių kitų valstybių narių kredito 
įstaigai ar kitai sistemai svarbiai 
institucijai. 

Or. en

Pakeitimas 1239
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Buveinės valstybės narės užtikrina, kad 
visa informacija, gauta pagal 24 straipsnį ir 
apibendrinta visų prižiūrimų AIFV 
atžvilgiu, būtų pateikiama kitoms
kompetentingoms institucijomis pagal 
procedūrą, numatytą 46 straipsnyje dėl 
bendradarbiavimo vykdant priežiūrą. Be to, 

2. Buveinės valstybės narės 
kompetentingos institucijos užtikrina, kad 
visa informacija, surinkta pagal 
21 straipsnį ir apibendrinta visų jų
prižiūrimų AIFV atžvilgiu, būtų pateikiama 
kitų valstybių narių kompetentingoms 
institucijomis, Europos vertybinių 
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ji nedelsdama per šį mechanizmą ir 
dvišaliu pagrindu teikia informaciją kitoms 
tiesiogiai susijusioms valstybėms narėms, 
jei jos prižiūrimas AIFV galėtų kelti svarią 
sandorio šalies riziką kitų valstybių narių 
kredito įstaigai ar kitai sistemai svarbiai 
institucijai. 

popierių ir rinkų priežiūros institucijai ir
Europos sisteminės rizikos valdybai pagal 
procedūrą, numatytą 46 straipsnyje dėl 
bendradarbiavimo vykdant priežiūrą. Be to, 
jos nedelsdamos per šį mechanizmą ir 
dvišaliu pagrindu teikia informaciją kitų 
tiesiogiai susijusių valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms, jei jų
prižiūrimas AIFV arba AIFV valdomas 
AIF galėtų kelti svarią sandorio šalies 
riziką šių kitų valstybių narių kredito 
įstaigai ar kitai sistemai svarbiai 
institucijai. 

Or. en

Pakeitimas 1240
Gay Mitchell

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Buveinės valstybės narės užtikrina, kad 
visa informacija, gauta pagal 24 straipsnį ir 
apibendrinta visų prižiūrimų AIFV 
atžvilgiu, būtų pateikiama kitoms
kompetentingoms institucijomis pagal 
procedūrą, numatytą 46 straipsnyje dėl 
bendradarbiavimo vykdant priežiūrą. Be to, 
ji nedelsdama per šį mechanizmą ir 
dvišaliu pagrindu teikia informaciją kitoms 
tiesiogiai susijusioms valstybėms narėms, 
jei jos prižiūrimas AIFV galėtų kelti svarią 
sandorio šalies riziką kitų valstybių narių 
kredito įstaigai ar kitai sistemai svarbiai 
institucijai. 

2. Buveinės valstybės narės 
kompetentingos institucijos užtikrina, kad 
visa informacija, surinkta pagal 
21 straipsnį ir apibendrinta visų jų
prižiūrimų AIFV atžvilgiu, būtų pateikiama 
kitų valstybių narių kompetentingoms 
institucijomis, Europos vertybinių 
popierių ir rinkų priežiūros institucijai ir
Europos sisteminės rizikos valdybai pagal 
procedūrą, numatytą 46 straipsnyje dėl 
bendradarbiavimo vykdant priežiūrą. Be to, 
jos nedelsdamos per šį mechanizmą ir 
dvišaliu pagrindu teikia informaciją kitų 
tiesiogiai susijusių valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms, jei jų
prižiūrimas AIFV arba AIFV valdomas 
AIF galėtų kelti svarią sandorio šalies 
riziką šių kitų valstybių narių kredito 
įstaigai ar kitai sistemai svarbiai 
institucijai. 

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitimas 1241
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Buveinės valstybės narės užtikrina, kad 
visa informacija, gauta pagal 24 straipsnį ir 
apibendrinta visų prižiūrimų AIFV 
atžvilgiu, būtų pateikiama kitoms 
kompetentingoms institucijomis pagal 
procedūrą, numatytą 46 straipsnyje dėl 
bendradarbiavimo vykdant priežiūrą. Be to,
ji nedelsdama per šį mechanizmą ir 
dvišaliu pagrindu teikia informaciją kitoms 
tiesiogiai susijusioms valstybėms narėms, 
jei jos prižiūrimas AIFV galėtų kelti svarią 
sandorio šalies riziką kitų valstybių narių 
kredito įstaigai ar kitai sistemai svarbiai 
institucijai.

2. Buveinės valstybės narės užtikrina, kad 
visa informacija, gauta pagal 21 straipsnį ir 
apibendrinta visų jų prižiūrimų AIFV
atžvilgiu, būtų pateikiama kitoms Europos 
Sąjungos kompetentingoms institucijomis
ir Europos vertybinių popierių ir rinkų 
priežiūros institucijai. Buveinės valstybės 
narės kompetentingos institucijos 
nedelsdamos pagal procedūrą, numatytą 
46 straipsnyje dėl bendradarbiavimo 
vykdant priežiūrą ir dvišaliu pagrindu 
teikia informaciją kitoms tiesiogiai 
susijusioms valstybėms narėms, jei jų
prižiūrimas AIFV galėtų kelti svarią 
sandorio šalies riziką šių kitų valstybių 
narių kredito įstaigai ar kitai sistemai 
svarbiai institucijai. 

Or. en

Pakeitimas 1242
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Buveinės valstybės narės užtikrina, kad 
visa informacija, gauta pagal 24 straipsnį ir 
apibendrinta visų prižiūrimų AIFV 
atžvilgiu, būtų pateikiama kitoms
kompetentingoms institucijomis pagal 

2. Europos vertybinių popierių ir rinkų 
priežiūros institucija užtikrina, kad visa 
informacija, gauta pagal 24 straipsnį ir 
apibendrinta visų prižiūrimų AIFV 
atžvilgiu, būtų pateikiama valstybių narių
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procedūrą, numatytą 46 straipsnyje dėl 
bendradarbiavimo vykdant priežiūrą. Be to, 
ji nedelsdama per šį mechanizmą ir 
dvišaliu pagrindu teikia informaciją kitoms 
tiesiogiai susijusioms valstybėms narėms, 
jei jos prižiūrimas AIFV galėtų kelti svarią 
sandorio šalies riziką kitų valstybių narių 
kredito įstaigai ar kitai sistemai svarbiai 
institucijai. 

kompetentingoms institucijomis pagal 
procedūrą, numatytą 46 straipsnyje dėl 
bendradarbiavimo vykdant priežiūrą. Be to, 
ji nedelsdama per šį mechanizmą ir 
dvišaliu pagrindu teikia informaciją kitoms 
tiesiogiai susijusioms valstybėms narėms, 
jei AIFV galėtų kelti svarią sandorio šalies 
riziką valstybių narių kredito įstaigai ar 
kitai sistemai svarbiai institucijai. 

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su kitais pakeitimais. 

Pakeitimas 1243
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Buveinės valstybės narės užtikrina, kad 
visa informacija, gauta pagal 24 straipsnį ir 
apibendrinta visų prižiūrimų AIFV 
atžvilgiu, būtų pateikiama kitoms 
kompetentingoms institucijomis pagal 
procedūrą, numatytą 46 straipsnyje dėl 
bendradarbiavimo vykdant priežiūrą. Be to, 
ji nedelsdama per šį mechanizmą ir 
dvišaliu pagrindu teikia informaciją kitoms 
tiesiogiai susijusioms valstybėms narėms, 
jei jos prižiūrimas AIFV galėtų kelti svarią 
sandorio šalies riziką kitų valstybių narių 
kredito įstaigai ar kitai sistemai svarbiai 
institucijai.

2. Buveinės valstybės narės užtikrina, kad 
visa informacija, gauta pagal 24 straipsnį, 
būtų pateikiama kitoms kompetentingoms 
institucijomis pagal procedūrą, numatytą 
46 straipsnyje dėl bendradarbiavimo 
vykdant priežiūrą. Be to, ji nedelsdama per 
šį mechanizmą ir dvišaliu pagrindu teikia 
informaciją kitoms tiesiogiai susijusioms 
valstybėms narėms, jei jos prižiūrimas 
AIFV galėtų kelti svarią sandorio šalies 
riziką kitų valstybių narių kredito įstaigai 
ar kitai sistemai svarbiai institucijai. 
Informacija, pateikta pagal šią dalį, turi 
būti perduodama Europos vertybinių 
popierių ir rinkų priežiūros institucijai. 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
priežiūros institucija įsteigia ir valdo 
specialią tokių rinkmenų duomenų bazę, 
kuri turi būti prieinama visų valstybių 
narių kompetentingoms institucijoms. 

Or. en
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Pagrindimas

Visa turima informacija turėtų būti saugoma Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros 
institucijų komiteto sukurtame visuotiniame registre. Tai atitiktų J. De Larosière’o pranešime 
išreikštą pageidavimą dėl pasaulinio vertybinių popierių svertinių pirkimų žinyno. Europos 
vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetui pateikiamos informacijos kaupimo 
lygį turėtų reglamentuoti antriniai teisės aktai. 

Pakeitimas 1244
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Buveinės valstybės narės užtikrina, kad 
visa informacija, gauta pagal 24 straipsnį ir 
apibendrinta visų prižiūrimų AIFV 
atžvilgiu, būtų pateikiama kitoms 
kompetentingoms institucijomis pagal 
procedūrą, numatytą 46 straipsnyje dėl 
bendradarbiavimo vykdant priežiūrą. Be to, 
ji nedelsdama per šį mechanizmą ir 
dvišaliu pagrindu teikia informaciją kitoms 
tiesiogiai susijusioms valstybėms narėms, 
jei jos prižiūrimas AIFV galėtų kelti svarią 
sandorio šalies riziką kitų valstybių narių 
kredito įstaigai ar kitai sistemai svarbiai 
institucijai. 

2. Buveinės valstybės narės užtikrina, kad 
visa informacija, gauta pagal 24 straipsnį ir 
apibendrinta visų jų prižiūrimų AIF ir
AIFV atžvilgiu, būtų pateikiama kitoms 
kompetentingoms institucijomis, taip pat 
Europos sisteminės rizikos valdybai bei 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
priežiūros institucijai pagal procedūrą, 
numatytą 46 straipsnyje dėl 
bendradarbiavimo vykdant priežiūrą. Be to, 
jos nedelsdamos per šį mechanizmą ir 
dvišaliu pagrindu teikia informaciją kitoms 
tiesiogiai susijusioms valstybėms narėms, 
jei jų prižiūrimas AIF arba AIFV galėtų 
kelti svarią sandorio šalies riziką kitų 
valstybių narių kredito įstaigai ar kitai 
sistemai svarbiai institucijai. 

Or. en

Pakeitimas 1245
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Buveinės valstybės narės užtikrina, kad 2. Buveinės valstybės narės užtikrina, kad 
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visa informacija, gauta pagal 24 straipsnį ir 
apibendrinta visų prižiūrimų AIFV 
atžvilgiu, būtų pateikiama kitoms 
kompetentingoms institucijomis pagal 
procedūrą, numatytą 46 straipsnyje dėl 
bendradarbiavimo vykdant priežiūrą. Be to, 
ji nedelsdama per šį mechanizmą ir 
dvišaliu pagrindu teikia informaciją kitoms 
tiesiogiai susijusioms valstybėms narėms, 
jei jos prižiūrimas AIFV galėtų kelti svarią 
sandorio šalies riziką kitų valstybių narių 
kredito įstaigai ar kitai sistemai svarbiai 
institucijai. 

visa informacija, gauta pagal 24 straipsnį ir 
apibendrinta visų jų prižiūrimų AIF ir
AIFV atžvilgiu, būtų pateikiama kitoms 
kompetentingoms institucijomis, taip pat 
Europos sisteminės rizikos valdybai bei 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
priežiūros institucijai pagal procedūrą, 
numatytą 46 straipsnyje dėl 
bendradarbiavimo vykdant priežiūrą. Be to, 
jos nedelsdamos per šį mechanizmą ir 
dvišaliu pagrindu teikia informaciją kitoms 
tiesiogiai susijusioms valstybėms narėms, 
jei jų prižiūrimas AIF arba AIFV galėtų 
kelti svarią sandorio šalies riziką kitų 
valstybių narių kredito įstaigai ar kitai 
sistemai svarbiai institucijai. 

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas reiškia, kad kuo didesnis yra AIF, tuo griežtesni turėtų būti aukščiausio 
finansinio sverto lygio apribojimai. Siekiant išvengti sisteminės rizikos, būtina nustatyti 
didžiausią galimą finansiniu svertu pagrįsto finansavimo ribą atsižvelgiant į nuosavą 
kapitalą.

Pakeitimas 1246
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Be įpareigojimo teikti informaciją 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
priežiūros institucijai, AIFV buveinės 
valstybės narės kompetentingos 
institucijos: 
a) nedelsdamos atsako į bet kokį Europos 
vertybinių popierių ir rinkų priežiūros 
institucijos prašymą nepriklausomai nuo 
to, ar šis prašymas būtų susijęs su jų 
prižiūrimais AIFV, AIF, valdomais šių 
AIFV, ar bendro pobūdžio;
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b) nedelsdamos pateikia Europos 
vertybinių popierių ir rinkų priežiūros 
institucijai jų atliktų rizikos, kurią galėtų 
kelti AIFV veikla jų valdomų AIF 
atžvilgiu, vertinimų išvadas, įskaitant 
priemones, kurias atsižvelgdamos į tai 
siūlo AIFV buveinės valstybės narės 
kompetentingos institucijos; 
(c) teikia Europos vertybinių popierių ir 
rinkų priežiūros institucijai bet kokią jų 
parengtą arba turimą informaciją, kurią 
laiko svarbia siekiant Europos vertybinių 
popierių ir rinkų priežiūros institucijos 
tikslų. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti veiksmingą sisteminės rizikos priežiūrą ir stebėseną turi būti sukurtas 
mechanizmas, kuris padėtų patikslinti ir veiksmingai organizuoti valstybių narių ir Europos 
institucijų keitimąsi informacija. Be to, Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros 
institucijai turėtų būti suteikti įgaliojimai, kuriuos vykdydama ji galėtų gauti svarbios 
informacijos, nuolatos ir konkrečiais atvejais kištis į nacionalinių institucijų ir fondų 
valdytojų veiklą, tvirtinti teisiškai privalomus techninius standartus, skirtus nustatyti riziką 
finansų rinkų vientisumui ir stabilumui, įskaitant su pernelyg dideliu finansiniu svertu 
susijusias riziką, ir su ja kovoti.

Pakeitimas 1247
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekdama užtikrinti finansų sistemos 
stabilumą ir vientisumą, Komisija priima 
įgyvendinimo priemones, kuriose 
nustatomi AIFV naudojamo finansinio 
sverto lygio apribojimai. Nustatant šiuos 
apribojimus, reikėtų atsižvelgti į, inter 
alia, AIF tipus, jų strategijas ir finansinio 
sverto šaltinius. 

Išbraukta.

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

Or. en

Pakeitimas 1248
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekdama užtikrinti finansų sistemos 
stabilumą ir vientisumą, Komisija priima 
įgyvendinimo priemones, kuriose 
nustatomi AIFV naudojamo finansinio 
sverto lygio apribojimai. Nustatant šiuos 
apribojimus, reikėtų atsižvelgti į, inter 
alia, AIF tipus, jų strategijas ir finansinio 
sverto šaltinius. 

Išbraukta.

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

Or. en

Pakeitimas 1249
Gay Mitchell

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekdama užtikrinti finansų sistemos 
stabilumą ir vientisumą, Komisija priima 
įgyvendinimo priemones, kuriose 
nustatomi AIFV naudojamo finansinio 
sverto lygio apribojimai. Nustatant šiuos 

Išbraukta.
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apribojimus, reikėtų atsižvelgti į, inter 
alia, AIF tipus, jų strategijas ir finansinio 
sverto šaltinius. 
Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pakeitimas 1250
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekdama užtikrinti finansų sistemos 
stabilumą ir vientisumą, Komisija priima 
įgyvendinimo priemones, kuriose 
nustatomi AIFV naudojamo finansinio
sverto lygio apribojimai. Nustatant šiuos 
apribojimus, reikėtų atsižvelgti į, inter 
alia, AIF tipus, jų strategijas ir finansinio 
sverto šaltinius. 

Išbraukta.

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

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad neįrodyta, jog AIF naudojamas finansinis svertas gali kelti sisteminę
riziką, ir į tai, kad griežti finansinio sverto lygio apribojimai gali būti žalingi rinkos sutrikimų 
metu ir turėti prociklinį poveikį, panašiai, kaip vadovaujantiems valdytojams išparduodant 
savo vertybinius popierius jau žlungančiose rinkose, šiuo pakeitimu siekiama pašalinti ex ante
viršutines finansinio sverto lygio ribas. Taigi turi būti atsižvelgiama į sunkumus nustatant 
bendrą finansinio sverto sąvoką, kuri apimtų įvairių pagrindinių turto fondų rizikingumą. 
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Pakeitimas 1251
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekdama užtikrinti finansų sistemos 
stabilumą ir vientisumą, Komisija priima 
įgyvendinimo priemones, kuriose 
nustatomi AIFV naudojamo finansinio 
sverto lygio apribojimai. Nustatant šiuos 
apribojimus, reikėtų atsižvelgti į, inter 
alia, AIF tipus, jų strategijas ir finansinio 
sverto šaltinius. 

Išbraukta.

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

Or. en

Justification

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.
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Pakeitimas 1252
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekdama užtikrinti finansų sistemos
stabilumą ir vientisumą, Komisija priima 
įgyvendinimo priemones, kuriose 
nustatomi AIFV naudojamo finansinio 
sverto lygio apribojimai. Nustatant šiuos 
apribojimus, reikėtų atsižvelgti į, inter 
alia, AIF tipus, jų strategijas ir finansinio 
sverto šaltinius.

3. Siekdama finansų rinkų stabilumo ir 
vientisumo, Europos vertybinių popierių 
ir rinkų priežiūros institucija, 
atsižvelgdama į vertinimus ir analizes, 
atliktus jai vykdant priežiūrą, gali 
parengti ir priimti teisiškai privalomus 
techninius standartus. Tokie techniniai 
standartai gali būti visų pirma susiję su 
konkrečiomis aplinkybėmis tam tikrai 
investavimo strategijai vykdyti naudojamo 
finansinio sverto lygiu ir pobūdžiu, arba 
AIF tam tikroje rinkoje daromų 
investicijų svarba, sutelkimu arba 
koreliacija. 

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti veiksmingą sisteminės rizikos priežiūrą ir stebėseną turi būti sukurtas 
mechanizmas, kuris padėtų patikslinti ir veiksmingai organizuoti valstybių narių ir Europos 
institucijų keitimąsi informacija. Be to, Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros 
institucijai turėtų būti suteikti įgaliojimai, kuriuos vykdydama ji galėtų gauti svarbios 
informacijos, nuolatos ir konkrečiais atvejais kištis į nacionalinių institucijų ir fondų 
valdytojų veiklą, tvirtinti teisiškai privalomus techninius standartus, skirtus nustatyti riziką 
finansų rinkų vientisumui ir stabilumui, įskaitant su pernelyg dideliu finansiniu svertu 
susijusias riziką, ir su ja kovoti.
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Pakeitimas 1253
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekdama užtikrinti finansų sistemos 
stabilumą ir vientisumą, Komisija priima 
įgyvendinimo priemones, kuriose 
nustatomi AIFV naudojamo finansinio 
sverto lygio apribojimai. Nustatant šiuos 
apribojimus, reikėtų atsižvelgti į, inter alia, 
AIF tipus, jų strategijas ir finansinio sverto 
šaltinius.

3. Siekdama užtikrinti finansų sistemos 
stabilumą ir vientisumą, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų priežiūros 
institucija turi teisę nustatyti AIF
naudojamo finansinio sverto lygio 
apribojimus. Nustatant šiuos apribojimus, 
reikėtų atsižvelgti į, inter alia, AIF tipus, jų 
strategijas ir finansinio sverto šaltinius. 

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

Or. en

Pagrindimas

Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros institucija, be kitų priemonių, turi turėti ir 
galimybę nustatyti AIF naudojamo finansinio sverto apribojimus. 

Pakeitimas 1254
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekdama užtikrinti finansų sistemos 
stabilumą ir vientisumą, Komisija priima 
įgyvendinimo priemones, kuriose nustatomi 
AIFV naudojamo finansinio sverto lygio 
apribojimai. Nustatant šiuos apribojimus, 
reikėtų atsižvelgti į, inter alia, AIF tipus, jų 
strategijas ir finansinio sverto šaltinius. 

3. Siekdama užtikrinti finansų sistemos 
stabilumą ir vientisumą bei skatinti 
ilgalaikį tvarų ekonomikos augimą, 
Komisija pagal 49a, 49b ir 49cb 
straipsnius priima deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomi AIFV naudojamo 
didelio finansinio sverto lygio apribojimai. 
Jis negali daugiau kaip penkis kartus 
viršyti kiekvieno AIF nuosavo turto, 
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išskyrus konkrečių kategorijų AIF, 
kuriems būtų leidžiama jas viršyti daugiau 
kartų remiantis jų veiklos modeliu ir tik 
tiek, kiek toks viršijimas nedidina 
sisteminės rizikos, yra suderinamas su to 
tipo AIF rizikos pobūdžiu ir nesukelia to 
tipo AIF neproporcingo poveikio rinkai, 
kurioje jie veikia. Nustatant šiuos 
apribojimus, reikėtų atsižvelgti į, inter alia, 
AIF tipus, jų strategijas ir finansinio sverto 
šaltinius. Be to, Komisija apibrėžia 
pateikiamos informacijos, pateikiamos 
pagal 2 dalį, kaupimo lygį.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje turėtų būti nustatytas aukščiausias finansinio sverto lygis. Šių ribų viršijimas 
galimas tik tada, jei tai būtina atsižvelgiant į AIF veiklos modelį ir priimtina papildomos 
rizikos požiūriu. 

Pakeitimas 1255
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekdama užtikrinti finansų sistemos 
stabilumą ir vientisumą, Komisija priima 
įgyvendinimo priemones, kuriose nustatomi 
AIFV naudojamo finansinio sverto lygio 
apribojimai. Nustatant šiuos apribojimus, 
reikėtų atsižvelgti į, inter alia, AIF tipus, jų 
strategijas ir finansinio sverto šaltinius. 

3. Siekdama užtikrinti finansų sistemos 
stabilumą ir vientisumą, Komisija, 
atsižvelgdama į Europos sisteminės 
rizikos valdybos nuomonę, pagal 49a, 49b 
ir 49cb straipsnius priima deleguotuosius 
aktus, kuriuose nustatomi AIF ir AIFV 
naudojamo finansinio sverto lygio 
apribojimai. Nustatant šiuos apribojimus, 
reikėtų atsižvelgti į, inter alia, AIF tipus, jų 
strategijas, jų dydį ir finansinio sverto 
šaltinius, kadangi didžiausias finansinis 
svertas negali daugiau kaip penkis kartus 
viršyti bendro nuosavo turto. 

Or. en
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Pagrindimas

Šis pakeitimas reiškia, kad kuo didesnis yra AIF, tuo griežtesni turėtų būti aukščiausio 
finansinio sverto lygio apribojimai. Siekiant išvengti sisteminės rizikos, būtina nustatyti 
didžiausią galimą finansiniu svertu pagrįsto finansavimo ribą atsižvelgiant į nuosavą 
kapitalą.

Pakeitimas 1256
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekdama užtikrinti finansų sistemos 
stabilumą ir vientisumą, Komisija priima 
įgyvendinimo priemones, kuriose nustatomi 
AIFV naudojamo finansinio sverto lygio 
apribojimai. Nustatant šiuos apribojimus, 
reikėtų atsižvelgti į, inter alia, AIF tipus, jų 
strategijas ir finansinio sverto šaltinius. 

3. Siekdama užtikrinti finansų sistemos 
stabilumą ir vientisumą, Komisija, 
atsižvelgdama į Europos sisteminės 
rizikos valdybos nuomonę, pagal 49a, 49b 
ir 49cb straipsnius priima deleguotuosius 
aktus, kuriuose nustatomi AIF ir AIFV 
naudojamo finansinio sverto lygio 
apribojimai. Nustatant šiuos apribojimus, 
reikėtų atsižvelgti į, inter alia, AIF tipus, jų 
strategijas, jų dydį ir finansinio sverto 
šaltinius, kadangi didžiausias finansinis 
svertas negali daugiau kaip penkis kartus 
viršyti bendro nuosavo turto. 

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas reiškia, kad kuo didesnis yra AIF, tuo griežtesni turėtų būti aukščiausio 
finansinio sverto lygio apribojimai. Siekiant išvengti sisteminės rizikos, būtina nustatyti 
didžiausią galimą finansiniu svertu pagrįsto finansavimo ribą atsižvelgiant į nuosavą 
kapitalą.
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Pakeitimas 1257
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekdama užtikrinti finansų sistemos 
stabilumą ir vientisumą, Komisija priima 
įgyvendinimo priemones, kuriose nustatomi 
AIFV naudojamo finansinio sverto lygio 
apribojimai. Nustatant šiuos apribojimus, 
reikėtų atsižvelgti į, inter alia, AIF tipus, jų 
strategijas ir finansinio sverto šaltinius. 

3. Siekdama užtikrinti finansų sistemos 
stabilumą ir vientisumą, Komisija, 
pasikonsultavusi su Europos vertybinių 
popierių ir rinkų priežiūros institucija,
pagal 49a, 49b ir 49cb straipsnius priima 
deleguotuosius aktus, kuriuose nustatomi 
AIFV naudojamo finansinio sverto lygio 
apribojimai. Nustatant šiuos apribojimus, 
reikėtų atsižvelgti į, inter alia, AIF tipus, jų 
strategijas ir finansinio sverto šaltinius. 

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinimo priemonės arba tolesnės su jomis susijusios priemonės pagal Lisabonos sutartį 
turi būti priimamos atsižvelgiant į Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros institucijos 
patirtį.

Pakeitimas 1258
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekdama užtikrinti finansų sistemos 
stabilumą ir vientisumą, Komisija priima 
įgyvendinimo priemones, kuriose nustatomi 
AIFV naudojamo finansinio sverto lygio 
apribojimai. Nustatant šiuos apribojimus, 
reikėtų atsižvelgti į, inter alia, AIF tipus, jų 
strategijas ir finansinio sverto šaltinius. 

3. Siekdama užtikrinti finansų sistemos 
stabilumą ir vientisumą, Komisija pagal 
49a, 49b ir 49cb straipsnius priima 
deleguotuosius aktus, kuriuose nustatomi 
AIFV naudojamo finansinio sverto lygio 
apribojimai. Nustatant šiuos apribojimus, 
reikėtų atsižvelgti į, inter alia, AIF tipus, jų 
strategijas ir finansinio sverto šaltinius. 

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

Or. en

Pagrindimas

Jei šis straipsnis bus paliktas, pateikta formuluotė atitiks naujosios komitologijos procedūros 
nuostatas.

Pakeitimas 1259
Enikő Győri

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija, remdamasi Europos 
sisteminės rizikos valdybos patarimu, turi 
teisę savo nuožiūra nustatyti bendros 
sisteminės rizikos, kylančios dėl didelį 
finansinį svertą naudojančio AIF veiklos, 
ribą. Bendros sisteminės rizikos rodiklis 
turėtų būti nustatytas pagal formulę ir 
bėgant laikui nuolat stebimas.

Or. en

Pagrindimas

Jei bendros sisteminės rizikos riba būtų nustatoma taikant formulę, o ne savo nuožiūra 
priimant sprendimą, būtų lengviau stebėti bendros sisteminės rizikos pokyčius ir laiku 
atpažinti, kada ima didėti atskiros rizikos, susijusios su AIFM strategijose naudojamu dideliu 
finansiniu svertu, lygis.
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Pakeitimas 1260
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kompetentingos institucijos vertina 
riziką, kurią AIFV veikla galėtų kelti jų 
valdomų AIF atžvilgiu, ir jei laikoma, kad 
tai būtina finansų sistemos stabilumui ir 
vientisumui užtikrinti, AIFV buveinės 
valstybės narės kompetentingos 
institucijos nustato AIFV leidžiamo 
naudoti finansinio sverto lygio 
apribojimus. AIFM buveinės valstybės 
narės kompetentingos institucijos 
reikiamu laiku informuoja AIF buveinės 
valstybės narės kompetentingas 
institucijas, Europos vertybinių popierių 
ir rinkų priežiūros instituciją bei Europos 
sisteminės rizikos valdybą apie priemones, 
kurių buvo imtasi šiuo atžvilgiu pagal 46 
straipsnį. 

Or. en

Justification

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.
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Pakeitimas 1261
Gay Mitchell

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kompetentingos institucijos vertina 
riziką, kurią AIFV veikla galėtų kelti jų 
valdomų AIF atžvilgiu, ir jei laikoma, kad 
tai būtina finansų sistemos stabilumui ir 
vientisumui užtikrinti, AIFV buveinės 
valstybės narės kompetentingos 
institucijos nustato AIFV leidžiamo 
naudoti jų valdomų AIF atžvilgiu 
finansinio sverto lygio apribojimus. AIFM 
buveinės valstybės narės kompetentingos 
institucijos reikiamu laiku informuoja 
Europos sisteminės rizikos valdybą ir AIF 
buveinės valstybės narės kompetentingas 
institucijas apie priemones, kurių buvo 
imtasi šiuo atžvilgiu. 

Or. en

Pakeitimas 1262
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kompetentingos institucijos vertina 
riziką, kurią AIFV veikla galėtų kelti jų 
valdomų AIF atžvilgiu, ir jei laikoma, kad 
tai būtina finansų sistemos stabilumui ir 
vientisumui užtikrinti, AIFV buveinės 
valstybės narės kompetentingos 
institucijos nustato AIFV leidžiamo 
naudoti jų valdomų AIF atžvilgiu 
finansinio sverto lygio apribojimus. AIFM 
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buveinės valstybės narės kompetentingos 
institucijos reikiamu laiku informuoja 
Europos sisteminės rizikos valdybą ir AIF 
buveinės valstybės narės kompetentingas 
institucijas apie priemones, kurių buvo 
imtasi šiuo atžvilgiu. 

Or. en

Pakeitimas 1263
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kompetentingos institucijos vertina 
riziką, kurią AIFV veikla galėtų kelti jų 
valdomų AIF atžvilgiu, ir jei laikoma, kad 
tai būtina finansų sistemos stabilumui ir 
vientisumui užtikrinti, AIFV buveinės 
valstybės narės kompetentingos 
institucijos nustato AIFV leidžiamo 
naudoti jų valdomų AIF atžvilgiu 
finansinio sverto lygio apribojimus. AIFM 
buveinės valstybės narės kompetentingos 
institucijos reikiamu laiku informuoja 
Europos sisteminės rizikos valdybą ir AIF 
buveinės valstybės narės kompetentingas 
institucijas apie priemones, kurių buvo 
imtasi šiuo atžvilgiu. 

Or. en

Pakeitimas 1264
Gay Mitchell

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Komisija pagal 49a, 49b ir 49cb 
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straipsnius priima deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomi principai, 
patikslinantys sąlygas, kuriomis 
kompetentingos institucijos vykdytų 3a 
dalies nuostatas atsižvelgdamos į 
skirtingas AIF strategijas, skirtingas 
rinkų, kuriose veikia AIF, sąlygas ir 
galimą prociklinį šių nuostatų vykdymo 
poveikį. 

Or. en

Pakeitimas 1265
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Komisija pagal 49a, 49b ir 49cb 
straipsnius priima deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomi principai, 
patikslinantys sąlygas, kuriomis 
kompetentingos institucijos vykdytų 3a 
dalies nuostatas atsižvelgdamos į 
skirtingas AIF strategijas, skirtingas 
rinkų, kuriose veikia AIF, sąlygas ir 
galimą prociklinį šių nuostatų vykdymo 
poveikį. 

Or. en

Justification

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 
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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.

Pakeitimas 1266
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Komisija pagal 49a, 49b ir 49cb 
straipsnius priima deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomi principai, 
patikslinantys sąlygas, kuriomis 
kompetentingos institucijos vykdytų 3a 
dalies nuostatas atsižvelgdamos į 
skirtingas AIF strategijas, skirtingas 
rinkų, kuriose veikia AIF, sąlygas ir 
galimą prociklinį šių nuostatų vykdymo 
poveikį. 

Or. en

Pakeitimas 1267
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Komisija pagal 49a, 49b ir 49cb 
straipsnius priima deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomi principai, 
patikslinantys sąlygas, kuriomis 
kompetentingos institucijos vykdytų 3a 
dalies nuostatas atsižvelgdamos į 
skirtingas AIF strategijas, skirtingas 
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rinkų, kuriose veikia AIF, sąlygas ir 
galimą prociklinį šių nuostatų vykdymo 
poveikį. 

Or. en

Pakeitimas 1268
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Komisija pagal 49a, 49b ir 49cb 
straipsnius priima deleguotuosius aktus, 
kuriuose išaiškinami finansinis sverto 
metodai, nurodyti 3 straipsnio l punkte, ir 
patikslinama, kada laikoma, kad 
finansinis svertas naudojamas sistemiškai 
ir kaip finansinis svertas 
apskaičiuojamas. 

Or. en

Pakeitimas 1269
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio taikymą, Europos vertybinių 
popierių ir rinkų priežiūros institucija gali 
parengti techninius standartus, 
apibrėžiančius 3a dalies nuostatų taikymo
sąlygas atsižvelgiant į Komisijos pagal šią 
dalį priimtus deleguotuosius aktus. 
Komisija gali patvirtinti techninių 
standartų, nurodytų pirmoje dalyje, 
projektą Reglamento …/…. [Europos 
vertybinių popierių ir rinkų priežiūros 
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institucija] 7 straipsnyje nustatyta tvarka. 

Or. en

Justification

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.

Pakeitimas 1270
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išskirtinėmis aplinkybėmis ir kai tai 
būtina finansų sistemos stabilumui ir 
vientisumui užtikrinti, buveinės valstybės 
narės kompetentingos institucijos gali 
nustatyti papildomus AIFV naudojamo 
finansinio sverto lygio apribojimus. 
Priemonės, kurių imasi buveinės valstybės 
narės kompetentingos institucijos, yra 
laikinos ir turėtų atitikti pagal 3 dalį 
Komisijos priimtas nuostatas.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 1271
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išskirtinėmis aplinkybėmis ir kai tai 
būtina finansų sistemos stabilumui ir 
vientisumui užtikrinti, buveinės valstybės 
narės kompetentingos institucijos gali 
nustatyti papildomus AIFV naudojamo 
finansinio sverto lygio apribojimus. 
Priemonės, kurių imasi buveinės valstybės 
narės kompetentingos institucijos, yra 
laikinos ir turėtų atitikti pagal 3 dalį 
Komisijos priimtas nuostatas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nustatytos finansinio sverto lygio apribojimus arba viršutines ribas būtų netinkamos ir 
nepraktiškos. Apibrėžti finansinį svertą labai sudėtinga, o finansinio sverto taikymas dažnai 
priklauso nuo investuojamo turto rūšies ir (arba) strategijos, kurią yra pasirinkęs konkretus 
AIF. 

Pakeitimas 1272
Gay Mitchell

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išskirtinėmis aplinkybėmis ir kai tai 
būtina finansų sistemos stabilumui ir 
vientisumui užtikrinti, buveinės valstybės 
narės kompetentingos institucijos gali 
nustatyti papildomus AIFV naudojamo 
finansinio sverto lygio apribojimus. 
Priemonės, kurių imasi buveinės valstybės 
narės kompetentingos institucijos, yra 
laikinos ir turėtų atitikti pagal 3 dalį 
Komisijos priimtas nuostatas.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 1273
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išskirtinėmis aplinkybėmis ir kai tai 
būtina finansų sistemos stabilumui ir 
vientisumui užtikrinti, buveinės valstybės 
narės kompetentingos institucijos gali 
nustatyti papildomus AIFV naudojamo 
finansinio sverto lygio apribojimus. 
Priemonės, kurių imasi buveinės valstybės 
narės kompetentingos institucijos, yra 
laikinos ir turėtų atitikti pagal 3 dalį 
Komisijos priimtas nuostatas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nustatytos finansinio sverto lygio apribojimus arba viršutines ribas būtų netinkamos ir 
nepraktiškos. Apibrėžti finansinį svertą labai sudėtinga, o finansinio sverto taikymas dažnai 
priklauso nuo investuojamo turto rūšies ir (arba) strategijos, kurią yra pasirinkęs konkretus 
AIF.

Pakeitimas 1274
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išskirtinėmis aplinkybėmis ir kai tai 
būtina finansų sistemos stabilumui ir 
vientisumui užtikrinti, buveinės valstybės 

Išbraukta.
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narės kompetentingos institucijos gali 
nustatyti papildomus AIFV naudojamo 
finansinio sverto lygio apribojimus. 
Priemonės, kurių imasi buveinės valstybės 
narės kompetentingos institucijos, yra 
laikinos ir turėtų atitikti pagal 3 dalį 
Komisijos priimtas nuostatas.

Or. en

Justification

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.

Pakeitimas 1275
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išskirtinėmis aplinkybėmis ir kai tai 
būtina finansų sistemos stabilumui ir 
vientisumui užtikrinti, buveinės valstybės 
narės kompetentingos institucijos gali 
nustatyti papildomus AIFV naudojamo 
finansinio sverto lygio apribojimus. 
Priemonės, kurių imasi buveinės valstybės 
narės kompetentingos institucijos, yra 
laikinos ir turėtų atitikti pagal 3 dalį 
Komisijos priimtas nuostatas. 

4. Remdamasi pagal šią direktyvą pateikta 
informacija, Europos vertybinių popierių 
ir rinkų priežiūros institucija reguliariai 
arba ad hoc pagrindu, gavusi prašymą ar 
kitais būdais, siekdama finansų rinkų 
stabilumo ir vientisumo: 

a) prižiūri ir vertina riziką, susijusią su 
bet kurio AIFV veikla jo valdomo AIF 
atžvilgiu. Atlikdama savo vertinimą, 
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Europos vertybinių popierių ir rinkų 
priežiūros institucija palaiko ryšius su 
Europos sisteminės rizikos valdyba ir 
AIFV buveinės valstybės narės 
kompetentingomis institucijomis; 
b) jei tai jai atrodo būtina, gali prašyti 
papildomos informacijos, kurią laiko 
svarbia, iš susijusio AIFV tiesiogiai arba 
per AIFV buveinės valstybės narės 
kompetentingas institucijas; 
c) gali savo iniciatyva ir (arba) AIFV 
buveinės valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms nesiėmus 
veiksmų priimti konkrečius sprendimus, 
reikalaujančius, kad AIFV buveinės 
valstybės narės kompetentingos 
institucijos imtųsi priemonių, būtinų 
kovoti su bet kokia rizika, kuri gali grėsti 
finansų rinkų vientisumui arba visos 
finansų sistemos ar jos dalies stabilumui, 
užtikrindamos, kad vieno ar kelių AIFV 
veiklos jo arba jų valdomų AIF atžvilgiu 
būtų iškelti atitinkami reikalavimai arba 
įvesti apribojimai; tokie reikalavimai arba 
apribojimai apima AIFV naudojamo 
finansinio sverto apribojimus, ypač 
susijusius su jo lygiu ir pobūdžiu, 
atsižvelgiant, inter alia, į AIF tipą, jų 
strategiją, jų finansinio sverto šaltinius ir 
jų investicijų sutelkimą, rinkos, kurioje 
veikia AIF, sąlygas ir galimą tokių 
apribojimų įgyvendinimo prociklinį 
poveikį; be to, tokie reikalavimai arba 
apribojimai apima AIFV investavimo 
strategijos pakeitimus, apie kuriuos, t.y. 
apie savo priimtus konkrečius
sprendimus, Europos vertybinių popierių 
ir rinkų priežiūros institucija informuoja 
Europos sisteminės rizikos valdybą; jeigu 
AIFV buveinės valstybės narės 
kompetentingos institucijos nevykdo tokio 
konkretaus Europos vertybinių popierių ir 
rinkų priežiūros institucijos sprendimo, 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
priežiūros institucija gali priimti konkretų
vienam arba keliems susijusiems AIFV
skirtą sprendimą, reikalaudama, kad 
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pastarieji imtųsi priemonių (įskaitant 
visos veiklos nutraukimą), būtinų siekiant 
įvykdyti konkretų Europos vertybinių 
popierių ir rinkų priežiūros institucijos 
sprendimą; Europos vertybinių popierių ir 
rinkų priežiūros institucijos konkretūs
tiesiogiai AIFV skirti sprendimai turi 
viršenybę bet kokių ankstesnių AIFV 
buveinės valstybės narės kompetentingų 
institucijų sprendimų atžvilgiu; bet kokiu 
atveju visos AIFV buveinės valstybės 
narės kompetentingų institucijų 
priemonės, kurių jos ėmėsi dėl aplinkybių, 
aptariamų Europos vertybinių popierių ir 
rinkų priežiūros institucijos konkrečiame 
sprendime, skirtame AIFV buveinės 
valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms arba AIFV, turi atitikti šį 
konkretų sprendimą. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti veiksmingą sisteminės rizikos priežiūrą ir stebėseną turi būti sukurtas 
mechanizmas, kuris padėtų patikslinti ir veiksmingai organizuoti valstybių narių ir Europos 
institucijų keitimąsi informacija. Be to, Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros 
institucijai turėtų būti suteikti įgaliojimai, kuriuos vykdydama ji galėtų gauti svarbios 
informacijos, nuolatos ir konkrečiais atvejais kištis į nacionalinių institucijų ir fondų 
valdytojų veiklą, tvirtinti teisiškai privalomus techninius standartus, skirtus nustatyti riziką 
finansų rinkų vientisumui ir stabilumui, įskaitant su pernelyg dideliu finansiniu svertu 
susijusias riziką, ir su ja kovoti.

Pakeitimas 1276
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išskirtinėmis aplinkybėmis ir kai tai 
būtina finansų sistemos stabilumui ir 
vientisumui užtikrinti, buveinės valstybės 
narės kompetentingos institucijos gali 
nustatyti papildomus AIFV naudojamo 

4. Išskirtinėmis aplinkybėmis ir kai 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
priežiūros institucija laiko, kad tai būtina 
finansų sistemos stabilumui ir vientisumui, 
buveinės valstybės narės kompetentingos 
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finansinio sverto lygio apribojimus. 
Priemonės, kurių imasi buveinės valstybės 
narės kompetentingos institucijos, yra 
laikinos ir turėtų atitikti pagal 3 dalį 
Komisijos priimtas nuostatas. 

institucijos gali nustatyti papildomus AIFV 
naudojamo finansinio sverto lygio 
apribojimus. Priemonės, kurių imasi 
buveinės valstybės narės kompetentingos 
institucijos pagal Europos vertybinių 
popierių ir rinkų priežiūros institucijos 
gaires ir Europos sisteminės rizikos 
valdybos rekomendacijas, yra laikinos ir 
turėtų atitikti pagal 3 dalį Komisijos 
priimtas nuostatas. 

Or. en

Pagrindimas

Europos sisteminės rizikos valdyba turėtų būti atsakinga už išskirtinių aplinkybių, dėl kurių 
kyla pavojus finansų sistemos stabilumui ir vientisumui, atskleidimą. Priemonės, kurių imasi 
buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos siekdamos sušvelninti riziką, turi atitikti 
Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros institucijos gaires ir Europos sisteminės 
rizikos valdybos rekomendacijas, kad būtų užtikrintos vienodos galimybės ir nuoseklus šios 
direktyvos įgyvendinimas. 

Pakeitimas 1277
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išskirtinėmis aplinkybėmis ir kai tai 
būtina finansų sistemos stabilumui ir 
vientisumui užtikrinti, buveinės valstybės 
narės kompetentingos institucijos gali 
nustatyti papildomus AIFV naudojamo 
finansinio sverto lygio apribojimus. 
Priemonės, kurių imasi buveinės valstybės 
narės kompetentingos institucijos, yra 
laikinos ir turėtų atitikti pagal 3 dalį 
Komisijos priimtas nuostatas. 

4. Išskirtinėmis aplinkybėmis ir kai tai 
būtina finansų sistemos stabilumui ir 
vientisumui užtikrinti arba ilgalaikiui 
tvariam ekonomikos augimui apsaugoti, 
buveinės valstybės narės kompetentingos 
institucijos ir Komisija gali nustatyti 
papildomus AIFV naudojamo finansinio 
sverto lygio apribojimus. Priemonės, kurių 
imasi buveinės valstybės narės 
kompetentingos institucijos, yra laikinos ir 
turėtų atitikti pagal 3 dalį Komisijos 
priimtas nuostatas. 

Or. en
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Pagrindimas

Sprendimus dėl laikinų finansinio sverto lygio apribojimų turėtų priimti buveinės valstybės 
narės kompetentingos institucijos arba Komisija.

Pakeitimas 1278
Wolf Klinz, Carl Haglund

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išskirtinėmis aplinkybėmis ir kai tai 
būtina finansų sistemos stabilumui ir 
vientisumui užtikrinti, buveinės valstybės 
narės kompetentingos institucijos gali 
nustatyti papildomus AIFV naudojamo 
finansinio sverto lygio apribojimus. 
Priemonės, kurių imasi buveinės valstybės 
narės kompetentingos institucijos, yra 
laikinos ir turėtų atitikti pagal 3 dalį
Komisijos priimtas nuostatas. 

4. Išskirtinėmis aplinkybėmis ir kai tai 
būtina finansų sistemos stabilumui ir 
vientisumui užtikrinti, AIFV buveinės 
valstybės narės kompetentingos institucijos 
gali nustatyti AIFV naudojamo finansinio 
sverto lygio apribojimus. Apie bet kokią 
tokią priemonę turi būti informuojamos 
AIF buveinės valstybė narė, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų priežiūros 
institucija, Europos sisteminės rizikos 
valdyba ir Komisija. 

Or. en

Pakeitimas 1279
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išskirtinėmis aplinkybėmis ir kai tai 
būtina finansų sistemos stabilumui ir 
vientisumui užtikrinti, buveinės valstybės 
narės kompetentingos institucijos gali 
nustatyti papildomus AIFV naudojamo 
finansinio sverto lygio apribojimus. 
Priemonės, kurių imasi buveinės valstybės 
narės kompetentingos institucijos, yra 
laikinos ir turėtų atitikti pagal 3 dalį 

4. Išskirtinėmis aplinkybėmis ir kai tai 
būtina finansų sistemos stabilumui ir 
vientisumui užtikrinti, buveinės valstybės 
narės kompetentingos institucijos gali 
nustatyti papildomus AIF naudojamo 
finansinio sverto lygio apribojimus. 
Priemonės, kurių imasi buveinės valstybės 
narės kompetentingos institucijos, yra 
laikinos Apie bet kokį tokį buveinės 
valstybės narės kompetentingos 
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Komisijos priimtas nuostatas. institucijos nustatytą apribojimą turi būti 
informuojama Europos vertybinių 
popierių ir rinkų priežiūros institucija. 

Or. en

Pagrindimas

Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros institucija turi būti informuojama tam, kad 
galėtų taikyti nuoseklias priemones Bendrijos lygmeniu. 

Pakeitimas 1280
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išskirtinėmis aplinkybėmis ir kai tai 
būtina finansų sistemos stabilumui ir 
vientisumui užtikrinti, buveinės valstybės 
narės kompetentingos institucijos gali 
nustatyti papildomus AIFV naudojamo 
finansinio sverto lygio apribojimus. 
Priemonės, kurių imasi buveinės valstybės 
narės kompetentingos institucijos, yra 
laikinos ir turėtų atitikti pagal 3 dalį 
Komisijos priimtas nuostatas.

4. Išskirtinėmis aplinkybėmis ir kai tai 
būtina finansų sistemos stabilumui ir 
vientisumui užtikrinti, buveinės valstybės 
narės kompetentingos institucijos gali 
nustatyti papildomus AIFV ir AIF
naudojamo finansinio sverto lygio 
apribojimus. Priemonės, kurių imasi 
buveinės valstybės narės kompetentingos 
institucijos, yra laikinos ir turėtų atitikti 
pagal 3 dalį Komisijos priimtas nuostatas. 

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos 19–30 straipsniai taip pat turėtų būti taikomi ir AIF. 

Pakeitimas 1281
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išskirtinėmis aplinkybėmis ir kai tai 4. Išskirtinėmis aplinkybėmis ir kai tai 
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būtina finansų sistemos stabilumui ir 
vientisumui užtikrinti, buveinės valstybės 
narės kompetentingos institucijos gali 
nustatyti papildomus AIFV naudojamo 
finansinio sverto lygio apribojimus. 
Priemonės, kurių imasi buveinės valstybės 
narės kompetentingos institucijos, yra 
laikinos ir turėtų atitikti pagal 3 dalį 
Komisijos priimtas nuostatas. 

būtina finansų sistemos stabilumui ir 
vientisumui užtikrinti, buveinės valstybės 
narės kompetentingos institucijos gali 
nustatyti papildomus AIFV ir AIF
naudojamo finansinio sverto lygio 
apribojimus. Priemonės, kurių imasi 
buveinės valstybės narės kompetentingos 
institucijos, yra laikinos ir turėtų atitikti 
pagal 3 dalį Komisijos priimtas nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos 19–30 straipsniai taip pat turėtų būti taikomi ir AIF.

Pakeitimas 1282
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija patvirtina gaires dėl tikslinių 
bendrovių, kurių akcijos yra išperkamos 
AIF už skolintas lėšas, ilgalaikio 
mokumo. Gairėse apibrėžiami šie keturi 
rodikliai: 
a) skolų aptarnavimo mokesčiai (pinigų 
srautų ir bendro skolos aptarnavimo 
santykis); 
b) bendras finansinis svertas, t. y. 
„kintamas finansinio sverto koeficientas 
Nr. 1“ (konsoliduotų pajamų prieš 
atskaitant palūkanas, mokesčius, 
nusidėvėjimo ir amortizacijos kaštus ir 
grynųjų palūkanų santykis); 
c) „kintamas finansinio sverto 
koeficientas Nr. 2“ (grynosios skolos ir 
laisvųjų pinigų srautų santykis); ir 
d) nuosavybės koeficientas (nuosavo 
kapitalo ir viso kapitalo santykis).
Tikslinės bendrovės turi atitikti visus 
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keturis rodiklius ir reguliariai atlikti 
mokumo tikrinimus. Dividendų 
išmokėjimas turi būti apribotas vienu 
kartu per metus ir neviršyti pajamų. Jeigu 
mokumas nepakankamas, dividendai 
neišmokami. 

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata skirta kovoti su daugiausia rūpesčių keliančiais, kai privataus kapitalo fondai 
skolintomis lėšomis įsigyja į biržos prekybos sąrašus įtrauktas arba neįtrauktas bendroves.
Keturių rodiklių derinys yra skirtas apsaugoti tikslinių bendrovių, ypač MVĮ, nuosavą turtą 
nuo nepakeliamos skolų naštos ir turto išpardavimo. Mokumo tikrinimai ir dvidendų 
išmokėjimo apribojimai yra būtini siekiant išsaugoti AIF už skolintas lėšas išpirktų bendrovių 
mokumą, ypač atsižvelgiant į tarptautinius apskaitos standartus. 

Pakeitimas 1283
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija patvirtina gaires dėl tikslinių 
bendrovių, kurių akcijos yra išperkamos 
AIF už skolintas lėšas, ilgalaikio 
mokumo. Gairėse apibrėžiami šie keturi 
rodikliai: 
a) skolų aptarnavimo mokesčiai (pinigų 
srautų ir bendro skolos aptarnavimo 
santykis); 
b) bendras finansinis svertas, t. y. 
„kintamas finansinio sverto koeficientas 
Nr. 1“ (konsoliduotų pajamų prieš 
atskaitant palūkanas, mokesčius, 
nusidėvėjimo ir amortizacijos kaštus ir 
grynųjų palūkanų santykis); 
c) „kintamas finansinio sverto 
koeficientas Nr. 2“ (grynosios skolos ir 
laisvųjų pinigų srautų santykis); ir 
d) nuosavybės koeficientas (nuosavo 
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kapitalo ir viso kapitalo santykis).
Tikslinės bendrovės turi atitikti visus 
keturis rodiklius ir reguliariai atlikti 
mokumo tikrinimus. Dividendų 
išmokėjimas turi būti apribotas vienu 
kartu per metus ir neviršyti pajamų. Jeigu 
mokumas nepakankamas, dividendai 
neišmokami. 

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata skirta kovoti su daugiausia rūpesčių keliančiais, kai privataus kapitalo fondai 
skolintomis lėšomis įsigyja į biržos prekybos sąrašus įtrauktas arba neįtrauktas bendroves.
Keturių rodiklių derinys yra skirtas apsaugoti tikslinių bendrovių, ypač MVĮ, nuosavą turtą 
nuo nepakeliamos skolų naštos ir turto išpardavimo. Mokumo tikrinimai ir dvidendų 
išmokėjimo apribojimai yra būtini siekiant išsaugoti AIF už skolintas lėšas išpirktų bendrovių 
mokumą, ypač atsižvelgiant į tarptautinius apskaitos standartus.

Pakeitimas 1284
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
V skyriaus 2 skirsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV, VALDANČIŲ AIF, KURIE 
ĮSIGYJA BENDROVIŲ 
KONTROLINIUS PAKETUS, 
ĮPAREIGOJIMAI

AIF, KURIE ĮSIGYJA BENDROVIŲ 
KONTROLINIUS PAKETUS, 
ĮPAREIGOJIMAI

Or. en

Pagrindimas

Tai ne AIFV, o AIF įpareigojimai. 
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Pakeitimas 1285
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
V skyriaus 2 skirsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV, VALDANČIŲ AIF, KURIE 
ĮSIGYJA BENDROVIŲ 
KONTROLINIUS PAKETUS, 
ĮPAREIGOJIMAI

AIFV, VALDANČIŲ AIF, KURIE 
ĮSIGYJA REIKŠMINGĄ BENDROVIŲ 
AKCIJŲ DALĮ ARBA KONTROLINIUS 
PAKETUS, ĮPAREIGOJIMAI 

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26 straipsnis Išbraukta.
Taikymo sritis 
1. Šis skirsnis taikomas:
a) AIFV, valdantiems vieną ar daugiau 
AIF, kurie atskirai arba kartu įsigyja 
30 % ar daugiau Bendrijoje buveinę 
turinčio emitento arba į biržos prekybos 
sąrašus neįtrauktos bendrovės balsavimo 
teisių;
b) AIFV, sudariusiems susitarimą su 
vienu ar daugiau kitų AIFV, pagal kurį 
šių AIFV valdomi AIF galėtų įsigyti 30 % 
ar daugiau emitento arba į biržos 
prekybos sąrašus neįtrauktos bendrovės 
balsavimo teisių.
2. Šis skirsnis netaikomas tais atvejais, kai 
susijęs emitentas arba į biržos prekybos 
sąrašus neįtraukta bendrovė yra mažosios 
ar vidutinės įmonės, kuriose dirba mažiau 
nei 250 darbuotojų, kurių metinė apyvarta 
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neviršija 50 mln. EUR ir (arba) metinio 
balanso suma neviršija 43 mln. EUR. 

Or. en

Pagrindimas

30–26 straipsnių nuostatos turėtų būti nuosekliai taikomos visiems, kurie siekia įgyti 
atitinkamą akcijų dalį, o ne tik AIFV ir įmonėms, į kurias jie investuoja. Bet kokie neaiškumai, 
galintys kilti dėl skaidrumo arba dėl darbuotojų ir suinteresuotųjų subjektų verslo interesų, 
vienodai liečia visų ES bendrovės kontrolinio paketo turėtojų, o ne tik AIFV, veiklą. 
Įpareigojimai atskleisti informaciją turėtų būti nuosekliai taikomi pagal bendrą Bendrovių 
teisės direktyvą. AIFV ir įmonių, į kurias jie investuoja, neturėtų atsidurti nepalankesnėje 
padėtyje.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26 straipsnis Išbraukta.
Taikymo sritis 
1. Šis skirsnis taikomas:
a) AIFV, valdantiems vieną ar daugiau 
AIF, kurie atskirai arba kartu įsigyja 
30 % ar daugiau Bendrijoje buveinę 
turinčio emitento arba į biržos prekybos 
sąrašus neįtrauktos bendrovės balsavimo 
teisių;
b) AIFV, sudariusiems susitarimą su 
vienu ar daugiau kitų AIFV, pagal kurį 
šių AIFV valdomi AIF galėtų įsigyti 30 % 
ar daugiau emitento arba į biržos 
prekybos sąrašus neįtrauktos bendrovės 
balsavimo teisių.
2. Šis skirsnis netaikomas tais atvejais, kai 
susijęs emitentas arba į biržos prekybos 
sąrašus neįtraukta bendrovė yra mažosios 
ar vidutinės įmonės, kuriose dirba mažiau 
nei 250 darbuotojų, kurių metinė apyvarta 
neviršija 50 mln. EUR ir (arba) metinio 
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balanso suma neviršija 43 mln. EUR. 

Or. en

Justification

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.

Pakeitimas 1288
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio antraštė ir 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikymo sritis Riziką ribojanti priežiūra įsigyjant 
skolintomis lėšomis į biržos prekybos 
sąrašus neįtrauktas bendroves 

1. Šis skirsnis taikomas: 1. Valstybės narės užtikrina, kad AIFV, 
valdantys vieną ar daugiau AIF, kurie 
atskirai arba kartu įsigyja teisę 
kontroliuoti į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktą bendrovę, teiktų informaciją 
apie tikslinei bendrovei prieš ją įsigyjant 
ir po to tiesiogiai arba netiesiogiai 
tenkančių skolų lygį. 

a) AIFV, valdantiems vieną ar daugiau 
AIF, kurie atskirai arba kartu įsigyja 
30 % ar daugiau Bendrijoje buveinę 
turinčio emitento arba į biržos prekybos 
sąrašus neįtrauktos bendrovės balsavimo 
teisių;
b) AIFV, sudariusiems susitarimą su 
vienu ar daugiau kitų AIFV, pagal kurį 
šių AIFV valdomi AIF galėtų įsigyti 30 % 
ar daugiau emitento arba į biržos 
prekybos sąrašus neįtrauktos bendrovės 
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balsavimo teisių.

Or. en

Pagrindimas

26–30 straipsniuose privataus kapitalo valdytojams nustatyti įpareigojimai atskleisti 
informaciją nėra svarbūs ir tinkami sisteminės rizikos priežiūrai. Tiesą sakant, jie arba susiję 
su įpareigojimais atskleisti informaciją, kurie jau buvo apibrėžti kitose ES direktyvose, arba 
juos vargu ar įmanoma taikyti (pvz., įpareigojimą į biržos prekybos sąrašus neįtrauktai 
bendrovei atskleisti savo plėtros planą; šis įpareigojimas kelia rimtą susirūpinimą dėl 
konfidencialumo ir (arba) ekonominės informacijos). Be to, jie nėra taikomi visiems rinkos 
dalyviams, kurių veikla gali kelti sisteminę riziką.

Pakeitimas 1289
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis skirsnis taikomas: 1. Šis skirsnis taikomas AIF, kurie atskirai 
arba susitarę su vienu ar daugiau kitų AIF 
įsigyja teisę daryti esminę įtaką arba 
kontroliuoti, kaip apibrėžta Tarptautiniai 
finansinės atskaitomybės standartai (angl. 
IFRS), emitentą arba į biržos prekybos 
sąrašus neįtrauktą bendrovę, turinčią 
buveinę Europos Sąjungoje. 

a) AIFV, valdantiems vieną ar daugiau 
AIF, kurie atskirai arba kartu įsigyja
30 % ar daugiau Bendrijoje buveinę 
turinčio emitento arba į biržos prekybos 
sąrašus neįtrauktos bendrovės balsavimo 
teisių;
b) AIFV, sudariusiems susitarimą su 
vienu ar daugiau kitų AIFV, pagal kurį šių 
AIFV valdomi AIF galėtų įsigyti 30 % ar 
daugiau emitento arba į biržos prekybos 
sąrašus neįtrauktos bendrovės balsavimo 
teisių.

Or. en
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Pagrindimas

Reikalavimai turi būti proporcingi AIF įtakai, daromai bendrovei. 

Pakeitimas 1290
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) AIFV, valdantiems vieną ar daugiau 
AIF, kurie atskirai arba kartu įsigyja 30 %
ar daugiau Bendrijoje buveinę turinčio 
emitento arba į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktos bendrovės balsavimo teisių;

a) AIFV, valdantiems vieną ar daugiau 
AIF, kurie atskirai arba kartu įsigyja 10 %, 
20 %, 30 % ir 50 %ar daugiau Europos 
Sąjungoje buveinę turinčio emitento arba į 
biržos prekybos sąrašus neįtrauktos 
bendrovės balsavimo teisių; 

Or. en

Justification

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.

Pakeitimas 1291
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) AIFV, valdantiems vieną ar daugiau
AIF, kurie atskirai arba kartu įsigyja 30 % 
ar daugiau Bendrijoje buveinę turinčio 
emitento arba į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktos bendrovės balsavimo teisių; 

a) AIF, kurie atskirai arba kartu įsigyja 
25 % ar daugiau Europos Sąjungoje
buveinę turinčio emitento arba į biržos 
prekybos sąrašus neįtrauktos bendrovės 
balsavimo teisių, ir AIFV, valdantys vieną 
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ar daugiau tokių AIF; 

Or. en

Pagrindimas

Dėl verslo įsigijimo skolintomis lėšomis sandorių įmonės bei jų darbuotojai dažnai patiria 
rimtų pasekmių. Taigi reikėtų nustatyti žemesnę ribą privataus kapitalo fondų veiklai 
reglamentuoti. 25 % balsavimo teisių gali būti laikomi dominuojančios įtakos riba. Daugelyje 
valstybių narių privataus kapitalo fondai nukreipti į ypač daug darbo vietų turinčias MVĮ, 
kurioms nebūtų taikoma 2 dalyje nustatyta riba.

Pakeitimas 1292
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) AIFV, valdantiems vieną ar daugiau
AIF, kurie atskirai arba kartu įsigyja 30 % 
ar daugiau Bendrijoje buveinę turinčio 
emitento arba į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktos bendrovės balsavimo teisių; 

a) AIF, kurie atskirai arba kartu įsigyja 
25 % ar daugiau Europos Sąjungoje
buveinę turinčio emitento arba į biržos 
prekybos sąrašus neįtrauktos bendrovės 
balsavimo teisių, ir AIFV, valdantys vieną 
ar daugiau tokių AIF; 

Or. en

Pagrindimas

Dėl verslo įsigijimo skolintomis lėšomis sandorių įmonės bei jų darbuotojai dažnai patiria 
rimtų pasekmių. Taigi reikėtų nustatyti žemesnę ribą privataus kapitalo fondų veiklai 
reglamentuoti. 25 % balsavimo teisių gali būti laikomi dominuojančios įtakos riba. Daugelyje 
valstybių narių privataus kapitalo fondai nukreipti į ypač daug darbo vietų turinčias MVĮ, 
kurioms nebūtų taikoma 2 dalyje nustatyta riba.
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Pakeitimas 1293
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis skirsnis taikomas: 1. Šis skirsnis taikomas:
a) AIFV, valdantiems vieną ar daugiau 
AIF, kurie atskirai arba kartu įsigyja 30 % 
ar daugiau Bendrijoje buveinę turinčio 
emitento arba į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktos bendrovės balsavimo teisių;

a) AIFV, valdantiems vieną ar daugiau 
AIF, kurie atskirai arba kartu įsigyja į 
biržos prekybos sąrašus neįtrauktos 
bendrovės kontrolės teisę; 

b) AIFV, sudariusiems susitarimą su vienu 
ar daugiau kitų AIFV, pagal kurį šių AIFV 
valdomi AIF galėtų įsigyti 30 % ar 
daugiau emitento arba į biržos prekybos 
sąrašus neįtrauktos bendrovės balsavimo 
teisių. 

b) AIFV, sudariusiems susitarimą su vienu 
ar daugiau kitų AIFV, pagal kurį šių AIFV 
valdomi AIF galėtų įsigyti į biržos 
prekybos sąrašus neįtrauktos bendrovės 
kontrolės teisę. 

Šiame skirsnyje kontrolės teisė reiškia 
daugiau nei 50 % į biržos prekybos 
sąrašus neįtrauktos bendrovės balsavimo 
teisių. 

Or. en

Pakeitimas 1294
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis skirsnis taikomas: 1. Šis skirsnis taikomas: 
a) AIFV, valdantiems vieną ar daugiau 
AIF, kurie atskirai arba kartu įsigyja 30 % 
ar daugiau Bendrijoje buveinę turinčio
emitento arba į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktos bendrovės balsavimo teisių;

a) AIFV, valdantiems vieną ar daugiau 
AIF, kurie atskirai arba kartu įsigyja 
Europos Sąjungoje buveinę turinčios į 
biržos prekybos sąrašus neįtrauktos 
bendrovės kontrolės teisę; 

b) AIFV, sudariusiems susitarimą su vienu 
ar daugiau kitų AIFV, pagal kurį šių AIFV 
valdomi AIF galėtų įsigyti 30 % ar 

b) AIFV, sudariusiems susitarimą su vienu 
ar daugiau kitų AIFV, pagal kurį šių AIFV 
valdomi AIF galėtų įsigyti į biržos 
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daugiau emitento arba į biržos prekybos 
sąrašus neįtrauktos bendrovės balsavimo 
teisių. 

prekybos sąrašus neįtrauktos bendrovės 
kontrolės teisę. 

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje neturėtų būti sprendžiami klausimai, kurie tinkamai reglamentuojami bendrovių 
teisėje. Sąvoka „kontrolės teisė“ turėtų būti suderinta su bendrovių teise. 

Pakeitimas 1295
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) AIFV, sudariusiems susitarimą su 
vienu ar daugiau kitų AIFV, pagal kurį šių
AIFV valdomi AIF galėtų įsigyti 30 % ar 
daugiau emitento arba į biržos prekybos 
sąrašus neįtrauktos bendrovės balsavimo 
teisių. 

b) AIFV, veikiantys kartu su vienu ar 
daugiau kitų AIFV, siekdami įsigyti arba 
vykdyti šių AIFV valdomų AIF balsavimo 
teises, kai šie AIFV valdo vieną ar 
daugiau AIF, kurie atskirai arba kartu 
įsigyja 10 %, 20 %, 30 % ir 50 % ar 
daugiau emitento arba į biržos prekybos 
sąrašus neįtrauktos bendrovės balsavimo 
teisių. 

Or. en

Pagrindimas

Privataus kapitalo fondai iki šiol atskleidžia labai mažai informacijos, kurios dažniausiai 
neįmanoma patikrinti, be to, ji pateikiama nereguliariai. Kadangi dėl šios nuosavybės formos 
kyla dideli įmonių valdymo stiliaus pokyčius, labai svarbu turėti išsamų ir nuoseklų vaizdą 
apie bendroves, įsigyjamas skolintomis lėšomis. Ši informacija yra svarbi investuotojams, 
vadovams, darbuotojams ir visuomenei. Neturėtų būti jokių informavimo reikalavimų išimčių 
nei remiantis fondo dydžiu, nei valdomos įmonės dydžiu. 
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Pakeitimas 1296
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) AIFV, sudariusiems susitarimą su vienu 
ar daugiau kitų AIFV, pagal kurį šių AIFV 
valdomi AIF galėtų įsigyti 30 % ar daugiau 
emitento arba į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktos bendrovės balsavimo teisių.

b) AIFV, sudariusiems susitarimą su vienu 
ar daugiau kitų AIFV, pagal kurį šių AIFV 
valdomi AIF galėtų įsigyti 25 % ar daugiau 
emitento arba į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktos bendrovės balsavimo teisių.

Or. en

Pagrindimas

Dėl verslo įsigijimo skolintomis lėšomis sandorių įmonės bei jų darbuotojai dažnai patiria 
rimtų pasekmių. Taigi reikėtų nustatyti žemesnę ribą privataus kapitalo fondų veiklai 
reglamentuoti. 25 % balsavimo teisių gali būti laikomi dominuojančios įtakos riba. Daugelyje 
valstybių narių privataus kapitalo fondai nukreipti į ypač daug darbo vietų turinčias MVĮ, 
kurioms nebūtų taikoma 2 dalyje nustatyta riba.

Pakeitimas 1297
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) AIFV, sudariusiems susitarimą su vienu 
ar daugiau kitų AIFV, pagal kurį šių AIFV 
valdomi AIF galėtų įsigyti 30 % ar daugiau 
emitento arba į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktos bendrovės balsavimo teisių.

b) AIFV, sudariusiems susitarimą su vienu 
ar daugiau kitų AIFV, pagal kurį šių AIFV 
valdomi AIF galėtų įsigyti 25 % ar daugiau 
emitento arba į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktos bendrovės balsavimo teisių.

Or. en

Pagrindimas

Dėl verslo įsigijimo skolintomis lėšomis sandorių įmonės bei jų darbuotojai dažnai patiria 
rimtų pasekmių. Taigi reikėtų nustatyti žemesnę ribą privataus kapitalo fondų veiklai 
reglamentuoti. 25 % balsavimo teisių gali būti laikomi dominuojančios įtakos riba. Daugelyje 
valstybių narių privataus kapitalo fondai nukreipti į ypač daug darbo vietų turinčias MVĮ, 
kurioms nebūtų taikoma 2 dalyje nustatyta riba.
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Pakeitimas 1298
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. AIFV kontroliuojamos į biržos 
prekybos sąrašus neįtrauktos bendrovės 
vykdo atitinkamas Europos Sąjungos ir 
nacionalinių bendrovių teisės aktų 
nuostatas dėl informacijos teikimo. 

Or. en

Pagrindimas

Tik taikant visuotinį požiūrį bus išvengta konkurencijos tarp rinkos dalyvių, kuriems taikoma 
ši direktyva, ir tų, kuriems netaikoma, iškraipymų. Dėl to bet kokie įpareigojimai atskleisti 
informaciją turi būti apibrėžti vienodai visoms privačios nuosavybės formoms, t. y. iš dalies 
pakeičiant ES bendrovių teisės direktyvas.

Pakeitimas 1299
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Iki ...* Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kuri 
remiasi susijusių bendrovių teisės aktų bei 
susijusių finansų sektoriaus direktyvų 
peržiūra ir į kurią, jei tinka, įtraukiamas 
teisės akto pasiūlymas, įskaitant 
pasiūlymą dėl šios direktyvos dalinio 
pakeitimo. Atlikdama vertinimą Komisija 
atsižvelgia į didesnio skaidrumo, 
sąžiningos konkurencijos ir vienodų 
sąlygų visoms bendrovėms, 
nediskriminuojant jų nuosavybės 
pagrindu, tikslus. Ji taip pat atsižvelgia į 
ES konkurencingumą inovacijų 
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finansavimo srityje. 
* OL įrašyti datą: šios direktyvos 
įsigaliojimo data. 

Or. en

Pagrindimas

Tik taikant visuotinį požiūrį bus išvengta konkurencijos tarp rinkos dalyvių, kuriems taikoma 
ši direktyva, ir tų, kuriems netaikoma, iškraipymų. Dėl to bet kokie įpareigojimai atskleisti 
informaciją turi būti apibrėžti vienodai visoms privačios nuosavybės formoms, t. y. iš dalies 
pakeičiant ES bendrovių teisės direktyvas.

Pakeitimas 1300
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis skirsnis netaikomas tais atvejais, kai 
susijęs emitentas arba į biržos prekybos 
sąrašus neįtraukta bendrovė yra mažosios 
ar vidutinės įmonės, kuriose dirba mažiau 
nei 250 darbuotojų, kurių metinė apyvarta 
neviršija 50 mln. EUR ir (arba) metinio 
balanso suma neviršija 43 mln. EUR.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dėl verslo įsigijimo skolintomis lėšomis sandorių įmonės bei jų darbuotojai dažnai patiria 
rimtų pasekmių. Taigi reikėtų nustatyti žemesnę ribą privataus kapitalo fondų veiklai 
reglamentuoti. 25 % balsavimo teisių gali būti laikomi dominuojančios įtakos riba. Daugelyje 
valstybių narių privataus kapitalo fondai nukreipti į ypač daug darbo vietų turinčias MVĮ, 
kurioms nebūtų taikoma 2 dalyje nustatyta riba.
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Pakeitimas 1301
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis skirsnis netaikomas tais atvejais, kai 
susijęs emitentas arba į biržos prekybos 
sąrašus neįtraukta bendrovė yra mažosios 
ar vidutinės įmonės, kuriose dirba mažiau 
nei 250 darbuotojų, kurių metinė apyvarta 
neviršija 50 mln. EUR ir (arba) metinio 
balanso suma neviršija 43 mln. EUR.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1302
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis skirsnis netaikomas tais atvejais, kai 
susijęs emitentas arba į biržos prekybos 
sąrašus neįtraukta bendrovė yra mažosios 
ar vidutinės įmonės, kuriose dirba mažiau 
nei 250 darbuotojų, kurių metinė apyvarta 
neviršija 50 mln. EUR ir (arba) metinio 
balanso suma neviršija 43 mln. EUR.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 1303
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis skirsnis netaikomas tais atvejais, kai 
susijęs emitentas arba į biržos prekybos 
sąrašus neįtraukta bendrovė yra mažosios 
ar vidutinės įmonės, kuriose dirba mažiau 
nei 250 darbuotojų, kurių metinė apyvarta 
neviršija 50 mln. EUR ir (arba) metinio 
balanso suma neviršija 43 mln. EUR.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dėl verslo įsigijimo skolintomis lėšomis sandorių įmonės bei jų darbuotojai dažnai patiria 
rimtų pasekmių. Taigi reikėtų nustatyti žemesnę ribą privataus kapitalo fondų veiklai 
reglamentuoti. 25 % balsavimo teisių gali būti laikomi dominuojančios įtakos riba. Daugelyje 
valstybių narių privataus kapitalo fondai nukreipti į ypač daug darbo vietų turinčias MVĮ, 
kurioms nebūtų taikoma 2 dalyje nustatyta riba.

Pakeitimas 1304
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis skirsnis netaikomas tais atvejais, kai 
susijęs emitentas arba į biržos prekybos 
sąrašus neįtraukta bendrovė yra mažosios 
ar vidutinės įmonės, kuriose dirba mažiau 
nei 250 darbuotojų, kurių metinė apyvarta 
neviršija 50 mln. EUR ir (arba) metinio 
balanso suma neviršija 43 mln. EUR. 

2. Taikant 1 dalį, AIFM, prieš įsigydami į 
biržos prekybos sąrašus neįtrauktą 
bendrovę, informuoja jų valstybės narės 
kompetentingas institucijas, jeigu dėl 
planuojamo pirkimo tikslinės bendrovės 
skola, tiesiogiai ar netiesiogiai, gali tapti 
kelis kartus didesnė už bendrovės vertę. 
Tokiu atveju kompetentingos institucijos 
atlieka galimų įsigijimo pasekmių riziką 
ribojančią kontrolę, visų pirma 
atsižvelgdams į susijusią sisteminę riziką. 
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Or. en

Pagrindimas

26–30 straipsniuose privataus kapitalo valdytojams nustatyti įpareigojimai atskleisti 
informaciją nėra svarbūs ir tinkami sisteminės rizikos priežiūrai. Tiesą sakant, jie arba susiję 
su įpareigojimais atskleisti informaciją, kurie jau buvo apibrėžti kitose ES direktyvose, arba 
juos vargu ar įmanoma taikyti (pvz., įpareigojimą į biržos prekybos sąrašus neįtrauktai 
bendrovei atskleisti savo plėtros planą; šis įpareigojimas kelia rimtą susirūpinimą dėl 
konfidencialumo ir (arba) ekonominės informacijos). Be to, jie nėra taikomi visiems rinkos 
dalyviams, kurių veikla gali kelti sisteminę riziką.

Pakeitimas 1305
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis skirsnis netaikomas tais atvejais, kai 
susijęs emitentas arba į biržos prekybos 
sąrašus neįtraukta bendrovė yra mažosios 
ar vidutinės įmonės, kuriose dirba mažiau 
nei 250 darbuotojų, kurių metinė apyvarta 
neviršija 50 mln. EUR ir (arba) metinio 
balanso suma neviršija 43 mln. EUR.

2. Šis skirsnis netaikomas tais atvejais, kai 
susijusioje į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktoje bendrovėje dirba mažiau nei 
250 darbuotojų.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimai turėtų būti proporcingi įmonės dydžiui. Vis dėlto pašalinant visas MVĮ 
Direktyva būtų netaikoma didžiajai daliai įsigijimo skolintomis lėšomis sandorių. 

Pakeitimas 1306
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis skirsnis netaikomas tais atvejais, kai 
susijęs emitentas arba į biržos prekybos 

2. Šis skirsnis netaikomas tais atvejais, kai 
susijusi į biržos prekybos sąrašus 
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sąrašus neįtraukta bendrovė yra mažosios 
ar vidutinės įmonės, kuriose dirba mažiau 
nei 250 darbuotojų, kurių metinė apyvarta 
neviršija 50 mln. EUR ir (arba) metinio 
balanso suma neviršija 43 mln. EUR.

neįtraukta bendrovės yra specialios 
paskirties įmonės (SPV) arba mažosios ar 
vidutinės įmonės. 

Šiame skirsnyje
a) specialios paskirties įmonės (SPV) yra 
bendrovės, kurios pagal savo įstatus ir 
taikomus nacionalinius teisės aktus turi 
teisę įsigyti, valdyti arba parduoti turtą 
arba akcijas tik kitoms SPV, kurios pagal 
AIF taisykles arba steigimo dokumentus 
ir nacionalinius teisės aktus gali būti 
įsigyjamos, turimos, valdomos arba 
parduodamos tiesiogiai alternatyvaus 
investavimo fondų arba alternatyvaus 
investavimo fondams; 
b) mažosios ar vidutinės įmonės yra 
bendrovės, kurios pagal jų paskutinę 
metinę arba konsoliduotą finansinę 
atskaitomybę atitinka bent du iš šių 
kriterijų: 
i) vidutinis sąraše esantis darbuotojų 
skaičius Europos Sąjungoje per 
finansinius metus nesiekia 250; 
ii) balanse nurodyto turto vertė neviršija 
43 mln. EUR;
iii) metinė grynoji apyvarta neviršija 
50 mln. EUR. 

Or. en

Pagrindimas

Nediferencijuotas visų fondų, turinčių bendrovių kontrolinius paketus, įtraukimas reiškia, kad 
atvirieji nekilnojamojo turto fondai (OREF), turintys nuosavybę, įgytą per specialios 
paskirties įmones, yra priskiriami prie turinčių kontrolinį paketą AIF. Tai prieštarautų 
įprastai OREF taikomai praktikai, kuri būtina norint patekti į tam tikras nekilnojamojo turto 
rinkas. Todėl OREF įtraukimas nėra pagrįstas ir SPV kontroliniai paketai negali būti tokio 
įtraukimo kriterijus. 
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Pakeitimas 1307
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis skirsnis netaikomas tais atvejais, kai 
susijęs emitentas arba į biržos prekybos 
sąrašus neįtraukta bendrovė yra mažosios 
ar vidutinės įmonės, kuriose dirba mažiau 
nei 250 darbuotojų, kurių metinė apyvarta 
neviršija 50 mln. EUR ir (arba) metinio 
balanso suma neviršija 43 mln. EUR.

2. Šis skirsnis netaikomas tais atvejais, kai 
susijusi į biržos prekybos sąrašus 
neįtraukta bendrovė yra mažosios ar 
vidutinės įmonės, kuriose dirba mažiau nei 
250 darbuotojų arba kurių metinė apyvarta 
neviršija 50 mln. EUR ir (arba) metinio 
balanso suma neviršija 43 mln. EUR. 

Or. en

Pakeitimas 1308
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija pagal 49a, 49b ir 49c 
straipsnius patvirtina deleguotuosius 
teisės aktus, apibrėžiančius į biržos 
prekybos sąrašus neįtrauktų bendrovių, 
kontrolės įgijimo, indekso (įskaitant ir 
pagrindą jam nustatyti) bei vertinimo 
sąvokas ir nustatydama riziką ribojančias 
taisykles, taikomas šiuo atžvilgiu. 

Or. en

Justification

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.



AM\807997LT.doc 85/167 PE439.134v03-00

LT

Pakeitimas 1309
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 28 ir 30 straipsniai netaikomi 
pramonės kontroliuojančiosioms 
bendrovėms, kurių akcijomis prekiaujama 
ES reguliuojamoje rinkoje, nes šios 
bendrovės turi savo dukterinių įmonių 
arba susijusių bendrovių akcijų pramonės 
verslo strategijai rengti ir jų pagrindinis 
tikslas nėra gauti pajamų savo 
investuotojams parduodant turtą per 
planuojamą laikotarpį.

Or. en

Pagrindimas

Į biržos prekybos sąrašus įtrauktoms pramonės kontroliuojančiosioms bendrovėms taikomos 
Prospekto ir Skaidrumo direktyvų nuostatos, taip pat nacionalinė bendrovių teisė, biržos 
prekybos taisyklės ir kitos nacionalinės taisyklės. Tai užtikrina pakankamą skaidrumą 
investuotojų, reguliavimo institucijų ir plačiosios visuomenės atžvilgiu. 28–30 straipsnių 
nuostatos šiai bendrovių rūšiai yra nereikšmingos arba netinkamos. 

Pakeitimas 1310
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27 straipsnis Išbraukta.
Pranešimas apie bendrovių, neįtrauktų į 
biržos prekybos sąrašus, kontrolinio 
paketo įsigijimą 
1. Valstybės narės užtikrina, kad AIFV, 
galintys pasinaudoti 30 % ar daugiau į 
biržos prekybos sąrašus neįtrauktos 



PE439.134v03-00 86/167 AM\807997LT.doc

LT

bendrovės balsavimo teisių, praneštų 
tokiai bendrovei ir visiems kitiems 
akcininkams informaciją, nurodytą 2 
dalyje.
Šis pranešimas pateikiamas kuo skubiau, 
tačiau ne vėliau kaip per keturias 
prekybos dienas, kai pirmoji prekybos 
diena yra diena, kurią AIFV įgijo teisę 
pasinaudoti 30 % balsavimo teisių.
2. Pranešime, kurio reikalaujama pagal 1 
dalį, pateikiama tokia informacija:
a) naujas balsavimo teisių pasiskirstymas;
b) sąlygos, kuriomis buvo pasiekta 30 % 
riba, įskaitant skirtingų susijusių 
akcininkų tapatybės duomenis;
c) data, kurią buvo pasiekta arba 
peržengta ši riba. 

Or. en

Pagrindimas

30–26 straipsnių nuostatos turėtų būti nuosekliai taikomos visiems, kurie siekia įgyti 
atitinkamą akcijų dalį, o ne tik AIFV ir įmonėms, į kurias jie investuoja. Bet kokie neaiškumai, 
galintys kilti dėl skaidrumo arba dėl darbuotojų ir suinteresuotųjų subjektų verslo interesų, 
vienodai liečia visų ES bendrovės kontrolinio paketo turėtojų, o ne tik AIFV, veiklą. 
Įpareigojimai atskleisti informaciją turėtų būti nuosekliai taikomi pagal bendrą Bendrovių 
teisės direktyvą. AIFV ir įmonių, į kurias jie investuoja, neturėtų atsidurti nepalankesnėje 
padėtyje.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27 straipsnis Išbraukta.
Pranešimas apie bendrovių, neįtrauktų į 
biržos prekybos sąrašus, kontrolinio 
paketo įsigijimą 
1. Valstybės narės užtikrina, kad AIFV, 
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galintys pasinaudoti 30 % ar daugiau į 
biržos prekybos sąrašus neįtrauktos 
bendrovės balsavimo teisių, praneštų 
tokiai bendrovei ir visiems kitiems 
akcininkams informaciją, nurodytą 2 
dalyje.
Šis pranešimas pateikiamas kuo skubiau, 
tačiau ne vėliau kaip per keturias 
prekybos dienas, kai pirmoji prekybos 
diena yra diena, kurią AIFV įgijo teisę 
pasinaudoti 30 % balsavimo teisių.
2. Pranešime, kurio reikalaujama pagal 1 
dalį, pateikiama tokia informacija:
a) naujas balsavimo teisių pasiskirstymas;
b) sąlygos, kuriomis buvo pasiekta 30 % 
riba, įskaitant skirtingų susijusių 
akcininkų tapatybės duomenis;
c) data, kurią buvo pasiekta arba 
peržengta ši riba. 

Or. en

Justification

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

Pakeitimas 1312
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27 straipsnis Išbraukta.
Pranešimas apie bendrovių, neįtrauktų į 
biržos prekybos sąrašus, kontrolinio 
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paketo įsigijimą 
1. Valstybės narės užtikrina, kad AIFV, 
galintys pasinaudoti 30 % ar daugiau į 
biržos prekybos sąrašus neįtrauktos 
bendrovės balsavimo teisių, praneštų 
tokiai bendrovei ir visiems kitiems 
akcininkams informaciją, nurodytą 2 
dalyje.
Šis pranešimas pateikiamas kuo skubiau, 
tačiau ne vėliau kaip per keturias 
prekybos dienas, kai pirmoji prekybos 
diena yra diena, kurią AIFV įgijo teisę 
pasinaudoti 30 % balsavimo teisių.
2. Pranešime, kurio reikalaujama pagal 1 
dalį, pateikiama tokia informacija:
a) naujas balsavimo teisių pasiskirstymas;
b) sąlygos, kuriomis buvo pasiekta 30 % 
riba, įskaitant skirtingų susijusių 
akcininkų tapatybės duomenis;
c) data, kurią buvo pasiekta arba 
peržengta ši riba. 

Or. en

Pagrindimas

Tik taikant visuotinį požiūrį bus išvengta konkurencijos tarp rinkos dalyvių, kuriems taikoma 
ši direktyva, ir tų, kuriems netaikoma, iškraipymų. Dėl to bet kokie įpareigojimai atskleisti 
informaciją turi būti apibrėžti vienodai visoms privačios nuosavybės formoms, t. y. iš dalies 
pakeičiant ES bendrovių teisės direktyvas.

Pakeitimas 1313
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27 straipsnis Išbraukta.
Pranešimas apie bendrovių, neįtrauktų į 
biržos prekybos sąrašus, kontrolinio 
paketo įsigijimą 
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1. Valstybės narės užtikrina, kad AIFV, 
galintys pasinaudoti 30 % ar daugiau į 
biržos prekybos sąrašus neįtrauktos 
bendrovės balsavimo teisių, praneštų 
tokiai bendrovei ir visiems kitiems 
akcininkams informaciją, nurodytą 2 
dalyje.
Šis pranešimas pateikiamas kuo skubiau,
tačiau ne vėliau kaip per keturias 
prekybos dienas, kai pirmoji prekybos 
diena yra diena, kurią AIFV įgijo teisę 
pasinaudoti 30 % balsavimo teisių.
2. Pranešime, kurio reikalaujama pagal 1 
dalį, pateikiama tokia informacija:
a) naujas balsavimo teisių pasiskirstymas;
b) sąlygos, kuriomis buvo pasiekta 30 % 
riba, įskaitant skirtingų susijusių 
akcininkų tapatybės duomenis;
c) data, kurią buvo pasiekta arba 
peržengta ši riba. 

įpareigojimas atskleisti informaciją

Or. en

Pagrindimas

26–30 straipsniuose privataus kapitalo valdytojams nustatyti įpareigojimai atskleisti 
informaciją nėra svarbūs ir tinkami sisteminės rizikos priežiūrai. Tiesą sakant, jie arba susiję 
su įpareigojimais atskleisti informaciją, kurie jau buvo apibrėžti kitose ES direktyvose, arba 
juos vargu ar įmanoma taikyti (pvz., įpareigojimą į biržos prekybos sąrašus neįtrauktai 
bendrovei atskleisti savo plėtros planą; šis įpareigojimas kelia rimtą susirūpinimą dėl 
konfidencialumo ir (arba) ekonominės informacijos). Be to, jie nėra taikomi visiems rinkos 
dalyviams, kurių veikla gali kelti sisteminę riziką.

Pakeitimas 1314
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pranešimas apie bendrovių, neįtrauktų į 
biržos prekybos sąrašus, kontrolinio 
paketo įsigijimą 

Pranešimas apie bendrovių, neįtrauktų į 
biržos prekybos sąrašus, ir emitentų 
didelės dalies akcijų įsigijimą 



PE439.134v03-00 90/167 AM\807997LT.doc

LT

Or. en

Pakeitimas 1315
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad AIFV, 
galintys pasinaudoti 30 % ar daugiau į 
biržos prekybos sąrašus neįtrauktos 
bendrovės balsavimo teisių, praneštų
tokiai bendrovei ir visiems kitiems 
akcininkams informaciją, nurodytą 2 
dalyje.

1. Valstybės narės užtikrina, kad tuo 
atveju, jei AIFV, veikdami atskirai arba 
kartu su kitais AIFV per vieną arba kelis 
jų valdomus AIF įgijo 10 %, 20 %, 30 %
arba 50 % emitento arba į biržos prekybos 
sąrašus neįtrauktos bendrovės balsavimo
teisių, jie tinkamai praneša informaciją, 
nurodytą 2 dalyje, emitentui arba į biržos 
prekybos sąrašus neįtrauktai bendrovei, 
jos darbuotojų atstovams arba, jei tokių 
atstovų nėra, patiems darbuotojams, 
AIFV kompetentingai institucijai bei 
valstybės narės, kurioje emitentas arba į 
biržos prekybos sąrašus neįtraukta 
bendrovė yra įsisteigę, kompetentingai 
institucijai. 

Šis pranešimas pateikiamas kuo skubiau, 
tačiau ne vėliau kaip per keturias prekybos 
dienas, kai pirmoji prekybos diena yra 
diena, kurią AIFV įgijo teisę pasinaudoti 
30 % balsavimo teisių.

Šis pranešimas pateikiamas kuo skubiau, 
tačiau ne vėliau kaip per keturias prekybos 
dienas, kai pirmoji prekybos diena yra 
diena, kurią AIFV per vieną arba kelis jų 
valdomus AIF įgijo 10 %, 20 %, 30 %
arba 50 % balsavimo teisių. 

Or. en

Pakeitimas 1316
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad AIFV, 
galintys pasinaudoti 30 % ar daugiau į 

1. Valstybės narės užtikrina, kad AIF, 
galintys daryti esminę įtaką į biržos 
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biržos prekybos sąrašus neįtrauktos
bendrovės balsavimo teisių, praneštų tokiai 
bendrovei ir visiems kitiems akcininkams 
informaciją, nurodytą 2 dalyje.

prekybos sąrašus neįtrauktai bendrovei 
arba ją kontroliuoti, praneštų tokiai 
bendrovei ir visiems kitiems akcininkams 
informaciją, nurodytą 2 dalyje.

Šis pranešimas pateikiamas kuo skubiau, 
tačiau ne vėliau kaip per keturias prekybos 
dienas, kai pirmoji prekybos diena yra 
diena, kurią AIFV įgijo teisę pasinaudoti 
30 % balsavimo teisių.

Šis pranešimas pateikiamas kuo skubiau, 
tačiau ne vėliau kaip per keturias prekybos 
dienas, kai pirmoji prekybos diena yra 
diena, kurią AIF įgijo esminės įtakos arba 
kontrolės teisę. 

Po pirmojo pranešimo AIF praneša 
kiekvieną kartą, kai jų balsavimo teisių 
dalis padidėja daugiau nei 5 procentiniais 
punktais arba kai AIF įgyja į biržos 
prekybos sąrašus neįtrauktos bendrovės 
kontrolės teisę, kaip apibrėžta pagal 
TFAS standartus. 

Or. en

Pagrindimas

AIF praneša iš karto, kai jie įgyja esminės įtakos į biržos prekybos sąrašus neįtrauktai 
bendrovei teisę.

Pakeitimas 1317
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad AIFV, 
galintys pasinaudoti 30 % ar daugiau į 
biržos prekybos sąrašus neįtrauktos 
bendrovės balsavimo teisių, praneštų
tokiai bendrovei ir visiems kitiems
akcininkams informaciją, nurodytą 2 
dalyje.

1. Valstybės narės pareikalauja, kad 
AIFV, galintys pasinaudoti 30 % ar 
daugiau į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktos bendrovės balsavimo teisių, 
tokiai bendrovei ir akcininkams, kurių 
tapatybė ir adresai prieinami AIFV arba 
kuriuos jie gali gauti iš į biržos prekybos 
sąrašus neįtrauktos bendrovės arba iš 
registro, kuriuo AIFV gali naudotis arba 
turi galimybę gauti tam leidimą, pateiktų 
susipažinti 2 dalyje apibrėžtą informaciją. 

Šis pranešimas pateikiamas kuo skubiau, 
tačiau ne vėliau kaip per keturias prekybos

Ši informacija pateikiama kuo skubiau, 
tačiau ne vėliau kaip per dešimt darbo 
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dienas, kai pirmoji prekybos diena yra 
diena, kurią AIFV įgijo teisę pasinaudoti
30 % balsavimo teisių. 

dienų, kai pirmoji prekybos diena yra 
diena, kurią AIFV įgijo kontrolės teisę. 

Or. en

Justification

The provisions of 27 straipsnis 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.

Pakeitimas 1318
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad AIFV, 
galintys pasinaudoti 30 % ar daugiau į 
biržos prekybos sąrašus neįtrauktos 
bendrovės balsavimo teisių, praneštų tokiai 
bendrovei ir visiems kitiems akcininkams 
informaciją, nurodytą 2 dalyje. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad AIF arba
AIFV, galintys pasinaudoti 25 % ar 
daugiau į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktos bendrovės balsavimo teisių, 
praneštų tokiai bendrovei ir visiems 
kitiems akcininkams informaciją, nurodytą 
2 dalyje. 

Or. en

Pakeitimas 1319
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad AIFV, 
galintys pasinaudoti 30 % ar daugiau į 
biržos prekybos sąrašus neįtrauktos 

1. Valstybės narės užtikrina, kad AIF arba
AIFV, galintys pasinaudoti 25 % ar 
daugiau į biržos prekybos sąrašus 
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bendrovės balsavimo teisių, praneštų tokiai 
bendrovei ir visiems kitiems akcininkams 
informaciją, nurodytą 2 dalyje.

neįtrauktos bendrovės balsavimo teisių, 
praneštų tokiai bendrovei ir visiems 
kitiems akcininkams informaciją, nurodytą 
2 dalyje. 

Or. en

Pakeitimas 1320
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad AIFV, 
galintys pasinaudoti 30 % ar daugiau į 
biržos prekybos sąrašus neįtrauktos 
bendrovės balsavimo teisių, praneštų tokiai 
bendrovei ir visiems kitiems akcininkams 
informaciją, nurodytą 2 dalyje. 

1. Europos vertybinių popierių ir rinkų 
priežiūros institucija užtikrina, kad AIFV, 
galintys pasinaudoti 30 % ar daugiau į 
biržos prekybos sąrašus neįtrauktos 
bendrovės balsavimo teisių, praneštų tokiai 
bendrovei ir visiems kitiems akcininkams 
informaciją, nurodytą 2 dalyje. 

Or. en

Pagrindimas

Visos ataskaitos ir pranešimai turėtų būti teikiami Europos vertybinių popierių ir rinkų 
priežiūros institucijai, kaip galutinei AIFV priežiūros institucijai.

Pakeitimas 1321
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis pranešimas pateikiamas kuo skubiau, 
tačiau ne vėliau kaip per keturias prekybos
dienas, kai pirmoji prekybos diena yra 
diena, kurią AIFV įgijo teisę pasinaudoti 
30 % balsavimo teisių.

Šis pranešimas pateikiamas kuo skubiau, 
tačiau ne vėliau kaip per keturias darbo
dienas, kai pirmoji prekybos diena yra 
diena, kurią AIF arba AIFV įgijo teisę 
pasinaudoti 25 % balsavimo teisių.
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Or. en

Pakeitimas 1322
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis pranešimas pateikiamas kuo skubiau, 
tačiau ne vėliau kaip per keturias prekybos
dienas, kai pirmoji prekybos diena yra 
diena, kurią AIFV įgijo teisę pasinaudoti 
30 % balsavimo teisių.

Šis pranešimas pateikiamas kuo skubiau, 
tačiau ne vėliau kaip per keturias darbo
dienas, kai pirmoji prekybos diena yra 
diena, kurią AIF arba AIFV įgijo teisę 
pasinaudoti 25 % balsavimo teisių.

Or. en

Pakeitimas 1323
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis pranešimas pateikiamas kuo skubiau, 
tačiau ne vėliau kaip per keturias prekybos 
dienas, kai pirmoji prekybos diena yra 
diena, kurią AIFV įgijo teisę pasinaudoti 
30 % balsavimo teisių.

Šis pranešimas pateikiamas kuo skubiau, 
tačiau ne vėliau kaip per penkias darbo 
dienas, kai pirmoji prekybos diena yra 
diena, kurią AIFV įgijo teisę pasinaudoti 
30 % balsavimo teisių. 

Or. en

Pakeitimas 1324
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis pranešimas pateikiamas kuo skubiau, Šis pranešimas pateikiamas kuo skubiau, 
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tačiau ne vėliau kaip per keturias prekybos 
dienas, kai pirmoji prekybos diena yra 
diena, kurią AIFV įgijo teisę pasinaudoti
30 % balsavimo teisių.

tačiau ne vėliau kaip per keturias prekybos 
dienas, kai pirmoji prekybos diena yra 
diena, kurią AIFV įgijo kontrolės teisę. 

Or. en

Pagrindimas

Visos ataskaitos ir pranešimai turėtų būti teikiami Europos vertybinių popierių ir rinkų 
priežiūros institucijai, kaip galutinei AIFV priežiūros institucijai. 

Pakeitimas 1325
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pranešime, kurio reikalaujama pagal 1 
dalį, pateikiama tokia informacija:

2. Informacija, kurios reikalaujama pagal 
1 dalį, turi apimti tokią informaciją, kurią 
reikalaujama pateikti arba atskleisti 
1 dalyje nurodytiems asmenims, kaip 
apibrėžta galiojančiuose Europos 
Sąjungos teisės aktuose.

a) naujas balsavimo teisių pasiskirstymas; 
b) sąlygos, kuriomis buvo pasiekta 30 % 
riba, įskaitant skirtingų susijusių 
akcininkų tapatybės duomenis; 
c) data, kurią buvo pasiekta arba 
peržengta ši riba.

Or. en

Justification

The provisions of 27 straipsnis 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.
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Pakeitimas 1326
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sąlygos, kuriomis buvo pasiekta 30 %
riba, įskaitant skirtingų susijusių akcininkų 
tapatybės duomenis;

b) sąlygos, kuriomis buvo pasiekta riba, 
įskaitant išsamius skirtingų susijusių 
AIFV, AIF ir akcininkų, asmenų, 
veikiančių kartu su jais, taip pat visų 
fizinių ar juridinių asmenų, turinčių teisę 
balsuoti jų vardu ir, jei reikia, įmonių 
tinklo, kurį pasitelkus veiksmingai 
pasinaudojama balsavimo teisėmis,
duomenis; 

Or. en

Pakeitimas 1327
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) sąlygos, kuriomis buvo pasiekta 30 % 
riba, įskaitant skirtingų susijusių akcininkų 
tapatybės duomenis; 

b) sąlygos, kuriomis buvo gauta esminės 
įtakos arba kontrolės teisė, įskaitant 
skirtingų susijusių akcininkų tapatybės 
duomenis; 

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su ankstesniu pakeitimu.
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Pakeitimas 1328
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 2 dalies c a punktas (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) AIFV ketinimas papildomai įsigyti 
balsavimo teisių, ketinimas įsigyti 
kontrolinį paketą, finansinio sverto, 
naudojamo įsigijimui finansuoti, dydis ir 
planuojamas investavimo laikotarpis nuo 
įsigijimo. 

Or. en

Pakeitimas 1329
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 2 a dalis(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Esminių pateiktos informacijos 
pasikeitimų atveju AIFV pateikia 
atnaujintą informaciją, laikydamiesi 
1 dalyje nurodytos tvarkos.

Or. en

Pakeitimas 1330
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27a straipsnis
Tikslinių bendrovių kapitalo 

pakankamumas 
Siekiant išvengti galimo turto 
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išpardavimo, AIF kontroliuojamos 
tikslinės bendrovės grynasis turtas turi 
atitikti kapitalo pakankamumo 
skaičiavimo tvarkos nuostatas pagal 
Antrąją bendrovių teisės direktyvą. 

Or. en

Pagrindimas

1976 m. gruodžio 13 d. Antrosios Tarybos direktyvos 77/91/EEB dėl apsaugos priemonių 15 
straipsnio 1 dalies a punkto nuostatos ir 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2006/68/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvos 77/91/EEB nuostatas, 
1 straipsnio 4 dalies b punkto ir 1 straipsnio 5 dalies nuostatos, taikomos ribotos 
atsakomybės akcinėms bendrovėms, gali padėti užkirsti kelią turto išpardavimui tiesiog tam, 
kad būtų padengta įsigijimo skola, ir tuo pačiu metu suteikti pakankamai laisvės teisėtam 
strateginiam restruktūrizavimui. 

Pakeitimas 1331
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27b straipsnis
Įpareigojimai, susiję su investicijomis į 
tikslines bendroves 
Neatsižvelgiant į nacionalinės teisės 
aktus, siekiant, kad būtų išvengta tikslinių 
įmonių, į kurias investuoja AIFM valdomi 
AIF, turto išpardavimo, kiekvienas AIFV 
užtikrina, kad AIF trejus metus 
nenutrauktų investicijų į tikslinę 
bendrovę. 

Or. en

Pagrindimas

Uždarojo tipo fondai, įsigyjantys tikslinės bendrovės kontrolinį paketą, įpareigoti vykdyti savo 
investicijas trejus metus, kad būtų išvengta bet kokio šios bendrovės turto išpardavimo.
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Pakeitimas 1332
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27c straipsnis
Finansinio sverto lygio apribojimai 
kontrolinio paketo įsigijimo atveju
AIF finansinio sverto, naudojamo į biržos 
prekybos sąrašus neįtrauktos bendrovės 
kontroliniam paketui įsigyti, lygį riboja 
įsigijimui naudojamos finansinės skolos ir 
pajamų prieš atskaitant palūkanas, 
mokesčius, nusidėvėjimo ir amortizacijos 
kaštus santykis. 
Kontrolinio paketo įsigijimo metu šis 
santykis negali būti didesnis už 4. 
Ši apskaičiavimui panaudota skola apima 
visą skolą, panaudotą AIF kontroliniam 
paketui įsigyti, nepriklausomai nuo to, ar 
tai įsigytos bendrovės, ar pačio AIF skola.
Komisija pagal 49a, 49b ir 49c straipsnius 
patvirtina deleguotuosius teisės aktus, 
išsamiau apibrėžiančius santykio 
apskaičiavimo metodą. 

Or. en

Pagrindimas

Bendrovėms įsigyti neturėtų būti naudojamas pernelyg didelis svertas, nes tai turi žalingų 
pasekmių jų plėtros ir investavimo politikai.
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Pakeitimas 1333
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27d straipsnis
Apribojimas, skirtas nepakankamai 
apyvartinių lėšų turinčiam AIF, 
investuojančiam į bendrovę, neįtrauktą į 
biržos prekybos sąrašus
AIF, kurie turi į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktos bendrovės kontrolinį paketą, 
naudodami finansinį svertą nenaudoja 
įgytos bendrovės iki jos įsigijimo jos 
sukaupto nepaskirstytojo pelno įsigijimo 
skolai padengti. 
Bendrovės, kurias įsigijo AIF 
naudodamas finansinį svertą, pirmuosius 
dvejus metus po įsigijimo dėl mažesnio nei 
bendrovės įsigijimo metu nepaskirstytojo 
pelno neturi mokėti dividendų. 
Komisija pagal 49a, 49b ir 49c straipsnius 
patvirtina deleguotuosius teisės aktus, 
išsamiau apibrėžiančius dividendų 
ribojimo apskaičiavimo tvarką. 

Or. en

Pagrindimas

Įmonės ištekliai neturėtų būti naudojami jos įsigijimo skolai padengti. 



AM\807997LT.doc 101/167 PE439.134v03-00

LT

Pakeitimas 1334
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28 straipsnis 

Informacijos atskleidimas emitentų arba į 
biržos prekybos sąrašus neįtrauktų 
bendrovių kontrolinio paketo įsigijimo 
atvejais 
1. Be 27 straipsnio, valstybės narės 
užtikrina, kad AIFV, įgyjantis 30 % ar 
daugiau emitento arba į biržos prekybos 
sąrašus neįtrauktos bendrovės balsavimo 
teisių, pateiktų antroje ir trečioje 
pastraipose nurodytą informaciją 
emitentui, minėtai bendrovei, 
atitinkamiems akcininkams ir darbuotojų 
atstovams, o jei tokių atstovų nėra –
patiems darbuotojams.
Emitentų atveju AIFV pateikia susijusiam 
emitentui, jo akcininkams ir darbuotojų 
atstovams tokią informaciją:
a) informaciją, nurodytą 2004 m. 
balandžio 21 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2004/25/EB dėl įmonių 
perėmimo pasiūlymų1 6 straipsnio 3 dalyje; 
b) interesų konfliktų, ypač kylančių tarp 
AIFV ir emitento, prevencijos ir valdymo 
politiką; 
c) emitento vidaus ir išorinės 
komunikacijos, ypač susijusios su 
darbuotojais, politiką. 
Į biržos prekybos sąrašus neįtrauktų 
bendrovių atveju AIFV pateikia susijusiai 
į biržos prekybos sąrašus neįtrauktai 
bendrovei, jos akcininkams ir darbuotojų 
atstovams tokią informaciją:

Išbraukta.

                                               
1 OL L 142, 2004 4 30, p. 12.
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d) AIFV, kuris atskirai arba susitaręs su 
kitu AIFV pasiekė 30 % ribą, tapatybę; 
e) į biržos prekybos sąrašus neįtrauktos 
bendrovės plėtros planą;
f) interesų konfliktų, ypač kylančių tarp 
AIFV ir į biržos prekybos sąrašus neįtrauktos 
bendrovės, prevencijos ir valdymo politiką;
g) emitento arba į biržos prekybos 
sąrašus neįtrauktos bendrovės vidaus ir 
išorinės komunikacijos, ypač susijusios su 
darbuotojais, politiką.
2. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose nurodoma:
a) išsamus pagal 1 dalį teikiamos 
informacijos turinys;
b) būdas, kuriuo ši informacija 
perduodama.
Tokios priemonės, skirtos neesminėms šios 
direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti ją 
papildant, priimamos laikantis 49 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

30–26 straipsnių nuostatos turėtų būti nuosekliai taikomos visiems, kurie siekia įgyti 
atitinkamą akcijų dalį, o ne tik AIFV ir įmonėms, į kurias jie investuoja. Bet kokie neaiškumai, 
galintys kilti dėl skaidrumo arba dėl darbuotojų ir suinteresuotųjų subjektų verslo interesų, 
vienodai liečia visų ES bendrovės kontrolinio paketo turėtojų, o ne tik AIFV, veiklą. 
Įpareigojimai atskleisti informaciją turėtų būti nuosekliai taikomi pagal bendrą Bendrovių 
teisės direktyvą. AIFV ir įmonių, į kurias jie investuoja, neturėtų atsidurti nepalankesnėje 
padėtyje.
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Pakeitimas 1335
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28 straipsnis 

Informacijos atskleidimas emitentų arba į 
biržos prekybos sąrašus neįtrauktų 
bendrovių kontrolinio paketo įsigijimo 
atvejais 
1. Be 27 straipsnio, valstybės narės 
užtikrina, kad AIFV, įgyjantis 30 % ar 
daugiau emitento arba į biržos prekybos 
sąrašus neįtrauktos bendrovės balsavimo 
teisių, pateiktų antroje ir trečioje 
pastraipose nurodytą informaciją 
emitentui, minėtai bendrovei, 
atitinkamiems akcininkams ir darbuotojų 
atstovams, o jei tokių atstovų nėra –
patiems darbuotojams.
Emitentų atveju AIFV pateikia susijusiam 
emitentui, jo akcininkams ir darbuotojų 
atstovams tokią informaciją:
a) informaciją, nurodytą 2004 m.
balandžio 21 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2004/25/EB dėl įmonių 
perėmimo pasiūlymų1 6 straipsnio 3 dalyje; 
b) interesų konfliktų, ypač kylančių tarp 
AIFV ir emitento, prevencijos ir valdymo 
politiką; 
c) emitento vidaus ir išorinės 
komunikacijos, ypač susijusios su 
darbuotojais, politiką. 
Į biržos prekybos sąrašus neįtrauktų 
bendrovių atveju AIFV pateikia susijusiai 
į biržos prekybos sąrašus neįtrauktai 
bendrovei, jos akcininkams ir darbuotojų 
atstovams tokią informaciją:

Išbraukta.

                                               
1 OL L 142, 2004 4 30, p. 12.



PE439.134v03-00 104/167 AM\807997LT.doc

LT

d) AIFV, kuris atskirai arba susitaręs su 
kitu AIFV pasiekė 30 % ribą, tapatybę; 
e) į biržos prekybos sąrašus neįtrauktos 
bendrovės plėtros planą;
f) interesų konfliktų, ypač kylančių tarp 
AIFV ir į biržos prekybos sąrašus neįtrauktos 
bendrovės, prevencijos ir valdymo politiką;
g) emitento arba į biržos prekybos 
sąrašus neįtrauktos bendrovės vidaus ir 
išorinės komunikacijos, ypač susijusios su 
darbuotojais, politiką.
2. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose nurodoma:
a) išsamus pagal 1 dalį teikiamos 
informacijos turinys;
b) būdas, kuriuo ši informacija 
perduodama.
Tokios priemonės, skirtos neesminėms šios 
direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti ją 
papildant, priimamos laikantis 49 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

Or. en

Justification

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.
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Pakeitimas 1336
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28 straipsnis 

Informacijos atskleidimas emitentų arba į 
biržos prekybos sąrašus neįtrauktų 
bendrovių kontrolinio paketo įsigijimo 
atvejais 
1. Be 27 straipsnio, valstybės narės 
užtikrina, kad AIFV, įgyjantis 30 % ar 
daugiau emitento arba į biržos prekybos 
sąrašus neįtrauktos bendrovės balsavimo 
teisių, pateiktų antroje ir trečioje 
pastraipose nurodytą informaciją 
emitentui, minėtai bendrovei, 
atitinkamiems akcininkams ir darbuotojų 
atstovams, o jei tokių atstovų nėra –
patiems darbuotojams.
Emitentų atveju AIFV pateikia susijusiam 
emitentui, jo akcininkams ir darbuotojų 
atstovams tokią informaciją:
a) informaciją, nurodytą 2004 m. 
balandžio 21 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2004/25/EB dėl įmonių 
perėmimo pasiūlymų1 6 straipsnio 3 dalyje; 
b) interesų konfliktų, ypač kylančių tarp 
AIFV ir emitento, prevencijos ir valdymo 
politiką; 
c) emitento vidaus ir išorinės 
komunikacijos, ypač susijusios su 
darbuotojais, politiką. 
Į biržos prekybos sąrašus neįtrauktų 
bendrovių atveju AIFV pateikia susijusiai 
į biržos prekybos sąrašus neįtrauktai 
bendrovei, jos akcininkams ir darbuotojų 
atstovams tokią informaciją:

Išbraukta.

                                               
1 OL L 142, 2004 4 30, p. 12.
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d) AIFV, kuris atskirai arba susitaręs su 
kitu AIFV pasiekė 30 % ribą, tapatybę; 
e) į biržos prekybos sąrašus neįtrauktos 
bendrovės plėtros planą;
f) interesų konfliktų, ypač kylančių tarp 
AIFV ir į biržos prekybos sąrašus neįtrauktos 
bendrovės, prevencijos ir valdymo politiką;
g) emitento arba į biržos prekybos 
sąrašus neįtrauktos bendrovės vidaus ir 
išorinės komunikacijos, ypač susijusios su 
darbuotojais, politiką.
2. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose nurodoma:
a) išsamus pagal 1 dalį teikiamos 
informacijos turinys;
b) būdas, kuriuo ši informacija 
perduodama.
Tokios priemonės, skirtos neesminėms šios 
direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti ją 
papildant, priimamos laikantis 49 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

26–30 straipsniuose privataus kapitalo valdytojams nustatyti įpareigojimai atskleisti 
informaciją nėra svarbūs ir tinkami sisteminės rizikos priežiūrai. Tiesą sakant, jie arba susiję 
su įpareigojimais atskleisti informaciją, kurie jau buvo apibrėžti kitose ES direktyvose, arba 
juos vargu ar įmanoma taikyti (pvz., įpareigojimą į biržos prekybos sąrašus neįtrauktai 
bendrovei atskleisti savo plėtros planą; šis įpareigojimas kelia rimtą susirūpinimą dėl 
konfidencialumo ir (arba) ekonominės informacijos). Be to, jie nėra taikomi visiems rinkos 
dalyviams, kurių veikla gali kelti sisteminę riziką.
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Pakeitimas 1337
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28 straipsnis 

Informacijos atskleidimas emitentų arba į 
biržos prekybos sąrašus neįtrauktų 
bendrovių kontrolinio paketo įsigijimo 
atvejais 
1. Be 27 straipsnio, valstybės narės 
užtikrina, kad AIFV, įgyjantis 30 % ar 
daugiau emitento arba į biržos prekybos 
sąrašus neįtrauktos bendrovės balsavimo 
teisių, pateiktų antroje ir trečioje 
pastraipose nurodytą informaciją 
emitentui, minėtai bendrovei, 
atitinkamiems akcininkams ir darbuotojų 
atstovams, o jei tokių atstovų nėra –
patiems darbuotojams.
Emitentų atveju AIFV pateikia susijusiam 
emitentui, jo akcininkams ir darbuotojų 
atstovams tokią informaciją:
a) informaciją, nurodytą 2004 m. 
balandžio 21 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2004/25/EB dėl įmonių 
perėmimo pasiūlymų1 6 straipsnio 3 dalyje; 
b) interesų konfliktų, ypač kylančių tarp 
AIFV ir emitento, prevencijos ir valdymo 
politiką; 
c) emitento vidaus ir išorinės 
komunikacijos, ypač susijusios su 
darbuotojais, politiką. 
Į biržos prekybos sąrašus neįtrauktų 
bendrovių atveju AIFV pateikia susijusiai 
į biržos prekybos sąrašus neįtrauktai 
bendrovei, jos akcininkams ir darbuotojų 
atstovams tokią informaciją:

Išbraukta.

                                               
1 OL L 142, 2004 4 30, p. 12.
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d) AIFV, kuris atskirai arba susitaręs su 
kitu AIFV pasiekė 30 % ribą, tapatybę; 
e) į biržos prekybos sąrašus neįtrauktos 
bendrovės plėtros planą;
f) interesų konfliktų, ypač kylančių tarp 
AIFV ir į biržos prekybos sąrašus neįtrauktos 
bendrovės, prevencijos ir valdymo politiką;
g) emitento arba į biržos prekybos 
sąrašus neįtrauktos bendrovės vidaus ir 
išorinės komunikacijos, ypač susijusios su 
darbuotojais, politiką.
2. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose nurodoma:
a) išsamus pagal 1 dalį teikiamos 
informacijos turinys;
b) būdas, kuriuo ši informacija 
perduodama.
Tokios priemonės, skirtos neesminėms šios 
direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti ją 
papildant, priimamos laikantis 49 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Tik taikant visuotinį požiūrį bus išvengta konkurencijos tarp rinkos dalyvių, kuriems taikoma 
ši direktyva, ir tų, kuriems netaikoma, iškraipymų. Dėl to bet kokie įpareigojimai atskleisti 
informaciją turi būti apibrėžti vienodai visoms privačios nuosavybės formoms, t. y. iš dalies 
pakeičiant ES bendrovių teisės direktyvas.

Pakeitimas 1338
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Informacijos atskleidimas emitentų arba į 
biržos prekybos sąrašus neįtrauktų 

Informacijos atskleidimas į biržos 
prekybos sąrašus neįtrauktų bendrovių 
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bendrovių kontrolinio paketo įsigijimo 
atvejais 

kontrolinio paketo įsigijimo atvejais 

Or. en

Pakeitimas 1339
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Be 27 straipsnio, valstybės narės 
užtikrina, kad AIFV, įgyjantis 30 % ar 
daugiau emitento arba į biržos prekybos 
sąrašus neįtrauktos bendrovės balsavimo 
teisių, pateiktų antroje ir trečioje 
pastraipose nurodytą informaciją 
emitentui, minėtai bendrovei, 
atitinkamiems akcininkams ir darbuotojų 
atstovams, o jei tokių atstovų nėra –
patiems darbuotojams.

1. Be 27 straipsnio, valstybės narės 
užtikrina, kad tuo atveju, kai AIFV, 
veikdamas atskirai arba kartu su kitais 
AIFV ir naudodamasis vienu arba 
daugiau jo valdomų AIF, įsigyja 30 % ar 
daugiau emitento arba į biržos prekybos 
sąrašus neįtrauktos bendrovės balsavimo 
teisių arba kitais būdais kontroliuoja 
tokius AIF, praneša antroje pastraipoje
nurodytą informaciją emitentui, minėtai 
bendrovei, atitinkamiems akcininkams ir 
darbuotojų atstovams, o jei tokių atstovų 
nėra – patiems darbuotojams, AIFV 
kompetentingai institucijai bei valstybės 
narės, kurioje emitentas arba į biržos 
prekybos sąrašus neįtraukta bendrovė yra 
įsisteigę, kompetentingai institucijai. 

Or. en

Pakeitimas 1340
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Be 27 straipsnio, valstybės narės 
užtikrina, kad AIFV, įgyjantis 30 % ar 
daugiau emitento arba į biržos prekybos 

1 Be 27 straipsnio, valstybės narės 
užtikrina, kad AIFV, įgyjantis į biržos 
prekybos sąrašus neįtrauktos bendrovės 
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sąrašus neįtrauktos bendrovės balsavimo 
teisių, pateiktų antroje ir trečioje 
pastraipose nurodytą informaciją 
emitentui, minėtai bendrovei, 
atitinkamiems akcininkams ir darbuotojų 
atstovams, o jei tokių atstovų nėra –
patiems darbuotojams.

kontrolinį paketą, pateiktų minėtai 
bendrovei šią informaciją:

Or. en

Pagrindimas

Ši direktyva neturėtų būti taikoma emitentams, nes šią sritį tinkamai reglamentuoja bendrovių 
teisė. Netinkama reikalauti, kad AIFV, kurie įsigyja bendrovės kontrolinį paketą, atskleistų 
neskelbtiną komercinę informaciją. 

Pakeitimas 1341
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Be 27 straipsnio, valstybės narės 
užtikrina, kad AIFV, įgyjantis 30 % ar 
daugiau emitento arba į biržos prekybos 
sąrašus neįtrauktos bendrovės balsavimo 
teisių, pateiktų antroje ir trečioje 
pastraipose nurodytą informaciją emitentui, 
minėtai bendrovei, atitinkamiems 
akcininkams ir darbuotojų atstovams, o jei 
tokių atstovų nėra – patiems darbuotojams.

1. Be 27 straipsnio, valstybės narės 
užtikrina, kad AIF, įgyjantis esminės 
įtakos emitentui arba į biržos prekybos 
sąrašus neįtrauktai bendrovei arba jų 
kontrolės teisę, pateiktų antroje ir trečioje 
pastraipose nurodytą informaciją emitentui, 
minėtai bendrovei, atitinkamiems 
akcininkams ir darbuotojų atstovams, o jei 
tokių atstovų nėra – patiems darbuotojams. 

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su ankstesniais pakeitimais.
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Pakeitimas 1342
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Be 27 straipsnio, valstybės narės 
užtikrina, kad AIFV, įgyjantis 30 % ar 
daugiau emitento arba į biržos prekybos 
sąrašus neįtrauktos bendrovės balsavimo 
teisių, pateiktų antroje ir trečioje 
pastraipose nurodytą informaciją 
emitentui, minėtai bendrovei, 
atitinkamiems akcininkams ir darbuotojų 
atstovams, o jei tokių atstovų nėra –
patiems darbuotojams.

1. Be 27 straipsnio, valstybės narės 
užtikrina, kad AIFV, įgyjantis 30 % ar 
daugiau į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktos bendrovės balsavimo teisių, 
kuo greičiau pateiktų antroje ir trečioje 
pastraipose nurodytą informaciją minėtai 
bendrovei, atitinkamiems akcininkams ir 
darbuotojų atstovams, o jei tokių atstovų 
nėra – patiems darbuotojams.

Or. en

Pakeitimas 1343
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Be 27 straipsnio, valstybės narės 
užtikrina, kad AIFV, įgyjantis 30 % ar 
daugiau emitento arba į biržos prekybos 
sąrašus neįtrauktos bendrovės balsavimo 
teisių, pateiktų antroje ir trečioje 
pastraipose nurodytą informaciją emitentui, 
minėtai bendrovei, atitinkamiems 
akcininkams ir darbuotojų atstovams, o jei 
tokių atstovų nėra – patiems darbuotojams. 

1. Be 27 straipsnio, valstybės narės 
užtikrina, kad AIF arba AIFV, įgyjantis 
25 % ar daugiau emitento arba į biržos
prekybos sąrašus neįtrauktos bendrovės 
balsavimo teisių, pateiktų antroje ir trečioje 
pastraipose nurodytą informaciją emitentui, 
minėtai bendrovei, atitinkamiems 
akcininkams ir darbuotojų atstovams, o jei 
tokių atstovų nėra – patiems darbuotojams. 

Or. en

Pagrindimas

Dėl verslo įsigijimo skolintomis lėšomis sandorių įmonės bei jų darbuotojai dažnai patiria 
rimtų pasekmių. Dėl to labai svarbu užtikrinti darbuotojų teisę į informaciją ir konsultacijas.
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Pakeitimas 1344
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Be 27 straipsnio, valstybės narės 
užtikrina, kad AIFV, įgyjantis 30 % ar 
daugiau emitento arba į biržos prekybos 
sąrašus neįtrauktos bendrovės balsavimo 
teisių, pateiktų antroje ir trečioje 
pastraipose nurodytą informaciją emitentui, 
minėtai bendrovei, atitinkamiems 
akcininkams ir darbuotojų atstovams, o jei 
tokių atstovų nėra – patiems darbuotojams. 

1. Be 27 straipsnio, valstybės narės 
užtikrina, kad AIF arba AIFV, įgyjantis 
25 % ar daugiau emitento arba į biržos 
prekybos sąrašus neįtrauktos bendrovės 
balsavimo teisių, pateiktų antroje ir trečioje 
pastraipose nurodytą informaciją emitentui, 
minėtai bendrovei, atitinkamiems 
akcininkams ir darbuotojų atstovams, o jei 
tokių atstovų nėra – patiems darbuotojams. 

Or. en

Pagrindimas

Dėl verslo įsigijimo skolintomis lėšomis sandorių įmonės bei jų darbuotojai dažnai patiria 
rimtų pasekmių. Dėl to labai svarbu užtikrinti darbuotojų teisę į informaciją ir konsultacijas.

Pakeitimas 1345
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Emitentų atveju AIFV pateikia susijusiam 
emitentui, jo akcininkams ir darbuotojų 
atstovams tokią informaciją:

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 1346
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Emitentų atveju AIFV pateikia susijusiam 
emitentui, jo akcininkams ir darbuotojų 
atstovams tokią informaciją:

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši direktyva neturėtų būti taikoma emitentams, nes šią sritį tinkamai reglamentuoja bendrovių 
teisė.

Pakeitimas 1347
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Emitentų atveju AIFV pateikia susijusiam 
emitentui, jo akcininkams ir darbuotojų 
atstovams tokią informaciją: 

Nepažeidžiant 2004 m. balandžio 21 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
Direktyvos 2004/25/EB dėl įmonių 
perėmimo pasiūlymų1 6 straipsnio 3 dalies 
nuostatų, pranešime, kurio reikalaujama 
pagal 1 dalį, turi būti pateikiama tokia 
informacija: 
1 OL L 142, 2004 4 30, p. 12.

Or. en
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Pakeitimas 1348
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Emitentų atveju AIFV pateikia susijusiam 
emitentui, jo akcininkams ir darbuotojų 
atstovams tokią informaciją:

Emitentų atveju AIF arba AIFV pateikia 
susijusiam emitentui, jo akcininkams ir 
darbuotojų atstovams tokią informaciją:

Or. en

Pagrindimas

Dėl verslo įsigijimo skolintomis lėšomis sandorių įmonės bei jų darbuotojai dažnai patiria 
rimtų pasekmių. Dėl to labai svarbu užtikrinti darbuotojų teisę į informaciją ir konsultacijas.

Pakeitimas 1349
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Emitentų atveju AIFV pateikia susijusiam 
emitentui, jo akcininkams ir darbuotojų 
atstovams tokią informaciją:

Emitentų atveju AIF arba AIFV pateikia 
susijusiam emitentui, jo akcininkams ir 
darbuotojų atstovams tokią informaciją:

Or. en

Pagrindimas

Dėl verslo įsigijimo skolintomis lėšomis sandorių įmonės bei jų darbuotojai dažnai patiria 
rimtų pasekmių. Dėl to labai svarbu užtikrinti darbuotojų teisę į informaciją ir konsultacijas.
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Pakeitimas 1350
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) informaciją, nurodytą 2004 m. 
balandžio 21 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2004/25/EB dėl 
įmonių perėmimo pasiūlymų1 6 straipsnio 
3 dalyje; 
1 OL L 142, 2004 4 30, p. 12.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1351
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) informaciją, nurodytą 2004 m. 
balandžio 21 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2004/25/EB dėl 
įmonių perėmimo pasiūlymų2 6 straipsnio 
3 dalyje; 
1 OL L 142, 2004 4 30, p. 12.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši direktyva neturėtų būti taikoma emitentams, nes šią sritį tinkamai reglamentuoja bendrovių 
teisė.

                                               
1 OL L 142, 2004 4 30, p. 12.
2 OL L 142, 2004 4 30, p. 12.
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Pakeitimas 1352
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) informaciją, nurodytą 2004 m. 
balandžio 21 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2004/25/EB dėl 
įmonių perėmimo pasiūlymų1 6 straipsnio 
3 dalyje;

a) AIFV ketinimus, susijusius su emitento 
arba į biržos prekybos sąrašus neįtrauktos 
bendrovės verslo ateitimi, jų darbuotojų ir 
administracijos darbo vietų išsaugojimu, 
įskaitant bet kokius esminius darbo sąlygų 
pasikeitimus, ir ypač AIFV strateginį arba 
plėtros planą ir šio plano tikėtiną įtaką 
užimtumui ir bendrovių verslo vietoms; 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant skaidrumo reikia, kad reikšmingo AIF dalyvavimo atveju visa svarbi informacija 
būtų pateikta visiems suinteresuotiesiems subjektams. Tai visų pirma liečia investuotojo 
strateginį planą ir jo poveikį užimtumui bei bendrovių verslo vietoms, taip pat bet kokį 
planuojamą turto pardavimą (nes verslo įsigijimo skolintomis lėšomis atveju turtas paprastai 
parduodamas padengti paskolai, kurią tikslinės bendrovės įsigijimui finansuoti paėmė turtą 
įsigyjantis subjektas). 

Pakeitimas 1353
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) planuojamą reikšmingą turto 
pardavimą; 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant skaidrumo reikia, kad reikšmingo AIF dalyvavimo atveju visa svarbi informacija 
būtų pateikta visiems suinteresuotiesiems subjektams. Tai visų pirma liečia investuotojo 
                                               
1 OL L 142, 2004 4 30, p. 12.
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strateginį planą ir jo poveikį užimtumui bei bendrovių verslo vietoms, taip pat bet kokį 
planuojamą turto pardavimą (nes verslo įsigijimo skolintomis lėšomis atveju turtas paprastai 
parduodamas padengti paskolai, kurią tikslinės bendrovės įsigijimui finansuoti paėmė turtą 
įsigyjantis subjektas).

Pakeitimas 1354
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) interesų konfliktų, ypač kylančių tarp 
AIFV ir emitento, prevencijos ir valdymo 
politiką; 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas 1355
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) interesų konfliktų, ypač kylančių tarp 
AIFV ir emitento, prevencijos ir valdymo 
politiką; 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši direktyva neturėtų būti taikoma emitentams, nes šią sritį tinkamai reglamentuoja bendrovių 
teisė.
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Pakeitimas 1356
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) interesų konfliktų, ypač kylančių tarp 
AIFV ir emitento, prevencijos ir valdymo 
politiką; 

(b) interesų konfliktų, ypač kylančių tarp 
AIF arba AIFV ir emitento, prevencijos ir 
valdymo politiką; 

Or. en

Pagrindimas

Dėl verslo įsigijimo skolintomis lėšomis sandorių įmonės bei jų darbuotojai dažnai patiria 
rimtų pasekmių. Dėl to labai svarbu užtikrinti darbuotojų teisę į informaciją ir konsultacijas.

Pakeitimas 1357
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) interesų konfliktų, ypač kylančių tarp 
AIFV ir emitento, prevencijos ir valdymo 
politiką; 

b) interesų konfliktų, ypač kylančių tarp 
AIF arba AIFV ir emitento, prevencijos ir 
valdymo politiką; 

Or. en

Pagrindimas

Dėl verslo įsigijimo skolintomis lėšomis sandorių įmonės bei jų darbuotojai dažnai patiria 
rimtų pasekmių. Dėl to labai svarbu užtikrinti darbuotojų teisę į informaciją ir konsultacijas.
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Pakeitimas 1358
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) emitento vidaus ir išorinės 
komunikacijos, ypač susijusios su 
darbuotojais, politiką. 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1359
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) emitento vidaus ir išorinės 
komunikacijos, ypač susijusios su 
darbuotojais, politiką. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši direktyva neturėtų būti taikoma emitentams, nes šią sritį tinkamai reglamentuoja bendrovių 
teisė.

Pakeitimas 1360
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) emitento vidaus ir išorinės 
komunikacijos, ypač susijusios su 
darbuotojais, politiką. 

c) AIF, turinčio kontrolinį paketą, taip pat 
emitento vidaus ir išorinės komunikacijos, 
ypač susijusios su darbuotojais, politiką.
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Or. en

Pagrindimas

Reikalavimai turi atitikti kontrolės lygį. 

Pakeitimas 1361
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies antros pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) galimas pasekmes darbuotojams. 

Or. en

Pagrindimas

Dėl verslo įsigijimo skolintomis lėšomis sandorių įmonės bei jų darbuotojai dažnai patiria 
rimtų pasekmių. Dėl to labai svarbu užtikrinti darbuotojų teisę į informaciją ir konsultacijas.

Pakeitimas 1362
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies antros pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) galimas pasekmes darbuotojams. 

Or. en

Pagrindimas

Dėl verslo įsigijimo skolintomis lėšomis sandorių įmonės bei jų darbuotojai dažnai patiria 
rimtų pasekmių. Dėl to labai svarbu užtikrinti darbuotojų teisę į informaciją ir konsultacijas. 
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Pakeitimas 1363
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į biržos prekybos sąrašus neįtrauktų 
bendrovių atveju AIFV pateikia susijusiai 
į biržos prekybos sąrašus neįtrauktai 
bendrovei, jos akcininkams ir darbuotojų 
atstovams tokią informaciją:

Išbraukta.

d) AIFV, kuris atskirai arba susitaręs su 
kitu AIFV pasiekė 30 % ribą, tapatybę; 
e) į biržos prekybos sąrašus neįtrauktos 
bendrovės plėtros planą;
f) interesų konfliktų, ypač kylančių tarp 
AIFV ir į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktos bendrovės, prevencijos ir 
valdymo politiką;
g) emitento arba į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktos bendrovės vidaus ir išorinės 
komunikacijos, ypač susijusios su 
darbuotojais, politiką. 

Or. en

Pakeitimas 1364
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į biržos prekybos sąrašus neįtrauktų 
bendrovių atveju AIFV pateikia susijusiai 
į biržos prekybos sąrašus neįtrauktai 
bendrovei, jos akcininkams ir darbuotojų 
atstovams tokią informaciją:

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Suderinta su 28 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos pakeitimu.

Pakeitimas 1365
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į biržos prekybos sąrašus neįtrauktų 
bendrovių atveju AIFV pateikia susijusiai į 
biržos prekybos sąrašus neįtrauktai 
bendrovei, jos akcininkams ir darbuotojų 
atstovams tokią informaciją: 

Į biržos prekybos sąrašus neįtrauktų 
bendrovių atveju AIF arba AIFV pateikia 
susijusiai į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktai bendrovei, jos akcininkams ir 
darbuotojų atstovams tokią informaciją:

Or. en

Pagrindimas

Dėl verslo įsigijimo skolintomis lėšomis sandorių įmonės bei jų darbuotojai dažnai patiria 
rimtų pasekmių. Dėl to labai svarbu užtikrinti darbuotojų teisę į informaciją ir konsultacijas.

Pakeitimas 1366
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į biržos prekybos sąrašus neįtrauktų 
bendrovių atveju AIFV pateikia susijusiai į 
biržos prekybos sąrašus neįtrauktai 
bendrovei, jos akcininkams ir darbuotojų 
atstovams tokią informaciją: 

Į biržos prekybos sąrašus neįtrauktų 
bendrovių atveju AIF arba AIFV pateikia 
susijusiai į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktai bendrovei, jos akcininkams ir 
darbuotojų atstovams tokią informaciją: 

Or. en

Pagrindimas

Dėl verslo įsigijimo skolintomis lėšomis sandorių įmonės bei jų darbuotojai dažnai patiria 
rimtų pasekmių. Dėl to labai svarbu užtikrinti darbuotojų teisę į informaciją ir konsultacijas.
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Pakeitimas 1367
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) AIFV, kuris atskirai arba susitaręs su 
kitu AIFV pasiekė 30 % ribą, tapatybę; 

d) AIF arba AIFV, kuris atskirai arba 
susitaręs su kitu AIFV pasiekė 25 % ribą, 
tapatybę;

Or. en

Pagrindimas

Dėl verslo įsigijimo skolintomis lėšomis sandorių įmonės bei jų darbuotojai dažnai patiria 
rimtų pasekmių. Dėl to labai svarbu užtikrinti darbuotojų teisę į informaciją ir konsultacijas.

Pakeitimas 1368
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) AIFV, kuris atskirai arba susitaręs su 
kitu AIFV pasiekė 30 % ribą, tapatybę; 

d) AIF arba AIFV, kuris atskirai arba 
susitaręs su kitu AIFV pasiekė 25 % ribą, 
tapatybę;

Or. en

Pagrindimas

Dėl verslo įsigijimo skolintomis lėšomis sandorių įmonės bei jų darbuotojai dažnai patiria 
rimtų pasekmių. Dėl to labai svarbu užtikrinti darbuotojų teisę į informaciją ir konsultacijas. 
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Pakeitimas 1369
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) AIFV, kuris atskirai arba susitaręs su 
kitu AIFV pasiekė 30 % ribą, tapatybę;

d) AIFV, kuris atskirai arba susitaręs su 
kitu AIFV įgijo reikšmigą akcijų paketo 
dalį arba kontrolinį paketą, tapatybę; 

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su ankstesniais pakeitimais.

Pakeitimas 1370
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos d punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) AIFV, kuris atskirai arba susitaręs su 
kitu AIFV pasiekė 30 % ribą, tapatybę; 

d) AIFV, kuris atskirai arba susitaręs su 
kitu AIFV įgijo kontrolinį paketą, 
tapatybę; 

Or. en

Pagrindimas

Nuostata dėl kontrolinio paketo turėtų būti suderinta su bendrovių teise.

Pakeitimas 1371
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) į biržos prekybos sąrašus neįtrauktos Išbraukta.
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bendrovės plėtros planą;

Or. en

Pagrindimas

Gyvybiškai svarbi verslo informacija, kuri iškreipia konkurenciją ir lemia nevienodas veiklos 
sąlygas.

Pakeitimas 1372
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) į biržos prekybos sąrašus neįtrauktos 
bendrovės plėtros planą;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Netinkama reikalauti, kad AIFV, kurie įsigyja bendrovės kontrolinį paketą, atskleistų 
neskelbtiną komercinę informaciją.

Pakeitimas 1373
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) į biržos prekybos sąrašus neįtrauktos 
bendrovės plėtros planą;

e) turinčio kontrolinį paketą ir 
naudojančio finansinį svertą AIF atveju į 
biržos prekybos sąrašus neįtrauktos 
bendrovės plėtros planą; 

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimai turi atitikti kontrolės lygį ir apibrėžti, ar naudojamas finansinis svertas, ar ne.
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Pakeitimas 1374
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) interesų konfliktų, ypač kylančių tarp 
AIFV ir į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktos bendrovės, prevencijos ir 
valdymo politiką;

f) interesų konfliktų, ypač kylančių tarp 
AIF arba AIFV ir į biržos prekybos 
sąrašus neįtrauktos bendrovės, prevencijos 
ir valdymo politiką;

Or. en

Pagrindimas

Dėl verslo įsigijimo skolintomis lėšomis sandorių įmonės bei jų darbuotojai dažnai patiria 
rimtų pasekmių. Dėl to labai svarbu užtikrinti darbuotojų teisę į informaciją ir konsultacijas.

Pakeitimas 1375
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) interesų konfliktų, ypač kylančių tarp 
AIFV ir į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktos bendrovės, prevencijos ir 
valdymo politiką;

f) interesų konfliktų, ypač kylančių tarp 
AIF arba AIFV ir į biržos prekybos 
sąrašus neįtrauktos bendrovės, prevencijos 
ir valdymo politiką;

Or. en

Pagrindimas

Dėl verslo įsigijimo skolintomis lėšomis sandorių įmonės bei jų darbuotojai dažnai patiria 
rimtų pasekmių. Dėl to labai svarbu užtikrinti darbuotojų teisę į informaciją ir konsultacijas.
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Pakeitimas 1376
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) emitento arba į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktos bendrovės vidaus ir išorinės 
komunikacijos, ypač susijusios su 
darbuotojais, politiką.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1377
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) emitento arba į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktos bendrovės vidaus ir išorinės 
komunikacijos, ypač susijusios su 
darbuotojais, politiką. 

g) turinčio kontrolinį paketą ir 
naudojančio finansinį svertą AIF atveju
emitento arba į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktos bendrovės vidaus ir išorinės 
komunikacijos, ypač susijusios su 
darbuotojais, politiką. 

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimai turi atitikti kontrolės lygį ir apibrėžti, ar naudojamas finansinis svertas, ar ne.
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Pakeitimas 1378
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) galimas pasekmes darbuotojams 
klausimais, susijusiais su bendrovės
strategija ir užimtumo politika. 

Or. en

Pagrindimas

Dėl verslo įsigijimo skolintomis lėšomis sandorių įmonės bei jų darbuotojai dažnai patiria 
rimtų pasekmių. Dėl to labai svarbu užtikrinti darbuotojų teisę į informaciją ir konsultacijas.

Pakeitimas 1379
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) galimas pasekmes darbuotojams 
klausimais, susijusiais su bendrovės
strategija ir užimtumo politika.

Or. en

Pagrindimas

Dėl verslo įsigijimo skolintomis lėšomis sandorių įmonės bei jų darbuotojai dažnai patiria 
rimtų pasekmių. Dėl to labai svarbu užtikrinti darbuotojų teisę į informaciją ir konsultacijas.
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Pakeitimas 1380
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Informacijai pagal šio straipsnio 
1 dalį, susijusiai su darbuotojų atstovais 
arba darbuotojais, taikoma 2001 m. kovo 
12 d. Tarybos direktyva 2001/23/EB dėl 
valstybių narių įstatymų, skirtų 
darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo 
arba įmonių ar verslo dalių perdavimo 
atveju, suderinimo1. 
1 OL L 82, 2001 3 21, p. 16.

Or. en

Pakeitimas 1381
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose nurodoma: Išbraukta.

a) išsamus pagal 1 dalį teikiamos 
informacijos turinys;
b) būdas, kuriuo ši informacija 
perduodama.
Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en
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Pakeitimas 1382
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija priima įgyvendinimo
priemones, kuriose nurodoma: 

2. Komisija pagal 49a, 49b ir 
49c straipsnius priimdama deleguotuosius 
aktus gali nustatyti priemones, kuriose 
nurodoma:

a) išsamus pagal 1 dalį teikiamos 
informacijos turinys;

a) išsamus pagal 1 dalį teikiamos 
informacijos turinys;

b) būdas, kuriuo ši informacija 
perduodama.

b) būdas, kuriuo ši informacija 
perduodama.

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

Or. en

Pagrindimas

Jei šis straipsnis bus paliktas, pateikta formuluotė atitiks naujosios komitologijos procedūros 
nuostatas. 

Pakeitimas 1383
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) išsamus pagal 1 dalį teikiamos 
informacijos turinys;

a) išsamus pagal šį straipsnį teikiamos 
informacijos turinys; 

Or. en
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Pakeitimas 1384
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Tais atvejais, kai AIF arba AIFM 
įgyja kontrolės teises, tikslinė bendrovė 
išsamiai ir laiku praneša darbuotojų 
atstovams arba, jei tokių atstovų nėra, 
patiems darbuotojams apie bendrovės 
perėmimą, t. y. pateikia jiems visus 
atitinkamus Direktyvos 2004/25/EB 
9 straipsnio 5 dalyje nurodytus 
dokumentus, paaiškinančius, ar nekils 
pavojus įmonės veiklai, o jei kils, tai koks. 

Or. en

Pagrindimas

Dėl verslo įsigijimo skolintomis lėšomis sandorių įmonės bei jų darbuotojai dažnai patiria 
rimtų pasekmių. Dėl to labai svarbu užtikrinti darbuotojų teisę į informaciją ir konsultacijas.

Pakeitimas 1385
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28a straipsnis
Informacijos atskleidimas 
1. AIFM per 20 darbo dienų pateikia 
tikslinei bendrovei pranešimą dėl:
a) su perėmimu susijusių tikslų;
b) perėmimui skirto kapitalo kilmės. 
Tikslinė bendrovė pranešimą paskelbia 
viešai.
2. Tikslinė bendrovė nedelsdama praneša 
darbuotojų atstovams arba, jei tokių 
atstovų nėra, patiems darbuotojams apie 
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šio straipsnio 1 dalies nuostatas. 

Or. en

Pagrindimas

Dėl verslo įsigijimo skolintomis lėšomis sandorių įmonės bei jų darbuotojai dažnai patiria 
rimtų pasekmių. Dėl to labai svarbu užtikrinti darbuotojų teisę į informaciją ir konsultacijas.

Pakeitimas 1386
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28a straipsnis
Informacijos atskleidimas 
1. AIFM per 20 darbo dienų pateikia 
tikslinei bendrovei pranešimą dėl: 
a) su perėmimu susijusių tikslų;
b) perėmimui skirto kapitalo kilmės. 
Tikslinė bendrovė pranešimą paskelbia 
viešai.
2. Tikslinė bendrovė nedelsdama praneša 
darbuotojų atstovams arba, jei tokių 
atstovų nėra, patiems darbuotojams apie 
šio straipsnio 1 dalies nuostatas. 

Or. en

Pagrindimas

Dėl verslo įsigijimo skolintomis lėšomis sandorių įmonės bei jų darbuotojai dažnai patiria 
rimtų pasekmių. Dėl to labai svarbu užtikrinti darbuotojų teisę į informaciją ir konsultacijas.
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Pakeitimas 1387
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28b straipsnis
Sankcijos 
1. Valstybės narės numato, kad bet koks 
AIFM ir (arba) tikslinės bendrovės 
priimtas sprendimas, rimtai pažeidžiantis 
27, 28 ir 28a straipsniuose nurodytus 
informavimo ir informacijos atskleidimo 
reikalavimus, neturi teisinės galios. Ši 
nuostata taikoma tol, kol AIFM ir (arba) 
tikslinė bendrovė įvykdo jų įpareigojimus 
arba, jeigu to padaryti nebeįmanoma, tol, 
kol, remiantis susitarimais ir 
procedūromis, kuriuos turi apibrėžti 
valstybės narės, tinkamai atlyginama žala. 
2. 1 dalyje rimti pažeidimai visų pirma 
reiškia, kad:
a) prieš priimant sprendimą darbuotojų 
atstovams išvis nebuvo pateikta jokia 
informacija; ir 
b) nepateikiama svarbi informacija arba 
pateikiama klaidinga informacija, dėl to 
nėra galimybės tinkamai pasinaudoti teise 
į informaciją. 

Or. en

Pagrindimas

Patirtis rodo, kad daugelis didelių bendrovių linkusios geriau sumokėti baudą, nei laikytis 
informacijos reikalavimų.
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Pakeitimas 1388
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28b straipsnis
Sankcijos
1. Valstybės narės numato, kad bet koks 
AIFM ir (arba) tikslinės bendrovės 
priimtas sprendimas, rimtai pažeidžiantis 
šio reglamento 27, 28 ir 28a straipsniuose 
nurodytus informavimo ir informacijos 
atskleidimo reikalavimus, neturi teisinės 
galios. Ši nuostata taikoma tol, kol AIFM 
ir (arba) tikslinė bendrovė įvykdo savo 
įsipareigojimus arba, jei tai nėra 
įmanoma, tol, kol, remiantis susitarimais 
ir procedūromis, kuriuos turi apibrėžti 
valstybės narės, tinkamai atlyginama žala. 
2. 1 dalyje rimti pažeidimai visų pirma 
reiškia, kad:
a) prieš priimant sprendimą darbuotojų 
atstovams išvis nebuvo pateikta jokia 
informacija; ir
b) nepateikiama svarbi informacija arba 
pateikiama klaidinga informacija, dėl to 
nėra galimybės tinkamai pasinaudoti teise 
į informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Patirtis rodo, kad daugelis didelių bendrovių linkusios geriau sumokėti baudą, nei laikytis 
informacijos reikalavimų.



AM\807997LT.doc 135/167 PE439.134v03-00

LT

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29 straipsnis

Specialios nuostatos, taikomos AIF, 
turinčių emitentų arba į biržos prekybos 
sąrašus neįtrauktų bendrovių kontrolinius 
paketus, metinėms ataskaitoms 
1. Valstybės narės užtikrina, kad AIFV 
įtrauktų į kiekvieno valdomo AIF metinę 
ataskaitą, numatytą 19 straipsnyje, 
papildomą informaciją, nurodytą šio 
straipsnio 2 dalyje.
2. AIF metinėje ataskaitoje apie kiekvieną 
emitentą ir į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktą bendrovę, į kuriuos AIF 
investavo, pateikiama tokia papildoma 
informacija:
a) informacija, susijusi su veiklos ir 
finansiniais reikalais: pajamos ir pelnas 
pagal verslo segmentus, įmonės veiklos ir 
finansinių reikalų pažangos pareiškimas, 
numatomos veiklos ir finansinių reikalų 
pažangos įvertinimas, reikšmingų įvykių 
per finansinius metus ataskaita; 
b) informacija, susijusi su finansine ir 
kita rizika: bent jau finansinė rizika, 
susijusi su kapitalo struktūra;
c) informacija, susijusi su darbuotojų 
reikalais: apyvarta, sutarčių nutraukimas, 
įdarbinimas;
d) pareiškimas apie reikšmingą turto 
pardavimą.
Be to, AIF metinėje ataskaitoje 
kiekvienam emitentui, kurio kontrolinį 
paketą AIF įsigijo, pateikiama 

Išbraukta.

                                               
1 OL L 222, 1978 8 14, p. 11.
2 OL L 26, 1977 1 31, p. 1.
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informacija, nurodyta 1978 m. liepos 25 d. 
Ketvirtosios Tarybos direktyvos 
78/660/EEB, grindžiamos Europos 
ekonominės bendrijos steigimo sutarties 
54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl tam 
tikrų tipų bendrovių metinių 
atskaitomybių1 46a straipsnio 1 dalies f 
punkte, ir kapitalo struktūros apžvalga, 
kaip nurodyta Direktyvos 2004/25/EB 10 
straipsnio 1 dalies a ir d punktuose. 
Kiekvienai į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktai bendrovei, kurios kontrolinį 
paketą įsigijo, AIF savo ataskaitoje 
pateikia valdymo tvarkos apžvalgą ir 
informaciją, numatytą 1976 m. gruodžio 
13 d. Antrosios Tarybos 
direktyvos 77/91/EEB dėl apsaugos 
priemonių, kurių valstybės narės, 
siekdamos tokias priemones suvienodinti, 
reikalauja iš Sutarties 58 straipsnio 
antroje pastraipoje apibrėžtų akcinių 
bendrovių, jų narių ir kitų interesų 
apsaugai, bendroves steigiant, palaikant ir 
keičiant jų kapitalą, koordinavimo2, 3 
straipsnio b, c ir e–h punktuose.
3. Apie kiekvieną AIF, kurį valdo ir dėl 
kurio jam taikomas šis skirsnis, AIFV 
pateikia 2 dalyje nurodytą informaciją 
visiems atitinkamos bendrovės, nurodytos 
26 straipsnio 1 dalyje, darbuotojų 
atstovams per 19 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą laikotarpį.
4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose nurodomas pagal 1 ir 
2 dalis teiktinos informacijos išsamus 
turinys. 
Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu. 

Or. en
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Pagrindimas

30–26 straipsnių nuostatos turėtų būti nuosekliai taikomos visiems, kurie siekia įgyti 
atitinkamą akcijų dalį, o ne tik AIFV ir įmonėms, į kurias jie investuoja. Bet kokie neaiškumai, 
galintys kilti dėl skaidrumo arba dėl darbuotojų ir suinteresuotųjų subjektų verslo interesų, 
vienodai liečia visų ES bendrovės kontrolinio paketo turėtojų, o ne tik AIFV, veiklą. 
Įpareigojimai atskleisti informaciją turėtų būti nuosekliai taikomi pagal bendrą Bendrovių 
teisės direktyvą. AIFV ir įmonių, į kurias jie investuoja, neturėtų atsidurti nepalankesnėje 
padėtyje.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29 straipsnis

Specialios nuostatos, taikomos AIF, 
turinčių emitentų arba į biržos prekybos 
sąrašus neįtrauktų bendrovių kontrolinius 
paketus, metinėms ataskaitoms 
1. Valstybės narės užtikrina, kad AIFV 
įtrauktų į kiekvieno valdomo AIF metinę 
ataskaitą, numatytą 19 straipsnyje, 
papildomą informaciją, nurodytą šio 
straipsnio 2 dalyje.
2. AIF metinėje ataskaitoje apie kiekvieną 
emitentą ir į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktą bendrovę, į kuriuos AIF 
investavo, pateikiama tokia papildoma 
informacija:
a) informacija, susijusi su veiklos ir 
finansiniais reikalais: pajamos ir pelnas 
pagal verslo segmentus, įmonės veiklos ir 
finansinių reikalų pažangos pareiškimas, 
numatomos veiklos ir finansinių reikalų 
pažangos įvertinimas, reikšmingų įvykių 
per finansinius metus ataskaita; 
b) informacija, susijusi su finansine ir 

Išbraukta.

                                               
1 OL L 222, 1978 8 14, p. 11.
2 OL L 26, 1977 1 31, p. 1.
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kita rizika: bent jau finansinė rizika, 
susijusi su kapitalo struktūra;
c) informacija, susijusi su darbuotojų 
reikalais: apyvarta, sutarčių nutraukimas, 
įdarbinimas;
d) pareiškimas apie reikšmingą turto 
pardavimą.
Be to, AIF metinėje ataskaitoje 
kiekvienam emitentui, kurio kontrolinį 
paketą AIF įsigijo, pateikiama 
informacija, nurodyta 1978 m. liepos 25 d. 
Ketvirtosios Tarybos direktyvos 
78/660/EEB, grindžiamos Europos 
ekonominės bendrijos steigimo sutarties 
54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl tam 
tikrų tipų bendrovių metinių 
atskaitomybių1 46a straipsnio 1 dalies f 
punkte, ir kapitalo struktūros apžvalga, 
kaip nurodyta Direktyvos 2004/25/EB 10
straipsnio 1 dalies a ir d punktuose. 
Kiekvienai į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktai bendrovei, kurios kontrolinį 
paketą įsigijo, AIF savo ataskaitoje 
pateikia valdymo tvarkos apžvalgą ir 
informaciją, numatytą 1976 m. gruodžio 
13 d. Antrosios Tarybos 
direktyvos 77/91/EEB dėl apsaugos 
priemonių, kurių valstybės narės, 
siekdamos tokias priemones suvienodinti, 
reikalauja iš Sutarties 58 straipsnio 
antroje pastraipoje apibrėžtų akcinių 
bendrovių, jų narių ir kitų interesų 
apsaugai, bendroves steigiant, palaikant ir 
keičiant jų kapitalą, koordinavimo2, 3 
straipsnio b, c ir e–h punktuose.
3. Apie kiekvieną AIF, kurį valdo ir dėl 
kurio jam taikomas šis skirsnis, AIFV 
pateikia 2 dalyje nurodytą informaciją 
visiems atitinkamos bendrovės, nurodytos 
26 straipsnio 1 dalyje, darbuotojų 
atstovams per 19 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą laikotarpį.
4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose nurodomas pagal 1 ir 
2 dalis teiktinos informacijos išsamus 
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turinys. 
Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu. 

Or. en

Justification

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.

Pakeitimas 1391
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29 straipsnis

Specialios nuostatos, taikomos AIF, 
turinčių emitentų arba į biržos prekybos 
sąrašus neįtrauktų bendrovių kontrolinius 
paketus, metinėms ataskaitoms 
1. Valstybės narės užtikrina, kad AIFV 
įtrauktų į kiekvieno valdomo AIF metinę 
ataskaitą, numatytą 19 straipsnyje, 
papildomą informaciją, nurodytą šio 
straipsnio 2 dalyje.
2. AIF metinėje ataskaitoje apie kiekvieną 
emitentą ir į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktą bendrovę, į kuriuos AIF 
investavo, pateikiama tokia papildoma 

Išbraukta.

                                               
1 OL L 222, 1978 8 14, p. 11.
2 OL L 26, 1977 1 31, p. 1.
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informacija:
a) informacija, susijusi su veiklos ir 
finansiniais reikalais: pajamos ir pelnas 
pagal verslo segmentus, įmonės veiklos ir 
finansinių reikalų pažangos pareiškimas, 
numatomos veiklos ir finansinių reikalų 
pažangos įvertinimas, reikšmingų įvykių 
per finansinius metus ataskaita; 
b) informacija, susijusi su finansine ir 
kita rizika: bent jau finansinė rizika, 
susijusi su kapitalo struktūra;
c) informacija, susijusi su darbuotojų 
reikalais: apyvarta, sutarčių nutraukimas, 
įdarbinimas;
d) pareiškimas apie reikšmingą turto 
pardavimą.
Be to, AIF metinėje ataskaitoje 
kiekvienam emitentui, kurio kontrolinį 
paketą AIF įsigijo, pateikiama 
informacija, nurodyta 1978 m. liepos 25 d. 
Ketvirtosios Tarybos direktyvos 
78/660/EEB, grindžiamos Europos 
ekonominės bendrijos steigimo sutarties 
54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl tam 
tikrų tipų bendrovių metinių 
atskaitomybių1 46a straipsnio 1 dalies f 
punkte, ir kapitalo struktūros apžvalga, 
kaip nurodyta Direktyvos 2004/25/EB 10 
straipsnio 1 dalies a ir d punktuose. 
Kiekvienai į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktai bendrovei, kurios kontrolinį 
paketą įsigijo, AIF savo ataskaitoje 
pateikia valdymo tvarkos apžvalgą ir 
informaciją, numatytą 1976 m. gruodžio 
13 d. Antrosios Tarybos 
direktyvos 77/91/EEB dėl apsaugos 
priemonių, kurių valstybės narės, 
siekdamos tokias priemones suvienodinti, 
reikalauja iš Sutarties 58 straipsnio 
antroje pastraipoje apibrėžtų akcinių 
bendrovių, jų narių ir kitų interesų 
apsaugai, bendroves steigiant, palaikant ir 
keičiant jų kapitalą, koordinavimo2, 3 
straipsnio b, c ir e–h punktuose.
3. Apie kiekvieną AIF, kurį valdo ir dėl 
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kurio jam taikomas šis skirsnis, AIFV 
pateikia 2 dalyje nurodytą informaciją 
visiems atitinkamos bendrovės, nurodytos 
26 straipsnio 1 dalyje, darbuotojų 
atstovams per 19 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą laikotarpį.
4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose nurodomas pagal 1 ir 
2 dalis teiktinos informacijos išsamus 
turinys. 
Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu. 

Or. en

Pagrindimas

Tik taikant visuotinį požiūrį bus išvengta konkurencijos tarp rinkos dalyvių, kuriems taikoma 
ši direktyva, ir tų, kuriems netaikoma, iškraipymų. Dėl to bet kokie įpareigojimai atskleisti 
informaciją turi būti apibrėžti vienodai visoms privačios nuosavybės formoms, t. y. iš dalies 
pakeičiant ES bendrovių teisės direktyvas.

Pakeitimas 1392
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29 straipsnis

Specialios nuostatos, taikomos AIF, 
turinčių emitentų arba į biržos prekybos 
sąrašus neįtrauktų bendrovių kontrolinius 
paketus, metinėms ataskaitoms 
1. Valstybės narės užtikrina, kad AIFV 
įtrauktų į kiekvieno valdomo AIF metinę 
ataskaitą, numatytą 19 straipsnyje, 
papildomą informaciją, nurodytą šio 

Išbraukta.

                                               
1 OL L 222, 1978 8 14, p. 11.
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straipsnio 2 dalyje.
2. AIF metinėje ataskaitoje apie kiekvieną 
emitentą ir į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktą bendrovę, į kuriuos AIF 
investavo, pateikiama tokia papildoma 
informacija:
a) informacija, susijusi su veiklos ir 
finansiniais reikalais: pajamos ir pelnas 
pagal verslo segmentus, įmonės veiklos ir 
finansinių reikalų pažangos pareiškimas, 
numatomos veiklos ir finansinių reikalų 
pažangos įvertinimas, reikšmingų įvykių 
per finansinius metus ataskaita; 
b) informacija, susijusi su finansine ir 
kita rizika: bent jau finansinė rizika, 
susijusi su kapitalo struktūra;
c) informacija, susijusi su darbuotojų 
reikalais: apyvarta, sutarčių nutraukimas, 
įdarbinimas;
d) pareiškimas apie reikšmingą turto 
pardavimą.
Be to, AIF metinėje ataskaitoje 
kiekvienam emitentui, kurio kontrolinį 
paketą AIF įsigijo, pateikiama 
informacija, nurodyta 1978 m. liepos 25 d. 
Ketvirtosios Tarybos direktyvos 
78/660/EEB, grindžiamos Europos 
ekonominės bendrijos steigimo sutarties 
54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl tam 
tikrų tipų bendrovių metinių 
atskaitomybių1 46a straipsnio 1 dalies f 
punkte, ir kapitalo struktūros apžvalga, 
kaip nurodyta Direktyvos 2004/25/EB 10 
straipsnio 1 dalies a ir d punktuose. 
Kiekvienai į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktai bendrovei, kurios kontrolinį 
paketą įsigijo, AIF savo ataskaitoje 
pateikia valdymo tvarkos apžvalgą ir 
informaciją, numatytą 1976 m. gruodžio 
13 d. Antrosios Tarybos 
direktyvos 77/91/EEB dėl apsaugos 
priemonių, kurių valstybės narės, 
siekdamos tokias priemones suvienodinti, 
                                                                                                                                                  
1 OL L 26, 1977 1 31, p. 1.
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reikalauja iš Sutarties 58 straipsnio 
antroje pastraipoje apibrėžtų akcinių 
bendrovių, jų narių ir kitų interesų 
apsaugai, bendroves steigiant, palaikant ir 
keičiant jų kapitalą, koordinavimo1, 3 
straipsnio b, c ir e–h punktuose.
3. Apie kiekvieną AIF, kurį valdo ir dėl 
kurio jam taikomas šis skirsnis, AIFV 
pateikia 2 dalyje nurodytą informaciją 
visiems atitinkamos bendrovės, nurodytos 
26 straipsnio 1 dalyje, darbuotojų 
atstovams per 19 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą laikotarpį.
4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose nurodomas pagal 1 ir 
2 dalis teiktinos informacijos išsamus 
turinys. 
Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu. 

Or. en

Pagrindimas

26–30 straipsniuose privataus kapitalo valdytojams nustatyti įpareigojimai atskleisti 
informaciją nėra svarbūs ir tinkami sisteminės rizikos priežiūrai. Tiesą sakant, jie arba susiję 
su įpareigojimais atskleisti informaciją, kurie jau buvo apibrėžti kitose ES direktyvose, arba 
juos vargu ar įmanoma taikyti (pvz., įpareigojimą į biržos prekybos sąrašus neįtrauktai 
bendrovei atskleisti savo plėtros planą; šis įpareigojimas kelia rimtą susirūpinimą dėl 
konfidencialumo ir (arba) ekonominės informacijos). Be to, jie nėra taikomi visiems rinkos 
dalyviams, kurių veikla gali kelti sisteminę riziką.

Pakeitimas 1393
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Specialios nuostatos, taikomos AIF, 
turinčių emitentų arba į biržos prekybos 

Specialios nuostatos, taikomos AIF, 
turinčių į biržos prekybos sąrašus 
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sąrašus neįtrauktų bendrovių kontrolinius 
paketus, metinėms ataskaitoms

neįtrauktų bendrovių kontrolinius paketus, 
metinėms ataskaitoms 

Or. en

Pakeitimas 1394
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad AIFV 
įtrauktų į kiekvieno valdomo AIF metinę 
ataskaitą, numatytą 19 straipsnyje, 
papildomą informaciją, nurodytą šio 
straipsnio 2 dalyje. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad AIF ir
AIFV įtrauktų į kiekvieno jų valdomo AIF 
metinę ataskaitą, numatytą 19 straipsnyje, 
papildomą informaciją, nurodytą šio 
straipsnio 2 dalyje. 

Or. en

Pakeitimas 1395
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad AIFV 
įtrauktų į kiekvieno valdomo AIF metinę 
ataskaitą, numatytą 19 straipsnyje, 
papildomą informaciją, nurodytą šio 
straipsnio 2 dalyje. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad AIF ir
AIFV įtrauktų į kiekvieno jų valdomo AIF 
metinę ataskaitą, numatytą 19 straipsnyje, 
papildomą informaciją, nurodytą šio 
straipsnio 2 dalyje. 

Or. en

Pagrindimas

Dėl aktyviai valdomo privataus akcinio kapitalo portfelio, kai investuojama ir prekiaujama 
dideliu tempu, kyla kur kas daugiau pavojaus darbuotojams.
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Pakeitimas 1396
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. AIF metinėje ataskaitoje apie kiekvieną 
emitentą ir į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktą bendrovę, į kuriuos AIF 
investavo, pateikiama tokia papildoma 
informacija: 

2. AIF metinėje ataskaitoje apie kiekvieną 
emitentą ir į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktą bendrovę, kurių kontrolinį 
paketą turi AIF, pateikiama tokia 
papildoma informacija:

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimai turi atitikti kontrolės lygį.

Pakeitimas 1397
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. AIF metinėje ataskaitoje apie kiekvieną 
emitentą ir į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktą bendrovę, į kuriuos AIF 
investavo, pateikiama tokia papildoma 
informacija: 

2. AIF metinėje ataskaitoje apie kiekvieną 
emitentą ir į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktą bendrovę, kurių kontrolę pagal 
28 straipsnio nuostatas vykdo AIFV, 
pateikiama tokia papildoma informacija:

Or. en

Pakeitimas 1398
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. AIF metinėje ataskaitoje apie kiekvieną 2. AIF metinėje ataskaitoje apie kiekvieną į
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emitentą ir į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktą bendrovę, į kuriuos AIF 
investavo, pateikiama tokia papildoma 
informacija: 

biržos prekybos sąrašus neįtrauktą 
bendrovę, kurios kontrolinį paketą įsigijo
AIF, pateikiama tokia papildoma 
informacija:

Or. en

Pakeitimas 1399
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) informacija, susijusi su veiklos ir 
finansiniais reikalais: pajamos ir pelnas 
pagal verslo segmentus, įmonės veiklos ir 
finansinių reikalų pažangos pareiškimas, 
numatomos veiklos ir finansinių reikalų 
pažangos įvertinimas, reikšmingų įvykių 
per finansinius metus ataskaita; 

a) informacija, susijusi su veiklos ir 
finansiniais reikalais: pajamos ir pelnas 
pagal verslo segmentus, įmonės veiklos ir 
finansinių reikalų pažangos pareiškimas, 
numatomos veiklos ir finansinių reikalų 
pažangos įvertinimas, reikšmingų įvykių 
per finansinius metus ataskaita, moksliniai 
tyrimai ir plėtra; 

Or. en

Pakeitimas 1400
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) informacija, susijusi su veiklos ir 
finansiniais reikalais: pajamos ir pelnas 
pagal verslo segmentus, įmonės veiklos ir 
finansinių reikalų pažangos pareiškimas, 
numatomos veiklos ir finansinių reikalų 
pažangos įvertinimas, reikšmingų įvykių 
per finansinius metus ataskaita; 

a) informacija, susijusi su veiklos ir 
finansiniais reikalais: pajamos ir pelnas 
pagal verslo segmentus, įmonės veiklos ir 
finansinių reikalų pažangos pareiškimas, 
reikšmingų įvykių per finansinius metus 
ataskaita;

Or. en
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Pakeitimas 1401
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) informacija, susijusi su veiklos ir 
finansiniais reikalais: pajamos ir pelnas 
pagal verslo segmentus, įmonės veiklos ir 
finansinių reikalų pažangos pareiškimas, 
numatomos veiklos ir finansinių reikalų 
pažangos įvertinimas, reikšmingų įvykių 
per finansinius metus ataskaita; 

a) informacija, susijusi su veiklos ir 
finansiniais reikalais: kapitalo struktūra, 
gamybos išlaidos, mokslinių tyrimų ir 
plėtros išlaidos, pajamos ir pelnas pagal 
verslo segmentus, įmonės veiklos ir 
finansinių reikalų pažangos pareiškimas, 
numatomos veiklos ir finansinių reikalų 
pažangos įvertinimas, reikšmingų įvykių 
per finansinius metus ataskaita; 

Or. en

Pagrindimas

Šie elementai svarbūs siekiant įvertinti AIF vykdomos kontrolės poveikį. 

Pakeitimas 1402
Wolf Klinz 

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) informacija, susijusi su finansine ir 
kita rizika: bent jau finansinė rizika, 
susijusi su kapitalo struktūra;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 1403
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) informacija, susijusi su darbuotojų 
reikalais: apyvarta, sutarčių nutraukimas, 
įdarbinimas;

c) informacija, susijusi su darbuotojų 
reikalais: apyvarta, sutarčių nutraukimas, 
įdarbinimas, atlyginimų politika ir kitos 
darbo sąlygos; 

Or. en

Pagrindimas

Būtina turėti aiškų vaizdą apie privataus kapitalo bendrovės veiklą daugeliu klausimų, 
įskaitant tyrimų ir plėtros pastangas, užimtumą, darbo sąlygas, turto išpardavimą, aplinką, 
įsigijimo finansavimą, administracijos atlyginimų paketą, įsigijimo ir perpardavimo kainas, 
taip pat veiklos vietas. Šią informaciją bendrovės kartais pateikia savanoriškai, tačiau ji būna 
nenuosekli, neišsami ir nepatikima.

Pakeitimas 1404
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pareiškimas apie reikšmingą turto 
pardavimą. 

d) pareiškimas apie įvykusį, tebevykstantį 
arba suplanuotą reikšmingą turto 
pardavimą. 

Or. en
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Pakeitimas 1405
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pareiškimas apie reikšmingą turto 
pardavimą. 

d) pareiškimas apie reikšmingą turto 
pardavimą ir metinę turto apyvartą. 

Or. en

Pagrindimas

Dėl aktyviai valdomo privataus akcinio kapitalo portfelio, kai investuojama ir prekiaujama 
dideliu tempu, kyla kur kas daugiau pavojaus darbuotojams.

Pakeitimas 1406
Jürgen Klute

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pareiškimas apie reikšmingą turto 
pardavimą.

d) pareiškimas apie reikšmingą turto 
pardavimą ir metinę turto apyvartą. 

Or. en

Pagrindimas

Dėl aktyviai valdomo privataus akcinio kapitalo portfelio, kai investuojama ir prekiaujama 
dideliu tempu, kyla kur kas daugiau pavojaus darbuotojams.

Pakeitimas 1407
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) aplinkos politika; 
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Or. en

Pagrindimas

Turi būti pateikta visa su AIFV valdomomis bendrovėmis susijusi informacija.

Pakeitimas 1408
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d b punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) įsigijimo finansavimas, refinansavimo 
po perėmimo planas;

Or. en

Pagrindimas

Turi būti pateikta visa su AIFV valdomomis bendrovėmis susijusi informacija. 

Pakeitimas 1409
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d c punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dc) kompensacijų administracijai paketas; 

Or. en

Pagrindimas

Turi būti pateikta visa su AIFV valdomomis bendrovėmis susijusi informacija. 
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Pakeitimas 1410
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d d punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dd) įsigijimo ir perpardavimo kaina;

Or. en

Pagrindimas

Turi būti pateikta visa su AIFV valdomomis bendrovėmis susijusi informacija. 

Pakeitimas 1411
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d e punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

de) esminiai emitento arba privačios 
bendrovės verslo vietų pokyčiai. 

Or. en

Pagrindimas

Turi būti pateikta visa su AIFV valdomomis bendrovėmis susijusi informacija. 

Pakeitimas 1412
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, AIF metinėje ataskaitoje 
kiekvienam emitentui, kurio kontrolinį 
paketą AIF įsigijo, pateikiama 

Išbraukta.



PE439.134v03-00 152/167 AM\807997LT.doc

LT

informacija, nurodyta 1978 m. liepos 25 d. 
Ketvirtosios Tarybos direktyvos 
78/660/EEB, grindžiamos Europos 
ekonominės bendrijos steigimo sutarties 
54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl tam 
tikrų tipų bendrovių metinių 
atskaitomybių1 46a straipsnio 1 dalies f 
punkte, ir kapitalo struktūros apžvalga, 
kaip nurodyta Direktyvos 2004/25/EB 10 
straipsnio 1 dalies a ir d punktuose.

Or. en

Pakeitimas 1413
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, AIF metinėje ataskaitoje kiekvienam 
emitentui, kurio kontrolinį paketą AIF 
įsigijo, pateikiama informacija, nurodyta 
1978 m. liepos 25 d. Ketvirtosios Tarybos 
direktyvos 78/660/EEB, grindžiamos 
Europos ekonominės bendrijos steigimo 
sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, 
dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių 
atskaitomybių2 46a straipsnio 1 dalies f 
punkte, ir kapitalo struktūros apžvalga, 
kaip nurodyta Direktyvos 2004/25/EB 10 
straipsnio 1 dalies a ir d punktuose.

Be to, AIF metinėje ataskaitoje kiekvienam 
emitentui, kurio kontrolinį paketą turi 
AIFV, pagal 28 straipsnio nuostatas 
nurodoma:

a) administracijos, valdymo ir priežiūros 
organų ir jų komitetų sudėtis ir veikla; ir 
b) jo kapitalo struktūra, įskaitant 
vertybinius popierius, kuriais neleidžiama 
prekiauti kurios nors valstybės narės 
reguliuojamoje rinkoje, tam tikrais 
atvejais nurodomos skirtingas akcijų
klasės ir su kiekviena akcijų klase 
susijusios teisės ir pareigos bei procentas, 
kurį jos sudaro visame akcijų kapitale, 

                                               
1 OL L 222, 1978 8 14, p. 11.
2 OL L 222, 1978 8 14, p. 11.
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taip pat bet kokių vertybinių popierių, su 
kuriais susijusios specialios kontrolės 
teisės, savininkai ir tų teisių aprašymas; 

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlytas pakeitimas nekeičia šios direktyvos turinio, bet apima anksčiau nurodytų 
straipsnių nuostatas. 

Pakeitimas 1414
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienai į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktai bendrovei, kurios kontrolinį 
paketą įsigijo, AIF savo ataskaitoje 
pateikia valdymo tvarkos apžvalgą ir 
informaciją, numatytą 1976 m. gruodžio 
13 d. Antrosios Tarybos 
direktyvos 77/91/EEB dėl apsaugos 
priemonių, kurių valstybės narės, 
siekdamos tokias priemones suvienodinti, 
reikalauja iš Sutarties 58 straipsnio 
antroje pastraipoje apibrėžtų akcinių 
bendrovių, jų narių ir kitų interesų 
apsaugai, bendroves steigiant, palaikant ir 
keičiant jų kapitalą, koordinavimo1, 3 
straipsnio b, c ir e–h punktuose.

Išbraukta.

Or. en

                                               
1 OL L 26, 1977 1 31, p. 1.
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Pakeitimas 1415
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienai į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktai bendrovei, kurios kontrolinį 
paketą įsigijo, AIF savo ataskaitoje 
pateikia valdymo tvarkos apžvalgą ir 
informaciją, numatytą 1976 m. gruodžio 
13 d. Antrosios Tarybos 
direktyvos 77/91/EEB dėl apsaugos 
priemonių, kurių valstybės narės, 
siekdamos tokias priemones suvienodinti, 
reikalauja iš Sutarties 58 straipsnio 
antroje pastraipoje apibrėžtų akcinių 
bendrovių, jų narių ir kitų interesų 
apsaugai, bendroves steigiant, palaikant ir 
keičiant jų kapitalą, koordinavimo1, 3 
straipsnio b, c ir e–h punktuose.

Kiekvienai į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktai bendrovei, kurios kontrolinį
paketą turi AIFV, AIF savo ataskaitoje 
pagal 28 straipsnio nuostatas pateikia 
valdymo tvarkos apžvalgą ir šią
informaciją:

a) nominali pasirašytų akcijų vertė ir ne 
rečiau kaip kartą per metus – jų skaičius; 
b) akcijų, pasirašytų nenurodant 
nominalios vertės, jei tokios akcijos gali 
būti išleistos pagal nacionalinės teisės 
aktus, skaičius; 
c) jei yra kelių klasių akcijos –
informacija apie kiekvienos klasės akcijas 
pagal a ir b punktus ir jų suteikiamas 
teises; 
d) ar akcijos yra vardinės, ar pareikštinės, 
jei pagal nacionalinės teisės aktų 
nuostatas galimos abi rūšys, ir bet kurios 
nuostatos dėl tokių akcijų konvertavimo, 
išskyrus atvejus, kai tokią tvarką 
reglamentuoja įstatymas; 
e) pasirašytojo apmokėto kapitalo dydis 
bendrovės įregistravimo metu arba 
išduodant leidimą pradėti veiklą; 
f) nominali akcijų vertė arba, kai nėra 
nominalios vertės, akcijų, išleistų 

                                               
1 OL L 26, 1977 1 31, p. 1.
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apmokėti kitaip nei grynaisiais pinigais, 
skaičius, tokio apmokėjimo pobūdis ir 
duomenys apie tokį apmokėjimą 
pateikiantį asmenį; 

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlytas pakeitimas nekeičia šios direktyvos turinio, bet apima anksčiau nurodytų 
straipsnių nuostatas.

Pakeitimas 1416
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Apie kiekvieną AIF, kurį valdo ir dėl 
kurio jam taikomas šis skirsnis, AIFV 
pateikia 2 dalyje nurodytą informaciją 
visiems atitinkamos bendrovės, nurodytos 
26 straipsnio 1 dalyje, darbuotojų 
atstovams per 19 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą laikotarpį. 

3. Apie kiekvieną AIF, kurį valdo ir dėl 
kurio jam taikomas šis skirsnis, AIFV 
pateikia 2 dalyje nurodytą informaciją 
visiems atitinkamos bendrovės, nurodytos 
26 straipsnio 1 dalyje, darbuotojų 
atstovams, AIFV kompetentingai 
institucijai bei valstybės narės, kurioje 
emitentas arba į biržos prekybos sąrašus 
neįtraukta bendrovė yra įsisteigę, 
kompetentingai institucijai per 
19 straipsnio 1 dalyje nurodytą laikotarpį. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti visišką skaidrumą reikia, kad kontrolinį paketą turintys AIF 
kompetentingoms institucijoms priežiūros ir statistikos tikslais pateiktų metinę ataskaitą.

Pakeitimas 1417
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Apie kiekvieną AIF, kurį valdo ir dėl 
kurio jam taikomas šis skirsnis, AIFV
pateikia 2 dalyje nurodytą informaciją 
visiems atitinkamos bendrovės, nurodytos 
26 straipsnio 1 dalyje, darbuotojų 
atstovams per 19 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą laikotarpį.

3. AIF, kuriems taikomas šis skirsnis, ir 
AIFV dėl kievieno tokio jų valdomo AIF 
pateikia 2 dalyje nurodytą informaciją 
visiems atitinkamos bendrovės, nurodytos 
26 straipsnio 1 dalyje, darbuotojų 
atstovams per 19 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą laikotarpį. 

Or. en

Pakeitimas 1418
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose nurodomas pagal 1 ir 
2 dalis teiktinos informacijos išsamus 
turinys.

Išbraukta.

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

Or. en

Pakeitimas 1419
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo
priemones, kuriose nurodomas pagal 1 ir 2 
dalis teiktinos informacijos išsamus 
turinys. 

4. Komisija pagal 49a, 49b ir 
49c straipsnius priimdama deleguotuosius 
aktus, gali nustatyti priemones, kuriose 
nurodomas pagal 1 ir 2 dalis teiktinos 
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informacijos išsamus turinys. 
Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Jei šis straipsnis bus paliktas, pateikta formuluotė atitiks naujosios komitologijos procedūros 
nuostatas.

Pakeitimas 1420
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29a straipsnis
Specialios nuostatos dėl bendrovių, kurių 
kontroliniai paketai priklauso AIF,
darbuotojų informavimo 

AIF, kurie naudodami finansinį svertą 
įsigijo į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktos bendrovės kontrolinį paketą, 
atveju AIFV ne vėliau kaip per du 
mėnesius po įsigijimo susitinka su 
darbuotojų atstovais arba, jei tokių 
atstovų nėra, pačiais darbuotojais. Šiame 
susitikime turi būti pateikta į biržos 
prekybos sąrašus neįtrauktos bendrovės
plėtros plano apžvalga ir aptartos galimos 
AIF bendrovės perėmimo pasekmės
darbuotojams.
Po įsigijimo AIFV ne rečiau kaip vieną 
kartą per metus susitinka su darbuotojų 
atstovais arba, jei tokių atstovų nėra, 
pačiais darbuotojais tam, kad būtų galima 
aptarti informaciją, kuri įtraukta į AIF 
metinę ataskaitą dėl įsigytos bendrovės. 
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Or. en

Pagrindimas

Darbuotojų atstovai turi turėti galimybę susipažinti su AIFV turima informacija, nes nuo AIF 
bendrovei pirkti panaudotų skolintų lėšų priklauso įsigytos bendrovės strategija.

Pakeitimas 1421
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 b straipsnio 1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29b straipsnis
Specialios nuostatos dėl AIF dalyvavimo į 
biržos prekybos sąrašus įtrauktų 
bendrovių visuotiniame akcininkų 
susirinkime 
1. AIF, investuojantys į bendroves, kurios 
įtrauktos į biržos sąrašus, turi turėti jų 
akcijas ne mažiau kaip du mėnesius, kad 
galėtų pasinaudoti susijusiomis balso 
teisėmis šių bendrovių visuotiniame 
akcininkų susirinkime. 

Or. en

Pagrindimas

Trumpalaikiams investuotojams turėtų būti užkirstas kelias daryti įtaką ilgalaikei į biržos 
prekybos sąrašus įtrauktų bendrovių strategijai.

Pakeitimas 1422
Pascal Canfin

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 b straipsnio 2 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į biržos prekybos sąrašus įtrauktų 
bendrovių pasiskolintų akcijų, 
priklausančių AIF, suteikiama balsavimo 
teise šios bendrovės visuotiniame 
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akcininkų susirinkime pasinaudoti 
negalima. 

Or. en

Pagrindimas

Pasiskolintos akcijos neturėtų suteikti jokios teisės daryti įtaką ilgalaikei į biržos prekybos 
sąrašus įtrauktų bendrovių strategijai.

Pakeitimas 1423
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29c straipsnis
Specialiosios nuostatos dėl turto 
pardavimo 
1. Tuo atveju, jei AIFV, turintis, kaip 
nurodyta 28 straipsnyje, emitento arba į 
biržos prekybos sąrašus neįtrauktos 
bendrovės kontrolinį paketą, pageidauja 
parduoti bet kokį materialų bendrovės 
turtą, turi būti taikomi šie principai: 
a) emitento arba į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktos bendrovės ir AIF teisiniai 
atstovai pateikia pareiškimą, kuriame 
paaiškinama, kodėl pardavimas 
reikalingas, ir patvirtina, kad siūlomas 
pardavimas, kiek jiems žinoma, deramai 
apsvarstytas ir atitinka emitento arba į 
biržos prekybos sąrašus neįtrauktos 
bendrovės interesus. Pareiškimas turi būti 
įtrauktas į metinę ataskaitą;
b) tuo atveju, jei siūlomas pardavimas 
susijęs su įsigijimo skolos grąžinimu, apie 
tai informuojami emitento arba į biržos 
prekybos sąrašus neįtrauktos bendrovės 
darbuotojų atstovai ir su jais 
konsultuojamasi;
c) tuo atveju, jei dėl turto pardavimo 
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emitentas arba į biržos prekybos sąrašus 
neįtraukta bendrovė tampa nemokūs, už 
bet kokias to pasekmes laikomas 
atsakingu AIFV.
2. Jei AIFV pagal 28 straipsnio nuostatas 
turi emitento arba į biržos prekybos 
sąrašus neįtrauktos bendrovės kontrolinį 
paketą, reikalaujama, kad emitento arba į 
biržos prekybos sąrašus neįtrauktos 
bendrovės teisinis atstovas metinėje
ataskaitoje pateiktų pareiškimą, kad visi 
kapitalo srautai (įskaitant valdymo 
mokesčius) atitinka ilgalaikius emitento 
arba į biržos prekybos sąrašus neįtrauktos 
bendrovės interesus.
3. Komisija pagal 49a, 49b ir 
49c straipsnius patvirtina deleguotuosius 
teisės aktus, išsamiai apibrėžiančius 
pareiškimų, kuriuos turi būti pateikiami 
pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, 
turinį, taip pat sąlygas, pagal kurias gali 
būti reikalaujama AIFM atsakomybės, 
kaip apibrėžta šio straipsnio 1 dalyje. 

Or. en

Justification

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.



AM\807997LT.doc 161/167 PE439.134v03-00

LT

Pakeitimas 1424
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29d straipsnis
Specialiosios nuostatos, susijusios su 
bendrovių arba emitentų finansinio sverto 
naudojimu tolesniam įsigijimui 
1. Be apribojimų, išdėstytų 
29c straipsnyje, AIFV pagal 28 straipsnį 
vykdantis emitento arba į biržos prekybos 
sąrašus neįtrauktos bendrovės kontrolę, 
paskirstydamas turtą AIF arba bet kuriai 
jų kontroliuojamai bendrovei, neturi 
daugiau kaip 20 % padidinti tokio 
emitento arba bendrovės naudojamo 
finansinio sverto, lyginant su padėtimi iki 
įsigijimo, jei dėl tokio padidėjimo emitento 
arba bendrovės svertas išauga 1.5 karto, 
lyginant su šiam emitentui arba bendrovei 
taikomu pramonės šakos sverto vidurkiu 
arba tokio emitento arba bendrovės 
naudojmas svertas triskart viršija jo 
nuosavą kapitalą. 
2. Komisija pagal 49a, 49b ir 
49c straipsnius priima deleguotuosius 
aktus dėl finansinio sverto, turto 
paskirstymo, vidutinio pramonės šakos 
finansinio sverto ir nuostatų taikymo. 

Or. en

Pagrindimas

Gerai žinoma, kad apskritai didėjantį įsiskolinimą, susijusį su turto paskirstymu akcijų 
turėtojams, skatina būtinybė padengti dalį su įsigijimu susijusio įsiskolinimo. Tokia praktika 
gali sumažinti tikslinės bendrovės vystymosi galimybes ir tam tikrais atvejais paskatinti jos 
bankrotą. Taigi ji turėtų būti tinkamai kontroliuojama. Tuo tikslu be 29a straipsnyje išdėstytų 
apsaugos priemonių būtina numatyti apsaugos priemones, pagrįstas aiškiomis taisyklėmis ir 
apibrėžtais skaičiais. 
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Pakeitimas 1425
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl direktyvos
2e straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29e straipsnis
Specialiosios nuostatos dėl draudimo 
laikotarpio 

1. { Kur AIFM pratybas, kontroliuoja, 
kaip apibrėžta dėl emitento ar ne 28 
straipsnyje išvardytų bendrovių per AIF, 
pavyzdžiui, emitento ar įmonių reikšmės 
neturi teisės skirstyti tiesiogiai ar 
netiesiogiai susijusių su tokiais AIF arba 
bet kurios dukterinės jos suma viršija 
50 % savo pradines investicijas, dėl tokio 
emitento ar įmonių iki laikotarpio, kuris 
baigiasi arba dėl penktosios metinės 
investicijų užbaigimo arba dėl jo interesų 
tokia bendrovė arba emitento, kuri data 
yra ankstesnė pardavimas pabaigoje vertė.

1. AIFV vykdant 28 straipsnyje nurodytą 
emitento arba į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktos bendrovės kontrolę per AIF, 
toks emitentas arba bendrovė neturi teisės 
tiesiogiai arba netiesiogiai paskirstyti AIF 
arba bet kuriai jo kontroliuojamai 
bendrovei sumos, kuri viršytų 50 % jo 
pradinių investicijų į tokį emitentą arba 
bendrovę vertės, kol nuo investavimo 
pabaigos nepraeis penkeri metai arba bus 
parduotos jo toje bendrovėje arba 
emitente turimos akcijos, jei tai įvyktų 
anksčiau. 
2. Komisija pagal 49a, 49b ir 
49c straipsnius priima deleguotuosius 
aktus, įgyvendinančius 1 dalį. 

Or. en

Pagrindimas

Gerai žinoma, kad turto išpardavimą diktuoja būtinybė padengti dalį su įsigijimu susijusio 
įsiskolinimo. Toks išpardavimas gali sumažinti tikslinės bendrovės vystymosi galimybes ir tam 
tikrais atvejais paskatinti jos bankrotą. Taigi jis turėtų būti tinkamai kontroliuojamas. Tuo 
tikslu 50 % kievieno bendrovės investicinio portfelio vertės turėtų būti „įšaldyta“ penkeriems 
metams arba iki bendrovės pardavimo, jei jis įvyktų anksčiau. 



AM\807997LT.doc 163/167 PE439.134v03-00

LT

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30 straipsnis Išbraukta.
Specialios nuostatos dėl bendrovių, kurių 
akcijomis nebeleidžiama prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje 
Kai po 30 % ar daugiau emitento 
balsavimo teisių įsigijimo prekiauti šio 
emitento akcijomis reguliuojamoje rinkoje 
nebeleidžiama, jis vis tiek turi toliau 
laikytis įpareigojimų pagal Direktyvą 
2004/109/EB dvejus metus nuo 
pasitraukimo iš reguliuojamos rinkos 
datos.

Or. en

Pagrindimas

30–26 straipsnių nuostatos turėtų būti nuosekliai taikomos visiems, kurie siekia įgyti 
atitinkamą akcijų dalį, o ne tik AIFV ir įmonėms, į kurias jie investuoja. Bet kokie neaiškumai, 
galintys kilti dėl skaidrumo arba dėl darbuotojų ir suinteresuotųjų subjektų verslo interesų, 
vienodai liečia visų ES bendrovės kontrolinio paketo turėtojų, o ne tik AIFV, veiklą. 
Įpareigojimai atskleisti informaciją turėtų būti nuosekliai taikomi pagal bendrą Bendrovių 
teisės direktyvą. AIFV ir įmonių, į kurias jie investuoja, neturėtų atsidurti nepalankesnėje 
padėtyje.

Pakeitimas 1427
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30 straipsnis Išbraukta.
Specialios nuostatos dėl bendrovių, kurių 
akcijomis nebeleidžiama prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje 
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Kai po 30 % ar daugiau emitento 
balsavimo teisių įsigijimo prekiauti šio 
emitento akcijomis reguliuojamoje rinkoje 
nebeleidžiama, jis vis tiek turi toliau 
laikytis įpareigojimų pagal Direktyvą 
2004/109/EB dvejus metus nuo 
pasitraukimo iš reguliuojamos rinkos 
datos.

Or. en

Pagrindimas

30–26 straipsnių nuostatos turėtų būti nuosekliai taikomos visiems, kurie siekia įgyti 
atitinkamą akcijų dalį, o ne tik AIFV ir įmonėms, į kurias jie investuoja. Bet kokie neaiškumai, 
galintys kilti dėl skaidrumo arba dėl darbuotojų ir suinteresuotųjų subjektų verslo interesų, 
vienodai liečia visų ES bendrovės kontrolinio paketo turėtojų, o ne tik AIFV, veiklą. 
Įpareigojimai atskleisti informaciją turėtų būti nuosekliai taikomi pagal bendrą Bendrovių 
teisės direktyvą. 

Pakeitimas 1428
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30 straipsnis Išbraukta.
Specialios nuostatos dėl bendrovių, kurių 
akcijomis nebeleidžiama prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje 
Kai po 30 % ar daugiau emitento 
balsavimo teisių įsigijimo prekiauti šio 
emitento akcijomis reguliuojamoje rinkoje 
nebeleidžiama, jis vis tiek turi toliau 
laikytis įpareigojimų pagal Direktyvą 
2004/109/EB dvejus metus nuo 
pasitraukimo iš reguliuojamos rinkos 
datos.

Or. en
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Pagrindimas

Tik taikant visuotinį požiūrį bus išvengta konkurencijos tarp rinkos dalyvių, kuriems taikoma 
ši direktyva, ir tų, kuriems netaikoma, iškraipymų. Dėl to bet kokie įpareigojimai atskleisti 
informaciją turi būti apibrėžti vienodai visoms privačios nuosavybės formoms, t. y. iš dalies 
pakeičiant ES bendrovių teisės direktyvas.

Pakeitimas 1429
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30 straipsnis Išbraukta.
Specialios nuostatos dėl bendrovių, kurių 
akcijomis nebeleidžiama prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje 
Kai po 30 % ar daugiau emitento 
balsavimo teisių įsigijimo prekiauti šio 
emitento akcijomis reguliuojamoje rinkoje 
nebeleidžiama, jis vis tiek turi toliau 
laikytis įpareigojimų pagal Direktyvą 
2004/109/EB dvejus metus nuo 
pasitraukimo iš reguliuojamos rinkos 
datos.

Or. en

Pakeitimas 1430
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30 straipsnis Išbraukta.
Specialios nuostatos dėl bendrovių, kurių 
akcijomis nebeleidžiama prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje 
Kai po 30 % ar daugiau emitento 
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balsavimo teisių įsigijimo prekiauti šio 
emitento akcijomis reguliuojamoje rinkoje 
nebeleidžiama, jis vis tiek turi toliau 
laikytis įpareigojimų pagal Direktyvą 
2004/109/EB dvejus metus nuo 
pasitraukimo iš reguliuojamos rinkos 
datos.

Or. en

Pakeitimas 1431
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

30 straipsnis Išbraukta.
Specialios nuostatos dėl bendrovių, kurių 
akcijomis nebeleidžiama prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje 
Kai po 30 % ar daugiau emitento 
balsavimo teisių įsigijimo prekiauti šio 
emitento akcijomis reguliuojamoje rinkoje 
nebeleidžiama, jis vis tiek turi toliau 
laikytis įpareigojimų pagal Direktyvą 
2004/109/EB dvejus metus nuo 
pasitraukimo iš reguliuojamos rinkos 
datos.

Or. en

Pagrindimas

26–30 straipsniuose privataus kapitalo valdytojams nustatyti įpareigojimai atskleisti 
informaciją nėra svarbūs ir tinkami sisteminės rizikos priežiūrai. Tiesą sakant, jie arba susiję 
su įpareigojimais atskleisti informaciją, kurie jau buvo apibrėžti kitose ES direktyvose, arba 
juos vargu ar įmanoma taikyti (pvz., įpareigojimą į biržos prekybos sąrašus neįtrauktai 
bendrovei atskleisti savo plėtros planą; šis įpareigojimas kelia rimtą susirūpinimą dėl 
konfidencialumo ir (arba) ekonominės informacijos). Be to, jie nėra taikomi visiems rinkos 
dalyviams, kurių veikla gali kelti sisteminę riziką.
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai po 30 % ar daugiau emitento 
balsavimo teisių įsigijimo prekiauti šio 
emitento akcijomis reguliuojamoje rinkoje 
nebeleidžiama, jis vis tiek turi toliau 
laikytis įpareigojimų pagal Direktyvą 
2004/109/EB dvejus metus nuo 
pasitraukimo iš reguliuojamos rinkos datos. 

Kai po emitento kontrolinio paketo
įsigijimo prekiauti šio emitento akcijomis 
reguliuojamoje rinkoje nebeleidžiama, jis 
vis tiek turi toliau laikytis įpareigojimų 
pagal Direktyvą 2004/109/EB dvejus 
metus nuo pasitraukimo iš reguliuojamos 
rinkos datos.
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Suderinta su ankstesniais pakeitimais.


