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Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas.
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate kohta ning millega muudetakse direktiive 2004/39/EÜ ja 
2009/…/EÜ
(KOM(2009)0207 – C7-0040/2009 – 2009/0064(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2009)0207);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 47 lõiget 2, mille alusel 
komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0040/2009);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ja õiguskomisjoni arvamust 
(A7-0000/2009),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva direktiivi reguleerimisala 
kehtestamisel tuleks piirduda selliste 
investeerimisfondide valitsemisega, mis 
kaasavad paljude investorite kapitali, et 
investeerida see riski hajutamise 
põhimõttel vastavalt kindlaks määratud 
investeerimispoliitikale kõnealuste 
investorite kasuks. Käesolevat direktiivi ei 
tuleks kohaldada pensionifondide 
valitsemise või selliste varasid mitte 
ühendavate investeeringute valitsejate 
suhtes, nagu heategevusfondid, riiklikud 

(5) Käesoleva direktiivi reguleerimisala 
kehtestamisel tuleks piirduda selliste 
investeerimisfondide valitsemisega, mis 
kaasavad paljude investorite kapitali, et 
investeerida see vastavalt kindlaks 
määratud investeerimispoliitikale 
kõnealuste investorite kasuks. Käesolevat 
direktiivi ei tuleks kohaldada selliste 
varasid mitte ühendavate investeeringute 
valitsejate suhtes, nagu heategevusfondid, 
riiklikud investeerimisfondid, keskpangad
või varad, mida krediidiasutused, 
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investeerimisfondid või varad, mida 
krediidiasutused ja kindlustus või 
edasikindlustusandjad hoiavad omal kulul.
Samuti ei tuleks käesolevat direktiivi 
kohaldada aktiivselt valitsetavate 
väärtpaberivormis investeeringute 
(sertifikaadid, futuurid või 
indeksvõlakirjad) suhtes. Direktiiv peaks 
hõlmama kõigi selliste 
investeerimisfondide valitsejaid, kellelt ei 
nõuta tegevusluba eurofondina 
tegutsemiseks. Direktiivi 2004/39/EÜ
(finantsinstrumentide turgude kohta) 
kohaselt tegevusloa saanud 
investeerimisühingud ei peaks taotlema 
käesoleva direktiivi kohast tegevusluba, et 
osutada alternatiivse investeerimisfondiga 
seotud investeerimisteenuseid.
Investeerimisühingud võivad osutada 
alternatiivsete investeerimisfondidega 
seotud investeerimisteenuseid siiski ainult 
juhul (ja sel määral), kui kõnealuste 
fondide osakuid või aktsiaid saab turustada 
vastavalt käesolevale direktiivile.

pensionifondid või kindlustus või 
edasikindlustusandjad hoiavad omal kulul.
Käesolevas direktiivis ette nähtud 
eranditest kasusaamiseks peaks 
asjaomane alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja vastama 
alaliselt nende erandite tingimustele. 
Käesolev direktiiv peaks hõlmama kõigi 
selliste investeerimisfondide valitsejaid, 
kellelt ei nõuta tegevusluba eurofondina 
tegutsemiseks. Direktiivi 2004/39/EÜ
(finantsinstrumentide turgude kohta) 
kohaselt tegevusloa saanud 
investeerimisühingud ei peaks taotlema 
käesoleva direktiivi kohast tegevusluba, et 
osutada alternatiivse investeerimisfondiga 
seotud investeerimisteenuseid.
Investeerimisühingud võivad osutada 
alternatiivsete investeerimisfondidega 
seotud investeerimisteenuseid siiski ainult 
juhul (ja sel määral), kui kõnealuste 
fondide osakuid või aktsiaid saab turustada 
vastavalt käesolevale direktiivile.

Or. en

Selgitus

 Võrdsete tingimuste saavutamiseks tuleks erandeid piirata.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Selleks et vältida ülemääraste või 
ebaproportsionaalsete nõuete 
kehtestamist, nähakse käesoleva 
direktiiviga ette erand, mida kohaldatakse 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes, kui nende valitsetavate 
alternatiivsete investeerimisfondide 
kogumaht jääb allapoole 100 miljoni euro 
künnist. Asjaomaste fondivalitsejate 

välja jäetud
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tegevus tõenäoliselt oluliselt ei mõjuta 
finantsstabiilsust või turu tõhusust. 
Alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes, kes valitsevad ainult 
finantsvõimenduseta alternatiivseid 
investeerimisfonde ja ei kohalda 
investorite suhtes tagasivõtmise õigust viie 
aasta jooksul, kohaldatakse erikünnist 
500 miljonit eurot. Kõnealune erikünnis 
on põhjendatud asjaoluga, et tõenäosus, 
et pikaajalisteks investeeringuteks 
spetsialiseerunud finantsvõimenduseta 
fondide valitsejate tegevus põhjustab 
süsteemseid riske, on veelgi väiksem. 
Lisaks välistab asjaolu, et investorid 
kinnistatakse viieks aastaks, 
likviidsusriski. Käesoleva direktiivi 
kohaldamisest vabastatud alternatiivsete 
investeerimisfondide suhtes kohaldatakse 
jätkuvalt mis tahes asjakohaseid riiklikke 
õigusakte. Samas tuleks siiski lubada 
nende käsitamist alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatena, kelle 
suhtes kohaldatakse käesoleva direktiiviga 
ettenähtud vastavat korda.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesoleva direktiivi eesmärk on 
kehtestada alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate tegevust 
reguleeriv ühtlustatud ja range õigus- ja 
järelevalveraamistik. Käesoleva direktiivi 
kohaselt antav tegevusluba peaks hõlmama 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsemis- ja juhtimisteenuseid kogu 
ühenduses. Tegevusloa saanud 
fondivalitsejal peaks olema õigus turustada 
ühenduses alternatiivseid 

(7) Käesoleva direktiivi eesmärk on 
kehtestada alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate tegevust 
reguleeriv ühtlustatud ja range õigus- ja 
järelevalveraamistik. Käesoleva direktiivi 
kohaselt antav tegevusluba peaks hõlmama 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsemis- ja juhtimisteenuseid kogu 
ühenduses. Tegevusloa saanud 
fondivalitsejal peaks olema õigus turustada 
ühenduses alaliselt asuvaid alternatiivseid 
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investeerimisfonde kutselistele 
investoritele, kohaldades selleks vastavat 
teatamise korda.

investeerimisfonde kogu ühenduses
kutselistele investoritele, kohaldades 
selleks vastavat teatamise korda.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Ilma et see piiraks muude ühenduse 
õigusaktide kohaldamist, võivad 
liikmesriigid kehtestada alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes 
rangemaid nõudeid, kui fondivalitsejad 
turustavad alternatiivset investeerimisfondi 
ainult jaeinvestoritele või kui 
fondivalitsejad turustavad sama 
alternatiivset investeerimisfondi nii 
kutselistele investoritele kui ka 
jaeinvestoritele, olenemata asjaolust, kas 
kõnealuse alternatiivse investeerimisfondi 
osakuid või aktsiaid turustatakse 
riigisiseselt või piiriüleselt. Kõnealused 
kaks erandit võimaldavad liikmesriikidel 
vajaduse korral võtta jaeinvestorite 
kaitseks täiendavaid kaitsemeetmeid. 
Sellega võetakse arvesse asjaolu, et
alternatiivsed investeerimisfondid on sageli 
mittelikviidsed ja neile on omane suur 
kapitalikaotuse risk. Alternatiivsete 
investeerimisfondidega seotud 
investeerimisstrateegiad ei vasta tavaliselt 
jaeinvestorite investeerimisprofiilile või 
vajadustele. Need sobivad pigem 
kutselistele investoritele ja investoritele, 
kellel on piisavalt suur 
investeerimisportfell, et seeläbi maandada 
sellise investeeringuga seotud suuremat 
kapitalikaotuse riski. Sellest hoolimata 
võivad liikmesriigid lubada alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatel turustada 
kõiki või teatavaid tüüpe alternatiivseid 

(9) Ilma et see piiraks muude ühenduse 
õigusaktide kohaldamist, võivad 
liikmesriigid kehtestada alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes 
rangemaid nõudeid, kui fondivalitsejad 
turustavad alternatiivset investeerimisfondi 
ainult jaeinvestoritele või kui 
fondivalitsejad turustavad sama 
alternatiivset investeerimisfondi nii 
kutselistele investoritele kui ka 
jaeinvestoritele, olenemata asjaolust, kas 
kõnealuse alternatiivse investeerimisfondi 
osakuid või aktsiaid turustatakse 
riigisiseselt või piiriüleselt. Kõnealused 
kaks erandit võimaldavad liikmesriikidel 
vajaduse korral võtta jaeinvestorite 
kaitseks täiendavaid kaitsemeetmeid. 
Sellega võetakse arvesse asjaolu, et 
alternatiivsed investeerimisfondid on sageli 
mittelikviidsed ja neile on omane suur 
kapitalikaotuse risk. Alternatiivsete 
investeerimisfondidega seotud 
investeerimisstrateegiad ei vasta tavaliselt 
jaeinvestorite investeerimisprofiilile või 
vajadustele. Need sobivad pigem 
kutselistele investoritele ja investoritele, 
kellel on piisavalt suur 
investeerimisportfell, et seeläbi maandada 
sellise investeeringuga seotud suuremat 
kapitalikaotuse riski. Sellest hoolimata 
võivad liikmesriigid lubada alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatel turustada 
teatavaid tüüpe alternatiivseid 
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investeerimisfonde jaeinvestoritele nende 
territooriumil. Võttes arvesse direktiivi 
2004/39/EÜ artikli 19 lõikeid 4 ja 5 
peaksid liikmesriigid jätkuvalt tagama 
asjakohaste sätete kohaldamise, kui nad 
lubavad alternatiivset investeerimisfondi 
turustada jaeinvestoritele. Direktiivi 
2004/39/EÜ kohaselt tegevusloa saanud 
investeerimisühingud, kes osutavad 
jaeklientidele investeerimisteenuseid, 
peavad kõnealuseid täiendavaid 
kaitsemeetmeid arvesse võtma, kui nad iga 
jaekliendi puhul hindavad teatava 
alternatiivse investeerimisfondi sobivust 
või asjakohasust. Kui liikmesriik lubab 
turustada alternatiivset investeerimisfondi 
jaeinvestoritele oma territooriumil, tuleks 
seda võimaldada nii, et see ei oleneks 
asjaolust, millises liikmesriigis on 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
asutatud, kusjuures täiendavaid sätteid 
tuleks kohaldada kõigi suhtes võrdsetel 
alustel.

investeerimisfonde jaeinvestoritele nende 
territooriumil, välja arvatud fondifondid, 
mille alusvaraks olevate investeeringute 
maht on üle 30% alternatiivsest 
investeerimisfondist, millel puudub 
käesoleva direktiivi kohane Euroopa 
turustusluba, ning emitendid, kes 
investeerivad ühisfondi, millel puudub 
käesoleva direktiivi kohane Euroopa 
turustusluba. Võttes arvesse direktiivi 
2004/39/EÜ artikli 19 lõikeid 4 ja 5 
peaksid liikmesriigid jätkuvalt tagama 
asjakohaste sätete kohaldamise, kui nad 
lubavad alternatiivset investeerimisfondi 
turustada jaeinvestoritele. Direktiivi 
2004/39/EÜ kohaselt tegevusloa saanud 
investeerimisühingud, kes osutavad 
jaeklientidele investeerimisteenuseid, 
peavad kõnealuseid täiendavaid 
kaitsemeetmeid arvesse võtma, kui nad iga 
jaekliendi puhul hindavad teatava 
alternatiivse investeerimisfondi sobivust
või asjakohasust. Kui liikmesriik lubab 
turustada alternatiivset investeerimisfondi 
jaeinvestoritele oma territooriumil, tuleks 
seda võimaldada nii, et see ei oleneks 
asjaolust, millises liikmesriigis on 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
asutatud, kusjuures täiendavaid sätteid 
tuleks kohaldada kõigi suhtes võrdsetel 
alustel. 

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 10 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Kooskõlas proportsionaalsuse 
põhimõttega ning arvestades olulist 
kattuvust Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivis 
vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse 
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ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid 
(eurofondid) käsitlevate õigus- ja 
haldusnormide kooskõlastamise kohta 
(uuestisõnastatud)1 ja käesolevas 
direktiivis sätestatud tegevusloa andmise 
nõuete vahel, peaks kas eelnimetatud või 
käesoleva direktiivi alusel tegevusloa 
saanud valitsejatel olema õigus saada 
tegevusluba teise direktiivi alusel, mille 
puhul on uue tegevusloa saamiseks vaja 
täita ainult asjaomaseid täiendavaid 
nõudeid. Sellega seoses peaks olema 
võimalik teha dokumentide osas 
ristviiteid, eeldusel, et nendes 
dokumentides sisalduvat teavet ei 
muudeta. Seepärast tuleks muuta 
direktiivi 2009/65/EÜ.
1 ELT L 302, 17.11.2009, lk. 32.

Or. en

Selgitus

Eesmärk on lihtsustada ja kiirendada protsessi ning vältida topelt tööd ja kulusid.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Selleks et tagada alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja osutavate 
valitsemisteenuste järjepidevus ja 
korrapärasus, tuleb kehtestada 
miinimumkapitali nõuded. Omakapitali 
nõuded peaksid katma alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võimalikud 
riskid, mis on seotud kutsealase 
vastutusega kõigi tema tegevuste puhul, 
sealhulgas delegeerimise või volituse 
alusel osutatud valitsemisteenuste puhul.

(11) Selleks et tagada alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja osutavate 
valitsemisteenuste järjepidevus ja 
korrapärasus, tuleb kehtestada 
miinimumkapitali nõuded. Omakapitali 
nõuded peaksid katma alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võimalikud 
riskid, mis on seotud kutsealase 
vastutusega kõigi tema tegevuste puhul, 
sealhulgas delegeerimise või volituse 
alusel osutatud valitsemisteenuste puhul. 
Seetõttu tuleks omavahendite nõudele 
kohaldada direktiivis 2009/65/EÜ 
sätestatud ülempiiri. Lisaks tuleks 
omavahendid investeerida likviidsesse 
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varasse või lühiajaliselt kergesti rahaks 
vahetatavasse varasse ning neid ei tohiks 
kasutada spekuleerimiseks.

Or. en

Selgitus

Osaline kooskõlla viimine eurofondide direktiivi põhjendusega 9.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) 24. ja 25. septembril 2009 
Pittsburghis toimunud G-20 
tippkohtumisele järgnenud riigijuhtide 
avalduses rõhutati rahvusvahelist 
konsensust pankade ja teiste süsteemselt 
oluliste finantsteenuseid osutavate 
ettevõtete töötajate tasustamise kohta. 
Neid põhimõtteid tuleks kohaldada 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejatele, mis jäävad käesoleva 
direktiivi kohaldamisalasse. Selleks peaks 
komisjon täpsustama rakendusmeetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) Komisjon peaks tagama, et 
käesolevas direktiivis sätestatud nõudeid 
depoopankadele kohaldatakse 
eurofondide depoopankadele ning seetõttu 
peaks komisjon vaatama vastavalt läbi 
direktiivi 2009/65/EÜ hiljemalt käesoleva 
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direktiivi jõustumise kuupäevaks.

Or. en

Selgitus

Järjepidevuse tagamiseks kogu sektori lõikes.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Investorite huvide kaitseks on 
esmatähtis hinnata varad usaldusväärselt ja 
objektiivselt. Eri alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad kasutavad 
varade hindamisel eri meetodeid ja 
süsteeme vastavalt varadele, millesse nad 
peamiselt investeerivad, ja turgudele, kus 
nad tegutsevad. Kõnealuseid erinevusi 
tuleks tunnistada, kuid samas tuleks siiski 
nõuda, et varasid hindaksid alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejast sõltumatud 
majandusüksused.

(13) Investorite huvide kaitseks on 
esmatähtis hinnata varad usaldusväärselt ja 
objektiivselt. Eri alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad kasutavad 
varade hindamisel eri meetodeid ja 
süsteeme vastavalt varadele, millesse nad 
peamiselt investeerivad, ja turgudele, kus 
nad tegutsevad. Kõnealuseid erinevusi 
tuleks tunnistada. Varade hindamise ning 
varade puhasväärtuse arvutamise protsess 
ei tohiks sõltuda alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate 
haldamisfunktsioonidest. Vajaduse korral 
võib alternatiivsete investeerimisfondide 
valitseja delegeerida varade hindamise 
ning varade puhasväärtuse arvutamise 
kolmandale osapoolele.

Or. en
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja võib delegeerida oma ülesannete 
täitmise kohustuse vastavalt käesolevale 
direktiivile. Alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja peaks jääma 
vastutavaks oma ülesannete nõuetekohase 
täitmise ja käesoleva direktiivi sätete 
järgimise eest.

(14) Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja võib delegeerida osade oma 
ülesannete täitmise vastavalt käesolevale 
direktiivile. Alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja peaks jääma 
vastutavaks oma ülesannete nõuetekohase 
täitmise ja käesoleva direktiivi sätete 
järgimise eest.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Võttes arvesse, et alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad kasutavad 
oma investeerimisstrateegiates tugevat 
finantsvõimendust, võib see teatavatel 
tingimustel põhjustada süsteemset riski või 
turuhäireid, mistõttu tuleks kehtestada 
erinõuded alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, kes 
kasutavad teatavate riskidega seotud 
investeerimistehnikaid. Kõnealuste riskide 
kindlaks tegemiseks, jälgimiseks ja 
maandamiseks vajalikku teavet ei ole 
ühenduses järjepidevalt kogutud, samuti ei 
ole seda jagatud liikmesriikide vahel, et 
teha kindlaks ühenduse finantsturgude 
stabiilsust ohustavate riskide võimalikke 
allikaid. Sellise olukorra parandamiseks 
tuleks kohaldada erinõudeid alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, kes 
oma investeerimisstrateegias pidevalt 
kasutavad suurt finantsvõimendust. 

(15) Võttes arvesse, et alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad kasutavad 
oma investeerimisstrateegiates tugevat 
finantsvõimendust, võib see teatavatel 
tingimustel põhjustada süsteemset riski või 
turuhäireid, mistõttu tuleks kehtestada 
erinõuded alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, kes 
kasutavad teatavate riskidega seotud 
investeerimistehnikaid. Kõnealuste riskide 
kindlaks tegemiseks, jälgimiseks ja 
maandamiseks vajalikku teavet ei ole 
ühenduses järjepidevalt kogutud, samuti ei 
ole seda jagatud liikmesriikide vahel, et 
teha kindlaks ühenduse finantsturgude 
stabiilsust ohustavate riskide võimalikke 
allikaid. Sellise olukorra parandamiseks 
tuleks kohaldada erinõudeid alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, kes 
oma investeerimisstrateegias pidevalt 
kasutavad suurt finantsvõimendust. 
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Kõnealused alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad peavad 
avaldama teabe finantsvõimenduse 
kasutamise ja selle allikate kohta. Selline 
teave tuleks kokku koguda ja seda tuleks 
jagada teiste ühenduse ametiasutustega, et 
lihtsustada ühist analüüsi kõnealuste 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate kasutatava finantsvõimenduse 
mõju kohta ühenduse finantssüsteemile, 
samuti ühise vastuse leidmist.

Kõnealused alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad peavad 
seadma igale tema valitsevale 
alternatiivsele investeerimisfondile 
finantsvõimenduse piirangud ning
avaldama teabe finantsvõimenduse 
kasutamise ja selle allikate kohta. Selline 
teave tuleks kokku koguda ja seda tuleks 
jagada teiste ühenduse ametiasutustega, et 
lihtsustada ühist analüüsi kõnealuste 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate kasutatava finantsvõimenduse 
mõju kohta ühenduse finantssüsteemile, 
samuti ühise vastuse leidmist. Pädevad 
asutused peaksid edastama selle teabe 
määruse (EÜ) nr .../2009 alusel loodud 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule 
ning määruse (EÜ) nr .../2009 alusel 
loodud Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele 
kasutamiseks oma ülesannete täitmisel.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Alternatiivsete investeerimisfondide 
tegevus põhineb suure finantsvõimenduse 
kasutamisel, mis võib kahjustada 
finantsturgude stabiilsust ja takistada nende 
tõhusat toimimist. Tuleks lubada 
komisjonil kehtestada piirangud 
finantsvõimendusele, mida alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad võivad 
kasutada, eelkõige neil juhtudel, kui 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
kasutab suurt finantsvõimendust 
süstemaatiliselt. Maksimaalse 
finantsvõimenduse piirangute 
kehtestamisel tuleks võtta arvesse 
finantsvõimenduse allikatega seotud 

(16) Alternatiivsete investeerimisfondide 
tegevus põhineb suure finantsvõimenduse 
kasutamisel, mis võib kahjustada 
finantsturgude stabiilsust ja takistada nende 
tõhusat toimimist. Tuleks lubada 
komisjonil kehtestada erakorralistel 
juhtudel piirangud finantsvõimendusele, 
mida alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad võivad kasutada, ning eelkõige 
neil juhtudel, kui alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kasutab suurt 
finantsvõimendust süstemaatiliselt. 
Maksimaalse finantsvõimenduse piirangute 
kehtestamisel tuleks võtta arvesse 
finantsvõimenduse allikatega seotud 
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aspekte ja alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kasutatavaid strateegiaid. Samuti 
tuleks arvesse võtta suurt 
finantsvõimendust kasutavate 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate finantsvõimenduse juhtimise 
dünaamilisust. Sellega seoses võivad 
finantsvõimenduse piirangud hõlmata 
künnist, mida ei tohi kunagi ületada, või 
piirata keskmist teatava ajavahemiku 
jooksul (nt kuu või kvartal) kasutatavat 
finantsvõimendust.

aspekte ja alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kasutatavaid strateegiaid. Samuti 
tuleks arvesse võtta suurt 
finantsvõimendust kasutavate 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate finantsvõimenduse juhtimise 
dünaamilisust. Sellega seoses võivad 
finantsvõimenduse piirangud hõlmata 
künnist, mida ei tohi kunagi ületada, või 
piirata keskmist teatava ajavahemiku 
jooksul (nt kuu või kvartal) kasutatavat 
finantsvõimendust. Komisjon peaks 
finantsvõimendusele piirangute seadmise 
osas oma volituste kasutamisel võtma 
arvesse Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu arvamust.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Väärtpaberite katteta eelmüük on 
finantsturgude toimimiseks väga oluline 
ning tegemist on seadusliku 
investeerimistehnikaga. Siiski tuntakse 
muret, et eeskätt ekstreemsetel 
turutingimustel võib väärtpaberite katteta 
eelmüük aidata kaasa turukorratustele. 
Seepärast peaks väärtpaberite katteta 
eelmüük toimuma ühtlustatud 
regulatiivses raamistikus, et vähendada 
selle tõttu tekkida võivat destabiliseerivat 
mõju.

Or. en
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Tuleb tagada, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja annaks kõigile 
äriühingutele, kelle üle ta omab kontrolli 
või valitsevat mõju, teavet, mida on 
äriühingul vaja, et hinnata, kuidas selline 
kontroll muudab äriühingu majanduslikku 
ja sotsiaalset olukorda lühikeses kuni 
keskpikas perspektiivis. Selleks tuleks 
kohaldada erinõudeid alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja suhtes, kes 
omab kontrolli väärtpaberibörsil noteeritud 
või noteerimata äriühingus, kusjuures 
eelkõige peaksid fondivalitsejad teatama 
äriühingule sellisest seisundist ning 
avaldama äriühingule ja kõigile selle 
aktsionäridele teabe oma kavatsuste kohta 
seoses tuleviku ärisuundumustega ja 
muude kavandatud muutustega 
kontrollitavas äriühingus. Kontrollitava 
äriühinguga seotud läbipaistvuse 
tagamiseks tuleks kohaldada tõhustatud 
aruandlusnõudeid. Asjakohaste 
alternatiivsete investeerimisfondide 
aastaaruanded peaksid hõlmama 
investeerimistüüpi ja kontrollitavat 
äriühingut käsitlevat eriteavet.

(17) Tuleb tagada, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja annaks kõigile 
äriühingutele, kelle üle ta omab kontrolli 
või valitsevat mõju, teavet, mida on 
äriühingul vaja, et hinnata, kuidas selline 
kontroll muudab äriühingu majanduslikku 
ja sotsiaalset olukorda lühikeses kuni 
keskpikas perspektiivis. Kui alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad haldavad 
alternatiivseid investeerimisfonde, mis 
omab kontrolli emitendi üle, kelle 
osakutega on lubatud kaubelda 
reguleeritud turul, avaldatakse teave 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivile 
2004/25/EÜ ülevõtmispakkumiste kohta1

ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
detsembri 2004. aasta direktiivile 
2004/109/EÜ läbipaistvuse nõuete 
ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub 
avaldamisele emitentide kohta, kelle 
väärtpaberid on lubatud reguleeritud 
turul kauplemisele2.
Võrdsete tingimuste tagamiseks 
emitentide ja väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingute vahel, kuhu 
alternatiivsete investeerimisfondide
valitsejad investeerivad, tuleks käesoleva 
direktiivi nõudeid seega kohaldada nende 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes, kes haldavad 
alternatiivseid investeerimisfonde, mis 
omab kontrolli emitendi üle, kelle 
osakutega on lubatud kaubelda 
reguleeritud turul, ainult siis, kui need 
nõuded ületavad juba olemasolevaid 
emitentidele kohaldatavaid ELi õiguse 
sätteid ja ainult neid sätteid ületavas osas. 
Selleks tuleks kohaldada erinõudeid 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
suhtes, kes omab kontrolli 
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väärtpaberibörsil noteerimata äriühingus, 
kusjuures eelkõige peaksid fondivalitsejad 
teatama äriühingule sellisest seisundist 
ning avaldama äriühingule ja kõigile selle 
aktsionäridele teabe oma kavatsuste kohta 
seoses tuleviku ärisuundumustega ja 
muude kavandatud muutustega 
kontrollitavas äriühingus. Kontrollitava 
äriühinguga seotud läbipaistvuse 
tagamiseks tuleks kohaldada tõhustatud 
aruandlusnõudeid. Asjakohaste 
alternatiivsete investeerimisfondide 
aastaaruanded peaksid hõlmama 
investeerimistüüpi ja kontrollitavat 
äriühingut käsitlevat eriteavet.
1 ELT L 142, 30.4.2004, lk. 12.
2 ELT L 390, 31.12.2004, lk. 38.

Or. en

Selgitus

See põhimõte täiendab põhjendust 17 a (uus) ning see kajastub artiklite 26 kuni 30 kohta 
tehtud muudatustes.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Tuleb tagada, et portfelli kuuluvate 
äriühingute suhtes ei kohaldataks 
rangemaid nõudeid kui muude emitentide 
või väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingute suhtes, millesse tehakse 
erainvesteeringuid, mis ei pärine 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejatelt.
Selleks peaks komisjon vaatama läbi nii 
asjakohased äriühinguõigust reguleerivad 
aktid kui ka asjakohased finantssektori 
direktiivid hiljemalt käesoleva direktiivi 
jõustumise ajaks ja tegema neisse 
õigusloomealased muudatused, mis 
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tagaksid võrdsed tingimused portfelli 
kuuluvatele äriühingutele ja muudele 
äriühingutele.

Or. en

Selgitus

.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 17 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 b) Käesolev direktiiv ei tohiks olla 
liiga koormav väikestele alternatiivsetele 
investeerimisfondidele, mis ei kujuta 
endast süsteemset ohtu ega ohusta 
turgude ühtsust. Üks vahendeid kõnealuse 
eesmärgi saavutamiseks on 
proportsionaalsuse põhimõtte õige 
kohaldamine. Seda põhimõtet tuleks 
kohaldada nii alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate, 
alternatiivsete investeerimisfondide, 
depoopankade ja hinnaekspertide kui ka 
järelevalvevolituste teostamise puhul 
kohaldatavate nõuete suhtes. Kõikides 
selle direktiivi meetmetes, sealhulgas 
rakendusmeetmetes, tuleks arvesse võtta 
proportsionaalsuse põhimõtet, nii et see 
kajastaks nende tegevuse laadi, ulatust ja 
keerukust.

Or. en

Selgitus

Proportsionaalsuse määratlus on võetud (kohandustega) "Solvency II" direktiivist.
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejatel peaks olema õigus turustada 
kolmandas riikides alaliselt asuvaid 
alternatiivseid investeerimisfonde 
kutselistele investoritele nii alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigis kui ka teistes 
liikmesriikides. Kõnealuse õiguse 
kasutamiseks tuleb järgida teatamise 
korda ja asjaomase kolmanda riigiga peab 
olema sõlmitud maksustamisalane leping, 
millega tagatakse tõhus teabevahetus 
ühenduse investorite 
asukohaliikmesriikide maksuasutustega. 
Võttes arvesse asjaolu, et sellised 
alternatiivsed investeerimisfondid ja 
kolmandad riigid, kus nad alaliselt 
asuvad, peavad täitma täiendavaid 
nõudeid, millest osad tuleb veel 
rakendusmeetmetes sätestada, saab 
käesoleva direktiivi kohaselt antud õigust 
turustada kolmandas riigis alaliselt 
asuvaid alternatiivseid investeerimisfonde 
kutselistele investoritele, hakata kasutama 
alles kolm aastat pärast 
üleminekuperioodi lõppu. Samal ajal 
võivad liikmesriigid lubada või jätkuvalt 
lubada alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejal turustada kolmandas riigis 
alaliselt asuvaid alternatiivseid 
investeerimisfonde kutselistele 
investoritele kõnealuste liikmesriikide 
territooriumil vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele. Alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad ei või 
kõnealuse kolme aasta pikkuse 
ajavahemiku jooksul turustada käesoleva 
direktiivi kohaselt antud õiguse alusel 
selliseid alternatiivseid investeerimisfonde 
kutselistele investoritele teistes 
liikmesriikides.

(19) Igal Euroopa investoril peaks olema 
õigus investeerida omal algatusel 
kolmanda riigi fondi kooskõlas börsil 
noteerimata aktsiatesse investeerimise 
kehtiva riikliku korraga. Sellisel juhul 
tuleks siiski tagada fondi läbipaistvus ja 
võimaliku süsteemse riski tõhus jälgimine.
Kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja asukoht on kolmandas riigis, 
peaks selle liikmesriigi pädeval asutusel, 
kus asjaomast alternatiivset 
investeerimisfondi turustatakse, olema 
süsteemset riski käsitlev koostöö- ja 
teabevahetuskokkulepe kõnealuse 
kolmanda riigi pädeva asutusega. 
Siseturu lõpuleviimiseks peaksid 
Euroopas asuvad alternatiivsed 
investeerimisfondid, mida valitsevad 
Euroopas asuvad alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad, saama 
kasutada käesoleva direktiivi kohast 
Euroopa turustusluba. Kuna eurofondid 
saavad kasutada neile ettenähtud 
raamistikku, peaksid ka ühenduses 
asuvad alternatiivsed investeerimisfondid 
saama kasutada samaväärset Euroopa 
raamistikku, mis pakub investoritele 
käesoleva direktiiviga ettenähtud 
standardeid, ja mida toetab nõue, et 
depoopank ja alternatiivne 
investeerimisfond asuksid samas 
liikmesriigis. Nendest sätetest ei tohiks 
kõrvale hoida ühisfondide struktuuri 
kaudu. Kui emitendist alternatiivne 
investeerimisfond investeerib ühisfondi, 
mille suhtes ei kohaldata käesoleva 
direktiivi kohast Euroopa turustusluba, ei 
tohiks ka kõnealuse emitendist 
alternatiivse investeerimisfondi suhtes 
Euroopa turustusluba kohaldada. 
Nendest sätetest ei tohiks kõrvale hoida 
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fondifondide struktuuri kaudu. Kui selline 
alternatiivne investeerimisfond investeerib 
rohkem kui 30 % alternatiivsetesse 
investeerimisfondidesse, mille suhtes ei 
kohaldata Euroopa turustusluba, ei tohiks 
ka kõnealuse fondifondist alternatiivse 
investeerimisfondi suhtes Euroopa 
turustusluba kohaldada.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Asjakohane on lubada alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal delegeerida 
juhtimisülesanded kolmandas riigis 
asutatud majandusüksusele, eeldusel et on 
võetud vajalikke kaitsemeetmeid. Samuti 
võib depoopank delegeerida kolmandas 
riigis alalist asukohta omava alternatiivse 
investeerimisfondiga seotud ülesanded 
kolmandas riigis asuvale depoopangale, 
eeldusel et kõnealuse kolmanda riigi 
õigusaktidega on tagatud investorite huvide 
kaitse samal tasemel nagu see on 
ühenduses. Teatavatel tingimustel peaks 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejal 
olema võimalik määrata kolmandas riigis 
asutatud sõltumatu hinnaekspert.

(20) Asjakohane on lubada alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal delegeerida 
juhtimisülesanded kolmandas riigis 
asutatud majandusüksusele, eeldusel et on 
võetud vajalikke kaitsemeetmeid. Samuti 
võib depoopank delegeerida mõned
kolmandas riigis alalist asukohta omava 
alternatiivse investeerimisfondiga seotud 
ülesanded kolmandas riigis asuvale 
depoopangale, eeldusel et kõnealuse 
kolmanda riigi õigusaktidega on tagatud 
investorite huvide kaitse samal tasemel 
nagu see on ühenduses. Teatavatel 
tingimustel peaks alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal olema 
võimalik määrata kolmandas riigis asutatud 
sõltumatu hinnaekspert.

Or. en
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Kui kolmandas riigis kehtib 
samaväärne reguleeriv raamistik ja kui 
ühenduses asutatud alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatel on tõhus 
juurdepääs kõnealuse kolmanda riigi 
turule, võivad liikmesriigid kolme aasta 
pärast pärast üleminekuperioodi lõppu 
anda alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejale tegevusloa vastavalt käesoleva 
direktiivi sätetele, ilma et kõnealuse 
fondivalitseja registrijärgne asukoht oleks 
ühenduses. Kõnealuse kolme aasta 
pikkuse ajavahemiku kehtestamisel 
võetakse arvesse asjaolu, et sellised 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad ja kolmandad riigid, kus nad 
alaliselt asuvad, peavad täitma 
täiendavaid nõudeid, millest osad tuleb 
veel rakendusmeetmetes sätestada.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Sellega seoses peaks komisjonil olema 
õigus võtta meetmeid, millega määratakse 
kindlaks menetlused, mille kohaselt 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad, kes valitsevad selliste 
alternatiivsete investeerimisfondide 
portfelle, mille varade maht jääb allapoole 
käesolevas direktiivis sätestatud künnist, 
võivad kasutada oma õigust saada 
koheldud alternatiivse investeerimisfondi 

(27) Sellega seoses peaks komisjonil olema 
õigus võtta meetmeid, millega määratakse 
kindlaks menetlused, mille kohaselt 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad, kes valitsevad selliste 
alternatiivsete investeerimisfondide 
portfelle, mille varade maht jääb allapoole 
käesolevas direktiivis sätestatud künnist, 
võivad kasutada oma õigust saada 
koheldud alternatiivse investeerimisfondi 
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valitsejana, keda reguleeritakse käesoleva 
direktiiviga. Kõnealuste meetmete eesmärk 
on täpsustada ka kriteeriumid, mida 
pädevad asutused kasutavad hindamaks, 
kas alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja täidab oma äritegevusega seotud 
kohustusi, samuti huvide konfliktide 
tüübid, mida fondivalitseja peab tuvastama, 
ning asjakohased sammud, mida kõnealune 
fondivalitseja peaks üksusesiseste ja 
organisatsiooniliste menetluste raames 
tegema, et tuvastada ja avaldada huvide 
konfliktid ning vältida ja juhtida neid.
Meetmete eesmärk on määrata kindlaks 
riskijuhtimise nõuded, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kohaldab 
alternatiivse investeerimisfondi 
valitsemisega seotud riskide juhtimiseks, 
samuti mis tahes kord, mille kohaselt 
kõnealune fondivalitseja juhib 
väärtpaberite katteta eelmüügiga seotud 
riske, sealhulgas vajaduse korral mis tahes 
asjakohased piirangud, et piirata 
alternatiivse investeerimisfondi liigseid 
riske. Kõnealuste meetmete eesmärk on 
täpsustada ka käesoleva direktiivi kohased 
likviidsuse juhtimise nõuded ja eelkõige 
alternatiivsete investeerimisfondide 
minimaalsed likviidsusnõuded. Nende 
eesmärk on määrata kindlaks nõuded, mida 
väärtpaberistatud instrumentide algatajad 
peavad täitma, et alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad võiksid 
investeerida sellistesse instrumentidesse, 
mis on emiteeritud pärast 1. jaanuari 2011.
Samuti on nende eesmärk määrata kindlaks 
nõuded, mida alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad peavad 
sellistesse väärtpaberistatud 
instrumentidesse investeerimisel täitma.
Meetmete eesmärk on määrata kindlaks
kriteeriumid, mille kohaselt saab 
hinnaeksperti käsitada sõltumatuna 
käesoleva direktiivi tähenduses. Nende
eesmärk on täpsustada alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ülesannete 
delegeerimise tingimused ja tingimused, 
mille kohaselt ei saa ülemäärase 

valitsejana, keda reguleeritakse käesoleva 
direktiiviga. Kõnealuste meetmete eesmärk 
on täpsustada ka kriteeriumid, mida 
pädevad asutused kasutavad hindamaks, 
kas alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja täidab oma äritegevusega seotud 
kohustusi, samuti huvide konfliktide 
tüübid, mida fondivalitseja peab tuvastama, 
ning asjakohased sammud, mida kõnealune 
fondivalitseja peaks üksusesiseste ja 
organisatsiooniliste menetluste raames 
tegema, et tuvastada ja avaldada huvide 
konfliktid ning vältida ja juhtida neid.
Meetmete eesmärk on määrata kindlaks 
riskijuhtimise nõuded, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kohaldab 
alternatiivse investeerimisfondi 
valitsemisega seotud riskide juhtimiseks, 
samuti mis tahes kord, mille kohaselt 
kõnealune fondivalitseja juhib 
väärtpaberite katteta eelmüügiga seotud 
riske, sealhulgas vajaduse korral mis tahes 
asjakohased piirangud, et piirata 
alternatiivse investeerimisfondi liigseid 
riske. Kõnealuste meetmete eesmärk on 
täpsustada ka käesoleva direktiivi kohased 
likviidsuse juhtimise nõuded ja eelkõige 
alternatiivsete investeerimisfondide 
minimaalsed likviidsusnõuded. Nende 
eesmärk on määrata kindlaks nõuded, mida 
väärtpaberistatud instrumentide algatajad 
peavad täitma, et alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad võiksid 
investeerida sellistesse instrumentidesse, 
mis on emiteeritud pärast 1. jaanuari 2011.
Samuti on nende eesmärk määrata kindlaks 
nõuded, mida alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad peavad 
sellistesse väärtpaberistatud 
instrumentidesse investeerimisel täitma.
Meetmete eesmärk on määrata kindlaks 
tingimused, mille kohaselt ei saa 
ülemäärase delegeerimise tõttu 
fondivalitsejat enam käsitada alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejana. Meetmete 
eesmärk on täpsustada sellise aastaaruande 
sisu ja vorm, mille alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja peab iga 
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delegeerimise tõttu fondivalitsejat enam 
käsitada alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejana. Meetmete eesmärk on 
täpsustada sellise aastaaruande sisu ja 
vorm, mille alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja peab iga 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
kohta kättesaadavaks tegema, ning määrata 
kindlaks kõnealuse fondivalitseja 
kohustused seoses investoritele teabe 
avaldamisega ja pädevatele asutustele 
aruannete esitamisega ning selle 
sagedusega. Nende eesmärk on määrata 
kindlaks alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja suhtes kohaldatavad avaldamise 
nõuded seoses finantsvõimendusega ning 
pädevale asutusele aruannete esitamise 
sageduse ja investoritele teabe 
avaldamisega. Nende eesmärk on 
kehtestada piirangud finantsvõimendusele, 
mida alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja võib fondi valitsemisel kasutada. 
Kõnealuste meetmete eesmärk on määrata 
üksikasjalikult kindlaks, kuidas emitendis 
või väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingus kontrolli omav alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja peaks täitma 
oma kohustusi seoses teabe esitamisega 
emitendile, väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingule ja nende aktsionäridele ja 
töötajate usaldusisikutele, sealhulgas 
seoses teabega, mida tuleb esitada 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
aastaaruandes. Nende eesmärk on määrata 
kindlaks selliste piirangute või tingimuste 
tüübid, mida võib kehtestada juhul, kui 
alternatiivset investeerimisfondi 
turustatakse kutselistele investoritele 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
päritoluriigis. Nende eesmärk on määrata 
kindlaks üldised kriteeriumid, mille alusel 
hinnatakse kolmanda riigi 
hindamisstandardite samaväärsust, kui 
hinnaekspert on asutatud kõnealuses 
kolmandas riigis, samuti depoopankasid 
käsitlevate kolmanda riigi õigusaktide 
samaväärsust ning kolmandas riigis 
asutatud alternatiivse investeerimisfondi 

valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
kohta kättesaadavaks tegema, ning määrata 
kindlaks kõnealuse fondivalitseja 
kohustused seoses investoritele teabe 
avaldamisega ja pädevatele asutustele 
aruannete esitamisega ning selle 
sagedusega. Nende eesmärk on määrata 
kindlaks alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja suhtes kohaldatavad avaldamise 
nõuded seoses finantsvõimendusega ning 
pädevale asutusele aruannete esitamise 
sageduse ja investoritele teabe 
avaldamisega. Nende eesmärk on 
kehtestada piirangud finantsvõimendusele, 
mida alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja võib fondi valitsemisel kasutada. 
Kõnealuste meetmete eesmärk on määrata 
üksikasjalikult kindlaks, kuidas emitendis 
või väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingus kontrolli omav alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja peaks täitma 
oma kohustusi seoses teabe esitamisega 
emitendile, väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingule ja nende aktsionäridele ja 
töötajate usaldusisikutele, sealhulgas 
seoses teabega, mida tuleb esitada 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
aastaaruandes. Nende eesmärk on määrata 
kindlaks selliste piirangute või tingimuste 
tüübid, mida võib kehtestada juhul, kui 
alternatiivset investeerimisfondi
turustatakse kutselistele investoritele 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
päritoluriigis. Nende eesmärk on määrata 
kindlaks üldised kriteeriumid, mille alusel 
hinnatakse kolmanda riigi 
hindamisstandardite samaväärsust, kui 
hinnaekspert on asutatud kõnealuses 
kolmandas riigis, samuti depoopankasid 
käsitlevate kolmanda riigi õigusaktide 
samaväärsust ning kolmandas riigis 
asutatud alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejale tegevusloa andmise korral 
usaldatavusnormatiivide ja pideva 
järelevalve samaväärsust. Nende eesmärk 
on määrata kindlaks alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejat käsitleva 
sellise teabevahetuse üksikasjad, sisu ja 
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valitsejale tegevusloa andmise korral 
usaldatavusnormatiivide ja pideva 
järelevalve samaväärsust. Meetmete 
eesmärk on täpsustada üldised 
kriteeriumid hindamaks, kas kolmas riik 
annab ühenduse fondivalitsejale 
samasuguse juurdepääsu turule, kui 
ühendus on andnud kõnealuse kolmanda 
riigi fondivalitsejale. Nende eesmärk on 
määrata kindlaks alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejat käsitleva 
sellise teabevahetuse üksikasjad, sisu ja 
sagedus, mis toimub alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevate asutuste ja 
teiste selliste liikmesriikide pädevate 
asutuste vahel, kus alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib ise või 
koos teiste fondivalitsejatega mõjutada 
süsteemselt oluliste finantsinstitutsioonide
stabiilsust ja turgude nõuetekohast 
toimimist. Meetmete eesmärk on määrata 
kindlaks kohapealse kontrolli ja uurimise 
kord.

sagedus, mis toimub alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevate asutuste ja 
teiste selliste liikmesriikide pädevate 
asutuste vahel, kus alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib ise või 
koos teiste fondivalitsejatega mõjutada 
süsteemselt oluliste finantsinstitutsioonide 
stabiilsust ja turgude nõuetekohast 
toimimist. Meetmete eesmärk on määrata 
kindlaks kohapealse kontrolli ja uurimise 
kord.

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Kuna need on üldmeetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
vähemolulisi sätteid, täiendades seda uute 
vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu 
võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 
5a sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele. Meetmete suhtes, 
mis ei kuulu eespool nimetatud 
kategooriasse, tuleks rakendada kõnealuse 
direktiivi artiklis 5 sätestatud 
regulatiivkomitee menetlust. Meetmete 
eesmärk on teha kindlaks, kas teatava 

(28) Kuna need on üldmeetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
vähemolulisi sätteid, täiendades seda uute 
vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu 
võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 
5a sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele. Meetmete suhtes, 
mis ei kuulu eespool nimetatud 
kategooriasse, tuleks rakendada kõnealuse 
direktiivi artiklis 5 sätestatud 
regulatiivkomitee menetlust. Meetmete 
eesmärk on teha kindlaks, kas teatava 



PR\796533ET.doc 25/89 PE430.709v01-00

ET

kolmanda riigi fondialased 
hindamisstandardid on samaväärsed 
ühenduses kohaldavate standarditega, kui 
hinnaekspert on asutatud kolmandas riigis. 
Nende eesmärk on teha kindlaks, kas 
depoopankasid käsitlevate teatava 
kolmanda riigi õigusaktide sätted on 
samaväärsed käesoleva direktiivi sätetega. 
Meetmete eesmärk on teha kindlaks, kas 
teatava kolmanda riigi alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate 
usaldatavusnormatiive ja pidevat 
järelevalvet käsitlevate õigusaktide sätted 
on samaväärsed käesoleva direktiivi 
sätetega. Nende eesmärk on teha kindlaks, 
kas teatav kolmas riik annab ühenduse 
fondivalitsejale samasuguse juurdepääsu 
turule, kui ühendus on andnud kõnealuse 
kolmanda riigi fondivalitsejale. Meetmete 
eesmärk on määrata kindlaks teatise ja 
kinnituse standardvormid ja täpsustada 
menetlus, mille kohaselt pädevad asutused 
vahetavad teavet. 

kolmanda riigi fondialased 
hindamisstandardid on samaväärsed 
ühenduses kohaldavate standarditega, kui 
hinnaekspert on asutatud kolmandas riigis. 
Nende eesmärk on teha kindlaks, kas 
depoopankasid käsitlevate teatava 
kolmanda riigi õigusaktide sätted on 
samaväärsed käesoleva direktiivi sätetega. 
Meetmete eesmärk on teha kindlaks, kas 
teatava kolmanda riigi alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate 
usaldatavusnormatiive ja pidevat 
järelevalvet käsitlevate õigusaktide sätted 
on samaväärsed käesoleva direktiivi
sätetega. Meetmete eesmärk on määrata 
kindlaks teatise ja kinnituse 
standardvormid ja täpsustada menetlus, 
mille kohaselt pädevad asutused vahetavad 
teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga nähakse ette 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejatele tegevusloa andmist, nende 
tegevust ja läbipaistvust käsitlevad 
eeskirjad.

Käesoleva direktiiviga nähakse ette
ühenduses asutatud alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatele 
tegevusloa andmist, nende tegevust ja 
läbipaistvust käsitlevad eeskirjad.

Or. en
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhtudel, kui õigusakt, mille alusel 
alternatiivne investeerimisfond on loodud, 
nõuab juhatuse või mingi muu juhtorgani 
loomist ning alternatiivne 
investeerimisfond moodustab üksuse, mis 
täidab olulisi haldusülesandeid, 
käsitatakse seda üksust käesolevas 
direktiivis alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejana.

Or. en

Selgitus

 Alternatiivse investeerimisfondi valitseja määratlemine käesoleva direktiivi kohaldamisalas, 
pidades silmas eri juhtorganeid. 

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes otse või kaudselt sellise 
äriühingu kaudu, millega alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja on seotud 
ühise juhtimise või kontrolliga või olulise 
otsese või kaudse osalusega, valitseb 
sellise alternatiivse investeerimisfondi 
portfelli, mille valitsetavate varade 
(sealhulgas mis tahes finantsvõimenduse 
kasutamise teel omandatud varad) 
kogumaht ei ületa künnist 100 miljonit 
eurot või 500 miljonit eurot, juhul kui 
alternatiivse investeerimisfondi portfell 
koosneb finantsvõimenduseta 
alternatiivsest investeerimisfondidest, 
kusjuures viie aasta jooksul pärast iga 

välja jäetud
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alternatiivse investeerimisfondi asutamise 
kuupäeva ei ole võimalik kasutada 
tagasivõtmise õigust;

Or. en

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ühenduses asutatud fondivalitseja, kes 
ei osuta valitsemisteenuseid ühenduses 
alaliselt asuvale alternatiivsele 
investeerimisfondile ega turusta 
alternatiivset investeerimisfondi 
ühenduses;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) eurofondid või nende valitsejad või 
äriühinguna asutatud fondid, millele on 
antud tegevusluba vastavalt direktiivile 
2009/…/EÜ [eurofondide direktiiv];

(c) eurofondid või nende valitsejad või 
äriühinguna asutatud fondid, millele on 
antud tegevusluba vastavalt direktiivile 
2009/…/EÜ, tingimusel, et need valitsejad 
või äriühinguna asutatud fondid ei halda 
alternatiivset investeerimisfondi;

Or. en
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) krediidiasutused, mis on reguleeritud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. 
juuni 2006. aasta direktiiviga 2006/48/EÜ 
krediidiasutuste asutamise ja tegevuse 
kohta (uuestisõnastamine);

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) asutused, mida reguleeritakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 3. juuni 2003. 
aasta direktiiviga 2003/41/EÜ 
tööandjapensioni kogumisasutuste 
tegevuse ja järelevalve kohta;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) asutused, mida reguleeritakse esimese 
nõukogu 24. juuli 1973. aasta direktiiviga 
73/239/EMÜ otsekindlustustegevuse, välja 
arvatud elukindlustustegevuse alustamise 
ja jätkamisega seotud õigus- ja 
haldusnormide kooskõlastamise kohta, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. 
novembri 2002. aasta direktiiviga 

välja jäetud
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2002/83/EÜ elukindlustuse kohta ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
novembri 2005. aasta direktiiviga 
2005/68/EÜ mis käsitleb edasikindlustust 
ja millega muudetakse nõukogu direktiive 
73/239/EMÜ, 92/49/EMÜ ning direktiive 
98/78/EÜ ja 2002/83/EÜ;

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) krediidiasutused, tööandjapensioni 
kogumisasutused, kindlustus- või 
edasikindlustusandjad ja muud 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad, kes investeerivad ainult oma 
nime all;

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) riigiülesed institutsioonid, nagu 
Maailmapank, Rahvusvaheline 
Valuutafond, Euroopa Keskpank, Euroopa 
Investeerimispank, Euroopa 
Investeerimisfond ning muud riigiülesed 
institutsioonid ja samalaadsed 
rahvusvahelised organisatsioonid, juhul kui 
sellised institutsioonid või organisatsioonid 
valitsevad ühte või mitut alternatiivset 
investeerimisfondi.

(g) riigiülesed institutsioonid, nagu 
Maailmapank, Rahvusvaheline 
Valuutafond, Euroopa Keskpank, Euroopa 
Investeerimispank, Euroopa 
Investeerimisfond ning muud riigiülesed 
institutsioonid ja samalaadsed 
rahvusvahelised organisatsioonid, juhul kui 
sellised institutsioonid või organisatsioonid 
valitsevad ühte või mitut alternatiivset 
investeerimisfondi, tingimusel, et need 
alternatiivsed investeerimisfondid 
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tegutsevad avalikes huvides.

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) keskpangad.

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et allapoole lõike 
2 punktis a sätestatud künnist jäävatel 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejatel on õigus saada koheldud 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvate alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejatena.

välja jäetud

Or. en

Selgitus
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Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, et määrata kindlaks 
kord, mille kohaselt võivad alternatiivse 
investeerimisfondide valitsejad, kes 
valitsevad alternatiivsete 
investeerimisfondide portfelle, mille 
varade maht ei ületa lõike 2 punktis a 
sätestatud künnist, kasutada oma õigust 
vastavalt lõikele 3.

välja jäetud

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

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) „alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja” – mis tahes juriidiline või 
füüsiline isik, kelle korrapärane tegevus 
hõlmab ühe või mitme alternatiivse 
investeerimisfondi valitsemist;

(b) „alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja” – juriidiline isik, kelle tegevus 
hõlmab ühe või mitme alternatiivse 
investeerimisfondi valitsemist ning kes 
vastutab sellise tegevuse eest;

Or. en
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Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) „hinnaekspert” – mis tahes juriidiline
või füüsiline isik või äriühing, kes hindab 
alternatiivse investeerimisfondi varasid või 
määrab alternatiivse investeerimisfondi 
aktsiate või osakute väärtuse;

(c) „hinnaekspert” – mis tahes juriidiline 
isik, kellele on pädev asutus andnud 
tegevusloa ning kelle tegevuse üle teostab 
järelevalvet pädev asutus ning kes hindab 
alternatiivse investeerimisfondi varasid või 
määrab alternatiivse investeerimisfondi 
aktsiate või osakute väärtuse;

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) „valitsemisteenused” – ühe või mitme 
alternatiivse investeerimisfondi 
valitsemine ja juhtimine ühe või mitme 
investori nimel;

(d) „valitsemisteenused” – lisas 
määratletud funktsioonid;

Or. en

Selgitus

Lisa tuleb eurofondide direktiivist (UCITS IV).

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) „turustamine” – alternatiivse 
investeerimisfondi osakute või aktsiate mis 
tahes üldine pakkumine ühenduses alaliselt 
asuvatele investoritele või osakute või 

(e) „turustamine” – alternatiivse 
investeerimisfondi osakute või aktsiate mis 
tahes üldine pakkumine ühenduses alaliselt 
asuvatele investoritele või osakute või 
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aktsiate nendesse paigutamine, olenemata 
sellest, kelle algatusel pakkumine või 
paigutamine aset leiab;

aktsiate nendesse paigutamine, mis toimub 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate või jaotamise eest vastutava 
vahendaja algatusel;

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt n a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n a) "väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühing" – ühenduses alaliselt asuv 
äriühing, mille aktsiatega ei kaubelda 
reguleeritud turul direktiivi 2004/39/EÜ 
artikli 4 lõike 1 punkti 14 tähenduses;

Or. en

Selgitus

Direktiive 2004/39/EÜ = finantsinstrumentide turge käsitlev direktiiv; Väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu määratlus on võetud nõukogu tekstist.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt o a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(o a) "hoidmine" – kontroll asjaomaste 
varade üle või nende varade valdamine 
omaniku poolt, kelleks on 
väärtpaberihaldur või depoopank;

Or. en

Selgitus

.
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Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt o b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(o b) "depoopank" – artiklis 17 sätestatud 
ülesannetega asutus;

Or. en

Selgitus

Depoopanga määratlus tuleb eurofonde käsitlevast direktiivist (UCITS IV).

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt o c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(o c) "omavahendid" – direktiivi 
2006/48/EÜ V jaotise 2. peatüki 1. jaos 
osutatud omavahendid;

Or. en

Selgitus

Omavahendite määratlus tuleb eurofondide direktiivist (UCITS IV) ning sellega luuakse side 
pankade kapitalinõuete direktiiviga.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt o d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(o d) "peamaakler" – pank või 
reguleeritud väärtpaberiettevõte, mis 
osutab teenuseid, sealhulgas 
väärtpaberivahendus, rahastamine, 
kliiring ja kauplemislepingud, samuti 
väärtpaberihaldusteenused, riskijuhtimine 
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ja operatiivtoe vahendid, 
konsultatsiooniteenused ja uuringud.

Or. en

Selgitus

Vrdl. Euroopa Keskpanga raport, 2005, lk 18.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 4 – lõige 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik nõuab, et tema territooriumil 
tegutsemiseks loa saanud alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad järgiksid 
alati käesoleva direktiiviga kehtestatud 
esmase tegevusloa nõudeid.

Or. en

Selgitus

Finantsinstrumentide turge käsitleva direktiivi artikli 16 lõike 1 eeskujul.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 4 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi valitsejal 
võib olla käesoleva direktiivi kohane 
tegevusluba ja direktiivi 2009/…/EÜ 
[eurofondide direktiiv] kohane tegevusluba 
tegutsemiseks fondivalitsejana või 
äriühinguna asutatud fondina.

Kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejal on käesoleva direktiivi kohane 
tegevusluba või kui fondivalitsejal või 
äriühinguna asutatud fondil on direktiivi 
2009/65/EÜ kohane tegevusluba, tagavad 
pädevad asutused, et direktiivi 2009/65/EÜ 
kohane alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja või käesoleva direktiivi kohane 
fondivalitseja või äriühinguna asutatud 
fond täidavad asjaomaseid täiendavaid 
tegevusloa nõudeid.
Selleks küsivad pädevad asutused ainult 
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sellist teavet, mida pole esitatud seoses 
algse tegevusloaga, eeldusel, et seda teavet 
ei ole muudetud.

Or. en

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) teave alusfondide alalise asukoha 
kohta, kui selline alternatiivne 
investeerimisfond on fondifond;

Or. en

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 5 – esimene lõik – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) teave ühisfondide alalise asukoha 
kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 6 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pädevad asutused teatavad taotlejale 
kahe kuu jooksul pärast nõuetekohase 
taotluse esitamist, kas tegevusluba antakse 
või mitte.

4. Pädevad asutused teatavad taotlejale 
kolme kuu jooksul pärast nõuetekohase 
taotluse esitamist, kas tegevusluba antakse 
või mitte. Kui pädevad asutused ei teavita 
taotlejat, tähendab selline vastuse 
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puudumine tegevusloa väljastamisest 
keeldumist ilma põhjendusi esitamata.

Or. en

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 6 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Alternatiivset investeerimisfondi võib 
valitseda ainult üks alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja.

Or. en

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja tagab tasustamise eeskirjade 
vastavuse krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute suhtes 
kohaldatavate eeskirjadega. 

Or. en

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 10 – lõige 1 – teine a lõik kuni teine c lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
kehtestab mõistliku tasustamispoliitika ja 
tavad, mis on kooskõlas tulemusliku 
riskijuhtimisega, aitavad võidelda 
lühiajalise kasumi teenimisega seotud 
motiivide vastu ning on kooskõlas 
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alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
ja investorite ärieesmärkide ning 
pikaajaliste huvidega, ja järgib neid.
Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
annab liikmesriikide pädevatele asutustele 
teavet oma tasustamispoliitika ja tavade 
iseloomu kohta.
Liikmesriikide pädevad asutused võivad 
reageerida ja võtta asjakohaseid 
parandusmeetmeid selliste riskide 
maandamiseks, mis võivad tuua kaasa 
olukorra, kus alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ei rakenda 
mõistlikku tasustamispoliitikat ja tavasid.

Or. en

Selgitus

Need põhimõtted peaksid olema kooskõlas finantsstabiilsuse nõukogu poolt usaldusväärsete 
tasustamistavade väljatöötamiseks koostatud (25. september 2009) põhimõtetega. Pittsburghi 
tippkohtumise (24.–25. september 2009) järel tehtud riigi- ja valitsusjuhtide avalduses 
toetatakse igati finantsstabiilsuse nõukogu rakendusstandardeid, mille eesmärk on viia 
tasustamine kooskõlla pikaajalise väärtuse loomise ja mitte liigse riskide võtmisega.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) saavutada kooskõla oma 30. aprilli 
2009. aasta teatisega, mis on lisatud 
komisjoni soovitusele, millega 
täiendatakse soovitusi 2004/913/EÜ ja 
2005/162/EÜ seoses noteeritud 
äriühingute haldus-, juhtiv- või 
järelevalveorgani liikmete 
tasustamiskorraga, ja komisjoni 
soovitusele palgapoliitika kohta 
finantsteenuste sektoris 
(KOM(2009)0211), ühenduse õigusega 
finantsteenuste valdkonnas, G20 
Pittsburghi tippkohtumise järel tehtud 
riigi- ja valitsusjuhtide avaldusega 
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alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate juhtide ja töötajate tasustamise 
kohta ning finantsstabiilsuse nõukogu 
poolt koostatud põhimõtetega 
usaldusväärsete tasustamistavade 
väljatöötamiseks. 

Or. en

Selgitus

Need põhimõtted peaksid olema kooskõlas finantsstabiilsuse nõukogu poolt usaldusväärsete 
tasustamistavade väljatöötamiseks koostatud (25. september 2009) põhimõtetega.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kasutab ühe või mitme 
alternatiivse investeerimisfondi nimel 
investeerimisel väärtpaberite katteta 
eelmüüki, tagavad liikmesriigid, et 
fondivalitseja rakendab korda, mis 
võimaldab talle juurdepääsu väärtpaberitele 
või muudele finantsinstrumentidele 
kuupäeval, mil fondivalitseja on 
kohustatud need üle andma, samuti et 
fondivalitseja rakendab riskijuhtimise 
korda, mis võimaldab nõuetekohaselt 
juhtida riske, mis on seotud katteta 
eelmüüdud väärtpaberite või muude 
finantsinstrumentide üleandmisega.

4. Kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kasutab ühe või mitme 
alternatiivse investeerimisfondi nimel 
investeerimisel väärtpaberite katteta 
eelmüüki, tagavad liikmesriigid, et 
fondivalitseja: 

a) rakendab korda, mis võimaldab talle 
juurdepääsu väärtpaberitele või muudele 
finantsinstrumentidele kuupäeval, mil 
fondivalitseja on kohustatud need üle 
andma;
b) rakendab riskijuhtimise korda, mis 
võimaldab nõuetekohaselt juhtida riske, 
mis on seotud katteta eelmüüdud 
väärtpaberite või muude 
finantsinstrumentide üleandmisega;
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b a) avaldab liikmesriikide pädevatele 
asutustele korrapäraselt teavet oma 
oluliste lühikeste positsioonide kohta.

Or. en

Selgitus

Meetmed peaksid hõlma kohustust anda süsteemse riskiga seoses aru pädevatele asutustele ja 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele. 

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 11 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Iga pädev asutus esitab Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele 
korrapäraselt talle lõike 4 punkti b a 
alusel esitatud teavet. Erakorralistel 
asjaoludel ja finantssüsteemi stabiilsuse 
ning terviklikkuse tagamiseks võib 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus teha selle teabe alusel otsuse 
piirata väärtpaberite katteta eelmüüki. 

Or. en

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 11 – lõige 5 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) lõike 4 punktis b a märgitud 
aruandluskorra eripära.

Or. en
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Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 14 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi portfellide väärtus 
ületab 250 miljonit eurot, peab 
fondivalitseja lisama täiendavad 
omavahendid. Kõnealuste täiendavate 
omavahendite summa on 0,02 % summast, 
mille võrra alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja portfellide väärtus ületab 250 
miljonit eurot.

Kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi portfellide väärtus 
ületab 250 miljonit eurot, peab 
fondivalitseja lisama täiendavad 
omavahendid. Kõnealuste täiendavate 
omavahendite summa on 0,02 % summast, 
mille võrra alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja portfellide väärtus ületab 250 
miljonit eurot, kuid algkapitali ja 
täiendavate omavahendite nõutav maht 
kokku ei tohi olla suurem kui 10 miljonit 
eurot.

Or. en

Selgitus

Kooskõlla viimine eurofondide direktiivi artikliga 7.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 14 – neljas lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kõik alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja valitsetavad alternatiivse 
investeerimisfondi portfellid, sealhulgas 
alternatiivsed investeerimisfondid, mille 
puhul fondivalitseja on artikli 18 kohaselt 
delegeerinud ühe või mitu ülesannet;

a) kõik alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja valitsetavad alternatiivse 
investeerimisfondi portfellid, sealhulgas 
alternatiivsed investeerimisfondid, mille 
puhul fondivalitseja on artikli 18 kohaselt 
delegeerinud ühe või mitu ülesannet, välja 
arvatud portfellid, mida tema valitseb 
delegeerimise alusel;

Or. en

Selgitus
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Hoiab ära delegeeritud rahaliste vahendite topeltarvestuse alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kapitalinõuetes.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 14 – neljas lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kõik alternatiivse investeerimisfondi 
portfellid, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja valitseb 
delegeerimise alusel.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Hoiab ära delegeeritud rahaliste vahendite topeltarvestuse alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kapitalinõuetes.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 14 – neljas lõik – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) muud alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja valitsetavad investeerimisfondid, 
olenemata sellest, kas need on ühenduse 
tasandil koordineeritud või mitte, muu 
hulgas investeerimisfondid, mille osas ta 
on delegeerinud ühe või enam ülesandeid, 
kuid välja arvatud investeerimisfondid, 
mida alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja valitseb delegeerimise alusel.

Or. en

Selgitus

Kooskõlla viimine eurofondide direktiivi artikliga 7.
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Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 14 – neljas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad anda alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejale loa 
vähendada teises lõigus märgitud 
täiendavate omavahendite määra kuni 50 
%, kui tal on samas mahus tagatis, mille 
on andnud krediidiasutus või 
kindlustusandja, mille registrijärgset 
asukoht on ühes liikmesriigis või 
kolmandas riigis, kus tema suhtes 
kohaldatakse usaldatavusnormatiive, 
mida pädevad asutused loevad 
võrdväärseks ühenduse õigusega 
sätestatud normatiividega.
Käesolevas artiklis nõutavad 
omavahendid investeeritakse likviidsesse 
varasse või lühiajaliselt kergesti rahaks 
vahetatavasse varasse.
Alternatiivse investeerimisfondi valitsejal 
peab olema kutsealane vastutuskindlustus 
kutsealasest hooletusest tuleneva 
vastutuse katteks. Selle kindlustuse 
suuruse kohandamisel tuleks võtta 
arvesse kindlustusvahendust käsitleva 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. 
detsembri 2002. aasta direktiivi 
2002/92/EÜ1 raames tehtud kohandusi.
1 EÜT L 9, 15.1.2003, lk. 3.

Or. en

Selgitus

Kooskõlla viimine eurofondide direktiivi artikliga 7 ja finantsinstrumentide turge käsitleva 
direktiivi põhjendusega 24 ning artikliga 67, mis lubavad käsitleda kutsealast 
vastutuskindlustust lubatud kapitalina. 
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Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 16 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta määratakse 
fondivalitsejast sõltumatu hinnaekspert, et 
määrata kindlaks fondi omandatud varade 
väärtus ning fondi aktsiate ja osakute 
väärtus.

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta määratakse 
hinnaekspert, et määrata kindlaks fondi 
omandatud varade väärtus ning fondi 
aktsiate ja osakute väärtus.

Or. en

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 16 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja ja depoopank vastutavad ühiselt 
alternatiivse investeerimisfondi varade 
nõuetekohase hindamise, samuti 
alternatiivse investeerimisfondi varade 
puhasväärtuse arvutamise eest. 
Delegeerimine kolmandale osapoolele 
vastutust ei mõjuta. 

Or. en

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 16 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Käesolevat artiklit ei kohaldata 
alternatiivse investeerimisfondi suhtes, 
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mis on erakapitali investeerimisfond. 

Or. en

Selgitus

Erakapitali investeerimisfond on fond, mis investeerib selliste äriühingute 
omandiväärtpaberitesse, mis ei ole börsil noteeritud või mida sellise fondi investeeringu 
tulemusel enam börsil ei noteerita. Õiguslik kohustus erakapitali investeerimisfondide varasid 
korrapäraselt hinnata ei ole nende ärimudelit ja investorite ootusi silmas pidades asjakohane.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et hinnaekspert kasutab alternatiivse 
investeerimisfondi varade hindamisel 
asjakohast ja järjepidevat korda kooskõlas 
kehtivate hindamisstandarditega ja –
eeskirjadega, et kajastada fondi aktsiate või 
osakute puhasväärtust.

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et hinnaekspert kasutab alternatiivse 
investeerimisfondi varade hindamisel 
asjakohast ja järjepidevat korda kooskõlas 
kehtivate hindamisstandarditega ja -
eeskirjadega, et kajastada fondi aktsiate või 
osakute puhasväärtust. Alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tagab iga 
alternatiivse investeerimisfondi puhul 
alternatiivse investeerimisfondi varade 
hindamiseks ja varade puhasväärtuse 
arvutamiseks kinnitatud protsesside, 
samuti hindamise teostamiseks määratud 
osapoole sõltumatuse. 

Or. en

Selgitus

Nn Hiina müüride mõiste on võetud finantsinstrumentide turge käsitlevast direktiivist. 

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu 4. Komisjon võtab vastu 
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rakendusmeetmed, millega täpsustakse 
kriteeriumid, mille kohaselt käsitatakse 
hinnaeksperti sõltumatuna lõike 1 
tähenduses.

rakendusmeetmed, millega täpsustakse, 
millised nõuetekohase tegevusloaga ja 
järelevalve all olevad üksused on selle 
direktiivi kohaselt sobivad 
hinnaeksperdid. Selleks määratletakse 
rakendusmeetmetes üksikasjalik tõhus 
organisatsiooniline ja halduskord, et 
võimalik huvide konflikt ei kahjustaks 
klientide huve. 

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

Or. en

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta määratakse 
depoopank, mis täidab järgmisi ülesandeid:

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et iga tema valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta määratakse üks 
depoopank, mis täidab järgmisi ülesandeid:

Or. en

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) hoiab kõiki alternatiivsele 
investeerimisfondile kuuluvaid 
finantsinstrumente;

b) hoiab kõiki alternatiivsele 
investeerimisfondile kuuluvaid 
finantsinstrumente; selleks tagab 
depoopank varade eraldamise eraldi 
kontode avamisega iga alternatiivse 
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investeerimisfondi nimel;

Or. en

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) tagab, et alternatiivse 
investeerimisfondi nimel teostatud 
osakute müük, emiteerimine, 
tagasiostmine, tagasivõtmine ja 
tühistamine toimuks vastavalt 
kohaldatavale riiklikule õigusele ning 
alternatiivsete investeerimisfondide suhtes 
kohaldatavatele eeskirjadele;

Or. en

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) tagab, et osakute väärtus arvutatakse 
vastavalt kohaldatavale riiklikule õigusele 
ja alternatiivsete investeerimisfondide 
suhtes kohaldatavatele eeskirjadele;

Or. en
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Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c c) täidab alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja juhiseid, kui need ei ole 
vastuolus kohaldatava riikliku õiguse või 
alternatiivsete investeerimisfondide suhtes 
kohaldatavate eeskirjadega;

Or. en

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt c d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c d) tagab selle, et alternatiivse 
investeerimisfondi varadega tehtavate 
tehingute puhul kantakse talle teenustasu 
üle tavapärase ajavahemiku jooksul;

Or. en

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt c e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c e) tagab, et alternatiivse 
investeerimisfondi tulu kasutatakse 
kooskõlas kohaldatava riikliku õiguse ja 
alternatiivsete investeerimisfondide suhtes 
kohaldatavate eeskirjadega;

Or. en
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Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Depoopank on krediidiasutus, mille 
registrijärgne asukoht on ühenduses ja 
millele on antud tegevusluba vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 
2006. aasta direktiivi 2006/48/EÜ 
krediidiasutuste asutamise ja tegevuse 
kohta. 

3. Depoopank on kas krediidiasutus, mille 
registrijärgne asukoht on ühenduses ja 
millele on antud tegevusluba vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 
2006. aasta direktiivi 2006/48/EÜ 
krediidiasutuste asutamise ja tegevuse 
kohta, või investeerimisühing, millele on 
antud tegevusluba vastavalt direktiivile 
2004/39/EÜ. 

Or. en

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 17 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja tegevusloa saanud fondivalitseja 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
alaline asukoht on ühenduses, on 
depoopanga registrijärgne asukoht 
liikmesriigis, kus on alternatiivse 
investeerimisfondi alaline asukoht.

Or. en
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Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 17 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja tegevusloa saanud fondivalitseja 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
alaline asukoht on kolmandas riigis, on 
depoopanga registrijärgne asukoht 
ühenduses, välja arvatud juhul, kui on 
täidetud järgmised tingimused:
a) päritoluliikmesriigi ja selle kolmanda 
riigi, kus on alternatiivse 
investeerimisfondi alaline asukoht, 
pädevad asutused on sõlminud koostöö- ja 
teabevahetuskokkulepped; 
b) kolmanda riigi (kus on alternatiivse 
investeerimisfondi asukoht) suhtes 
tehakse lõike 3 d kohane otsus, milles 
kinnitatakse, et kõnealuses liikmesriigis 
alaliselt asuva depoopanga suhtes 
kohaldatakse tõhusaid 
usaldatavusnormatiive ja järelevalvet, mis 
on kooskõlas ühenduse õigusaktidega;
c) kolmanda riigi suhtes tehakse lõike 3 d 
kohane otsus, milles kinnitatakse, et 
rahapesu ja terroristide rahastamise 
vältimise standardid on kooskõlas 
ühenduse õiguses sätestatud asjaomaste 
standarditega;
d) päritoluliikmesriik on sõlminud 
kolmanda riigiga (kus on ajutise 
investeerimisfondi asukoht) kokkuleppe, 
mis on täielikult kooskõlas OECD 
maksustamisalase näidiskonventsiooni 
artiklis 26 sätestatud standarditega ning 
tagab maksustamisalase teabe tõhusa 
vahetamise.

Or. en
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Selgitus

Osa komisjoni ettepaneku artiklist 38.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 17 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustatakse 
kolmandate riikide 
usaldatavusnormatiivide, järelevalve ja 
standardite hindamiskriteeriume, nagu on 
osutatud lõikes 3 b.
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid 
seda täiendades, võetakse vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Osa komisjoni ettepaneku artiklist 38.

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 17 – lõige 3 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 d. Komisjon võtab lõikes 3 c osutatud 
kriteeriumide alusel ja vastavalt artikli 49 
lõikes 2 osutatud menetlusele vastu 
rakendusmeetmed, millega kinnitatakse, 
et depoopanku puudutavad kolmanda 
riigi usaldatavusnormatiivid, järelevalve 
ja standardid on kooskõlas käesoleva 
direktiiviga, ja kinnitab, et rahapesu ja 
terroristide rahastamise vältimise 
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standardid on kooskõlas ühenduse 
õiguses sätestatud asjaomaste 
standarditega.

Or. en

Selgitus

Osa komisjoni ettepaneku artiklist 38.

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Depoopank võib delegeerida oma 
ülesandeid teistele depoopankadele.

4. Depoopank võib delegeerida oma 
ülesandeid (välja arvatud kontrolli ja 
järelevalve ülesanne) all-depoopankadele. 
Depoopank ei delegeeri oma ülesandeid 
sellisel määral, et ta ise muutub fiktiivseks 
äriühinguks.

Or. en

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 17 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Depoopank kannab vastutust 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja ja 
alternatiivse investeerimisfondi investorite 
ees igasuguse neile tekkinud kahjumi eest,
mille põhjuseks on depoopanga 
põhjendamatu toimetulematus käesoleva 
direktiivi kohaste kohustustega.

5. Depoopank kannab vastutust 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja ja 
alternatiivse investeerimisfondi investorite 
ees igasuguse neile tekkinud kahjumi eest, 
mille põhjuseks on depoopanga 
põhjendamatu toimetulematus käesoleva 
direktiivi kohaste kohustustega või nende 
mittenõuetekohane täitmine.

Or. en
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Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 17 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Depoopanga kohustusi alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ja investorite 
ees ei mõjuta asjaolu, et depoopank on 
otsustanud delegeerida osa oma 
ülesannetest tegevusloaga kolmandale 
osapoolele, nt all-depoopangale, alam-
väärtpaberihaldurile või peamaaklerile.
Depoopanga hoitavate 
finantsinstrumentide kaotsimineku korral 
tagastab depoopank esmase kohustusena 
ja ilma et see piiraks riikliku õiguse 
kohaldamist varad viivitamatult 
alternatiivsele investeerimisfondile.

Or. en

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 17 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Kui depoopanka takistatakse selle 
riigi õiguse kohaselt, kus alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja alternatiivse 
investeerimisfondi nimel investeerib, 
õiguslikult väärtpaberihalduri ülesandeid 
täitmast, võivad tema kohustused 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
ja investorite ees minna üle tegevusloaga 
kolmandale osapoolele, kellele on 
usaldatud panga väärtpaberihalduse 
ülesannete täitmine. Üleminek toimub 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja, 
depoopanga, kolmanda osapoole ja 
investori vahelise lepingu alusel.
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Finantsinstrumentide kaotsimineku 
korral ja kui on olemas depoopanga 
leping, mis võimaldab varade ülekandmist 
ja uuesti kasutamist, tagastatakse varad 
lepingutingimustes sätestatud aja jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 17 – lõige 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 c. Kui kolmanda riigi kohta on tehtud 
otsused lõike 3 d kohaselt, ei nõuta lõikes 
5 b osutatud lepingut.

Or. en

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 18 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes kavatseb delegeerida 
kolmandatele isikutele ühe või mitme oma 
ülesande täitmise, taotleb selleks eelnevalt
iga delegeerimise jaoks päritoluliikmesriigi
pädevatelt asutustelt luba.

1. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja, kes kavatseb delegeerida 
kolmandatele isikutele ühe või mitme oma 
ülesande täitmise, teavitab iga 
delegeerimise korral eelnevalt
päritoluliikmesriigi pädevaid asutusi.
Pädevad asutused võivad keelduda 
delegeerimiseks luba andmast ühe kuu 
jooksul.

Or. en



PR\796533ET.doc 55/89 PE430.709v01-00

ET

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 18 – lõige 1 – teine lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui delegeerimine on seotud portfelli
valitsemisega või riskijuhtimisega, peab 
kolmandal isikul samuti olema tegevusluba 
sama tüüpi alternatiivse investeerimisfondi 
valitsemiseks;

b) kui delegeerimine on seotud portfelli
valitsemise, riski- või likviidsuse 
juhtimisega, peab kolmandal isikul samuti 
olema tegevusluba sama tüüpi alternatiivse 
investeerimisfondi valitsemiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 18 – lõige 1 – teine lõik – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja teavitab investoreid sellest, 
millised ülesanded on delegeeritud ja 
kellele.

Or. en

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 18 – lõige 1 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi valitsejal 
on võimalik anda igal ajal täiendavaid 
juhiseid ettevõtjale, kellele ülesanded on 
delegeeritud, ja tal on võimalik koheselt 
delegeerimine lõpetada, kui see on 
investorite huvides.

Or. en
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Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjaolu, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja delegeeris 
teatavad ülesanded kolmandale isikule, ei 
mõjuta mingil viisil fondivalitseja 
vastutust, samuti ei tohi fondivalitseja 
delegeerida oma ülesandeid sellisel määral, 
et teda ei saa enam käsitada alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejana.

2. Asjaolu, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja delegeeris 
teatavad ülesanded kolmandale isikule, ei 
mõjuta mingil viisil fondivalitseja 
vastutust, samuti ei tohi fondivalitseja 
delegeerida oma ülesandeid sellisel määral, 
et teda ei saa enam käsitada alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejana, ning sellisel 
määral, et ta ise muutub fiktiivseks 
äriühinguks.

Or. en

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab vastu rakendusmeetmed, 
täpsustades järgmist:

välja jäetud

a) delegeerimise heakskiitmise 
tingimused;
b) tingimused, mille alusel ei saa valitsejat 
enam käsitada alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejana lõike 2 
kohaselt.
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en
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Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 19 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja ja (kui see on asjakohane) 
alternatiivse investeerimisfondi makstud 
tasud eraldi põhi- ja muutuvtasuna 
esitatuna.

Or. en

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) teave alusfondide alalise asukoha 
kohta, kui selline alternatiivne 
investeerimisfond on fondifond;

Or. en

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) teave võimalike ühisfondide alalise 
asukoha kohta;

Or. en
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Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
esitab oma päritoluliikmesriigi pädevatele 
asutustele korrapäraselt aruande, milles 
käsitletakse peamisi turgusid ja 
instrumente, millesse fondivalitseja tema 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
nimel investeerib.

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
esitab oma päritoluliikmesriigi pädevatele 
asutustele korrapäraselt aruande, milles 
käsitletakse peamisi turgusid ja 
instrumente, millesse fondivalitseja tema 
valitsetava iga alternatiivse 
investeerimisfondi nimel investeerib.

Selles esitatakse koguteave peamiste 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
poolt kaubeldavate instrumentide kohta, 
turgude kohta, kus fondivalitseja on liige 
või kus ta aktiivselt kaupleb, ning iga tema 
valitsetava fondi peamised riskid ja 
olulisim riskikontsentratsioon.

Selles esitatakse teave peamiste 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
poolt kaubeldavate instrumentide kohta, 
turgude kohta, kus fondivalitseja on liige 
või kus ta aktiivselt kaupleb, ning iga tema 
valitsetava fondi peamised riskid ja 
olulisim riskikontsentratsioon.

Or. en

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 21 – lõige 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui alternatiivset investeerimisfondi 
turustatakse muus liikmesriigis, edastab 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädev asutus 
alternatiivse investeerimisfondi 
vastuvõtjaliikmesriigi pädevatele 
asutustele lõike 3 punktis a nõutud teabe.

Or. en
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Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 21 – lõige 3 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Liikmesriikide pädevad asutused 
edastavad Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogule ja Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele 
süsteemse riski järelevalveks vajaliku 
kogu asjakohase teabe. Komisjon võtab 
vastu rakendusmeetmed, milles 
täpsustatakse selle lõike alusel edastatavat 
teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 21 – lõige 3 c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Proportsionaalsuse põhimõtte 
kohaselt võivad pädevad asutused küsida 
lisateavet alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejalt, kes võib pädevate asutuste 
hinnangul kujutada endast süsteemset 
riski. 

Or. en

Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 21 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täiendavalt 

4. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täiendavalt 
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täpsustakse lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud 
aruandluskohustused ja aruannete esitamise 
sagedus.

täpsustakse lõigetes 1, 2, 3 ja 3 a osutatud 
aruandluskohustused ja aruannete esitamise 
sagedus.

Or. en

Muudatusettepanek 97

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et 
liikmesriikide pädevad asutused edastavad 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule 
ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutusele artiklis 24 osutatud teabe. 

Or. en

Muudatusettepanek 98

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Liikmesriigid tagavad selle, et 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
seab igale tema valitsetavale 
alternatiivsele investeerimisfondile 
finantsvõimenduse piirangud, võttes muu 
hulgas arvesse järgmist:
a) alternatiivse investeerimisfondi tüüp;
b) fondi strateegia;
c) finantsvõimenduse allikad;
d) muu võimalik vastastikune seos või 
asjakohane suhe muude finantsteenuste 
asutustega, millest võiks tuleneda 
süsteemne risk;
e) vajadus piirata riski mis tahes ühe 
vastaspoole suhtes;
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f) millises ulatuses on finantsvõimendus 
tagatisega kaetud;
g) varade/kohustuste võimaliku 
mittevastavuse ulatus;
h) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja tegevuse ulatus, iseloom ja maht 
asjaomastel turgudel.

Or. en

Muudatusettepanek 99

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Iga pädev asutus esitab Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele 
korrapäraselt talle artikli 24 lõike 1 
kohaselt esitatud teabe. Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus võib 
selle teabe põhjal otsustada, et 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
kasutatav finantsvõimendus kujutab 
endast tõsist ohtu finantssüsteemi 
stabiilsusele ja terviklikkusele.

Or. en

Muudatusettepanek 100

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Finantssüsteemi stabiilsuse ja 
terviklikkuse tagamiseks võtab komisjon 
vastu rakendusmeetmed, mis annab 
komisjonile õiguse kehtestada juhul, kui 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutus teeb vastavalt artikli 25 lõikele 2 c 
otsuse, Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu nõuannet arvesse võttes 
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investeerimisfondi tüüpi, strateegiat ja 
finantsvõimenduse allikaid.

erakorralistel asjaoludel ning kui see on 
finantssüsteemi stabiilsuse ja 
terviklikkuse tagamiseks vajalik piirangud
finantsvõimendusele, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib kasutada.

Or. en

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 25 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Lõike 3 kohaselt võetavad komisjoni
meetmed on ajutised ja need peavad olema 
kooskõlas lõike 3 kohaselt komisjoni poolt 
kehtestatud sätetega.

Or. en

Selgitus

Põhjendustes 15 ja 16 põhjendatakse piisavalt finantsvõimendust reguleerivate eeskirjade 
kehtestamist (süsteemne risk jne).

Muudatusettepanek 102

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Järjepidevuse tagamiseks ELi äriühinguõiguses hõlmatud mõistega asendatakse 30 % 
„kontrolliga“. 

Muudatusettepanek 103

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Järjepidevuse tagamiseks ELi äriühinguõiguses hõlmatud mõistega asendatakse 30 % 
„kontrolliga“.

Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

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

Or. en

Selgitus

Järjepidevuse tagamiseks ELi äriühinguõiguses hõlmatud mõistega asendatakse 30 % 
„kontrolliga“.

Muudatusettepanek 105

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) tingimused, mille kohaselt saavutati 
kontroll, sealhulgas teave tehingutes 
osalenud aktsionäride/osakuomanike, iga 
nende nimel hääleõiguse kasutamise 
õigusega füüsilise või juriidilise isiku ja 
(kui see on asjakohane) ettevõtjate keti 
kohta, mille kaudu tegelikult hääleõigust 
hallatakse;

Or. en

Selgitus

Järjepidevuse tagamiseks ELi äriühinguõiguses hõlmatud mõistega asendatakse 30 % 
„kontrolliga“.
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Muudatusettepanek 106

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 27 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) künnise saavutamise või ületamise 
kuupäev.

c) kontrolli saavutamise või selleks 
vajaliku künnise ületamise kuupäev.

Or. en

Selgitus

Järjepidevuse tagamiseks ELi äriühinguõiguses hõlmatud mõistega asendatakse künnis 
„kontrolliga“.

Muudatusettepanek 107

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Järjepidevuse tagamiseks ELi äriühinguõiguses hõlmatud mõistega asendatakse 30 % 
„kontrolliga“.
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Muudatusettepanek 108

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

On selge, et emitendid peavad käesolevat direktiivi täitma. Väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingute jaoks ei peaks see olema vajalik.

Muudatusettepanek 109

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kooskõla saavutamiseks ELi äriühinguõigusega asendatakse 30% kontrolli omamiseks 
vajaliku künnisega.
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Muudatusettepanek 110

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. en

Selgitus

Rakendusmeetmete järele puudub vajadus, kuna 1. tasandi nõuded on piisavalt ranged.

Muudatusettepanek 111

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) rahaliste ja tegevusnäitajate osas
esitatakse kapitali struktuur, sealhulgas
ärisegmentide kaupa tulu ja sissetulekud, 
äriühingu finantsnäitajate areng, kõnealuste 
näitajate prognoositav areng ning aruanne 
majandusaasta oluliste sündmuste kohta; 

Or. en

Selgitus

Artikli 29 lõike 2 ülesehituse muutmine, nii et see jaotatakse finantsnäitajatega (kapitaliga) 
seotud nõueteks ja organisatsioonilisteks (s.h toodetega seotud) nõueteks, millele järgnevad 
muud olulised näitajad (teave töötajate kohta jms).
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Muudatusettepanek 112

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) äriühingu tegevuse iseloom ja 
põhitegevused, näidates ära peamised 
müüdud toodete ja/või osutatud teenuste 
liigid, kõik olulised uued tooted ja/või 
teenused ning uute toodete või teenuste 
arendamise seis niivõrd, kui nende 
väljatöötamisest on avalikult teatatud;

Or. en

Selgitus

Artikli 29 lõike 2 ülesehituse muutmine, nii et see jaotatakse finantsnäitajatega (kapitaliga) 
seotud nõueteks ja organisatsioonilisteks (s.h toodetega seotud) nõueteks, millele järgnevad 
muud olulised näitajad (teave töötajate kohta jms).

Muudatusettepanek 113

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Fondile asjatu halduskoormuse panemine investeerimisel ettevõtetesse, kes ei veel täida 
nimetatud direktiivide nõudeid.

Muudatusettepanek 114

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 29 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. en

Selgitus

Rakendusmeetmete järele puudub vajadus, kuna 1. tasandi nõuded on piisavalt ranged.

Muudatusettepanek 115

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Läbipaistvuse huvides tuleb börsilt eemaldatud ettevõttel jätkata nõuete täitmist veel vähemalt 
ühe aasta jooksul (see on kooskõlas ka aruandlusega, mis ulatub edasi järgmisesse aastasse 
pärast aastat, mil ettevõtte staatus muutus).

Muudatusettepanek 116

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 31 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tegevusloa saanud alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib turustada 
alternatiivse investeerimisfondi aktsiaid või 
osakuid kutselistele investoritele 
päritoluliikmesriigis kohe, kui käesolevas 
artiklis sätestatud tingimused on täidetud.

1. Tegevusloa saanud ja ühenduses 
registreeritud alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib turustada 
alternatiivse investeerimisfondi aktsiaid või 
osakuid kutselistele investoritele 
päritoluliikmesriigis kohe, kui käesolevas 
artiklis sätestatud tingimused on täidetud.

Or. en

Selgitus

Eesmärk on piirata turustamist üksnes ELis registreeritud või turule lubatud toodetega.

Muudatusettepanek 117

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 31 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) alternatiivse investeerimisfondi 
depoopank;

Or. en
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Muudatusettepanek 118

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 31 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Siseriiklikust õigusest tulenevalt võib 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
asukohaliikmesriik lubada tal oma 
territooriumil turustada väljaspool 
ühendust registreeritud alternatiivset 
investeerimisfondi. Selleks peab 
fondivalitseja olema ühenduses 
registreeritud või peab olema sõlmitud 
koostööleping ja süstemaatiliste riskide 
jälgimiseks toimuma tõhusalt kogu 
asjaomase teabe vahetus järgmiste 
osapoolte vahel:
a) alternatiivse investeerimisfondi 
turustamise liikmesriigi pädevate asutuste 
ja kolmanda riigi pädevate asutuste vahel;
b) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja ja tema üle järelevalvet teostava 
asutuse vahel;
c) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja üle järelevalvet teostava asutuse 
ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutuse (ESMA) vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 119

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 32 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid ei luba oma 
territooriumil turustada alternatiivset 
investeerimisfondi väikeinvestoritele, kui 
selline fond investeerib rohkem kui 30% 
ulatuses teistesse alternatiivsetesse 
investeerimisfondidesse, kellel ei ole 
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Euroopa turustusluba (nn Euroopa pass).

Or. en

Selgitus

Säte puudutab selliste alternatiivsete investeerimisfondide turustamist, millesse investeerivad 
teised fondid.

Muudatusettepanek 120

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 33 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Juhul kui alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tegevusloa 
saanud fondivalitseja kavatseb kutselisele 
investorile turustada sellise alternatiivse 
investeerimisfondi osakuid või aktsiaid, 
mida ta valitseb teises liikmesriigis, esitab 
ta päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele 
järgmise dokumentatsiooni: 

1. Juhul kui alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tegevusloa 
saanud fondivalitseja kavatseb teise 
liikmesriigi kutselisele investorile 
turustada sellise alternatiivse 
investeerimisfondi osakuid või aktsiaid, 
mida ta valitseb ja mis on ühenduses 
registreeritud, esitab ta päritoluliikmesriigi 
pädevatele asutustele järgmise 
dokumentatsiooni: 

Or. en

Muudatusettepanek 121

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 33 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) alternatiivse investeerimisfondi 
depoopank;

Or. en
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Muudatusettepanek 122

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 33 – lõige 5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 
osutatud teatis ja kinnitus esitatakse 
rahvusvahelises rahanduses üldkasutatavas 
keeles.

5. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 
osutatud teatis ja lõikes 2 osutatud kinnitus 
esitatakse rahvusvahelises rahanduses 
üldkasutatavas keeles.

Or. en

Muudatusettepanek 123

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 33 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja võib turustada kolmandas riigis 
alaliselt asuva alternatiivse 
investeerimisfondi aktsiaid või osakuid 
kutselistele investoritele, kes alaliselt 
asuvad liikmesriigis, mis ei ole 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriik, ainult alates artikli 54 
lõike 1 teises lõigus osutatud kuupäevast.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 124

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 34 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
edastavad mitte hiljem kui kümme 
tööpäeva pärast täieliku dokumentatsiooni 
saamist lõikes 2 ning vajaduse korral lõikes 
3 osutatud täieliku dokumentatsiooni selle 

4. Päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
edastavad ühe kuu jooksul pärast täieliku 
dokumentatsiooni saamist lõikes 2 ning 
vajaduse korral lõikes 3 osutatud täieliku 
dokumentatsiooni selle liikmesriigi 
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liikmesriigi pädevatele asutustele, kus 
fondivalitsemisteenust hakatakse osutama 
ning kinnituse, et nad on asjaomasele 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale 
andnud tegevusloa. Nad teavitavad 
koheselt alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejat dokumentatsiooni edastamisest.

pädevatele asutustele, kus 
fondivalitsemisteenust hakatakse osutama 
ning kinnituse, et nad on asjaomasele 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale 
andnud tegevusloa. Nad teavitavad 
koheselt alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejat dokumentatsiooni edastamisest.

Or. en

Selgitus

Kooskõlla viimine eurofondide direktiivi artikli 18 lõikega 2.

Muudatusettepanek 125

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 34 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja asukohaliikmesriigi pädevad 
asutused vastutavad selle eest, et 
fondivalitseja tegutsemise kord ja 
organisatsiooniline korraldus on piisavad 
selleks, et täita valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi ülesehituse ja 
toimimisega seotud eeskirju ja kohustusi.

Fondivalitsemisteenuse osutamise 
liikmesriigi pädevad asutused vastutavad 
järelevalve eest selle üle, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja täidab 
nimetatud liikmesriigis kehtivaid 
alternatiivse investeerimisfondi 
ülesehituse ja toimimisega seotud 
eeskirju, sealhulgas turustamiskorda.

Fondivalitsemisteenuse osutamise 
liikmesriigi pädevad asutused saavad 
nende vastutusalas olevate eeskirjade 
igasuguse rikkumise heastamiseks teha 
koostööd alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja asukohaliikmesriigi pädevate 
asutustega. Vajaduse korral ja 
fondivalitseja asukohaliikmesriigi 
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pädevaid asutusi sellest eelnevalt 
teavitades võivad fondivalitsemisteenuse 
osutamise liikmesriigi pädevad asutused 
viimase võimalusena võtta vahetult 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
vastu suunatud meetmeid.

Or. en

Selgitus

Kooskõlla viimine eurofondide direktiivi artikli 19 lõikega 21.

Muudatusettepanek 126

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 35 a
Kolmandas riigis registreeritud 
alternatiivsesse investeerimisfondi 
investeerimise tingimused
Liikmesriigis registreeritud kutselised 
investorid võivad kolmandas riigis 
registreeritud alternatiivsesse 
investeerimisfondi investeerida 
tingimusel, et seda valitseva fondivalitseja 
registrijärgne asukoht on mõnes 
liikmesriigis ja tal on tegevusluba 
kooskõlas artikliga 4, või et kolmas riik, 
kus on alternatiivse investeerimisfondi 
registrijärgne asukoht, on ühinenud 
rahvusvahelistele nõuetele vastava 
teabevahetust käsitleva koostöölepinguga.

Or. en
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Muudatusettepanek 127

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 38 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Erandina artikli 17 lõikest 4 seoses 
kolmandas riigis registreeritud alternatiivse 
investeerimisfondiga lubavad liikmesriigid 
kõnealuse alternatiivse investeerimisfondi 
poolt artikli 17 kohaselt määratud 
depoopangal delegeerida ühe mitu oma 
ülesannetest all-depoopangale, mis alaliselt 
asuvad samas kolmandas riigis, eeldusel et 
kõnealuse kolmanda riigi õigusaktid on 
kooskõlas käesoleva direktiivi sätetega 
ning need on tõhusalt jõustatud.

1. Erandina artikli 17 lõikest 4 seoses 
kolmandas riigis registreeritud alternatiivse 
investeerimisfondiga lubavad liikmesriigid 
kõnealuse alternatiivse investeerimisfondi 
poolt artikli 17 kohaselt määratud 
depoopangal delegeerida ühe mitu oma 
ülesannetest (välja arvatud kontrolli ja 
järelevalve ülesanne) all-depoopangale, 
mis alaliselt asub samas kolmandas riigis, 
eeldusel et kõnealuse kolmanda riigi 
õigusaktid on kooskõlas käesoleva 
direktiivi sätetega ning need on tõhusalt 
jõustatud.

Or. en

Muudatusettepanek 128

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 38 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Depoopanga kohustusi investorite ees ei 
mõjuta asjaolu, et depoopank on 
delegeerinud kõik oma ülesanded või osa 
neist kolmanda riigi depoopangale.

2. Depoopanga kohustusi investorite ees ei 
mõjuta asjaolu, et depoopank on 
delegeerinud kõik oma ülesanded või osa 
neist kolmanda riigi all-depoopangale, 
välja arvatud juhul, kui on täidetud artikli 
17 lõigete 5 b ja 5 c tingimused.

Or. en
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Muudatusettepanek 129

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 39 välja jäetud
Kolmandas riigis asutatud alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejale tegevusloa 
andmine
1. Liikmesriigid võivad kooskõlas 
käesoleva direktiiviga anda tegevusloa 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale, 
kes on asutatud kolmandas riigis, 
alternatiivse investeerimisfondi osakute 
või aktsiate turustamiseks ühenduses 
kutselistele investoritele vastavalt 
käesoleva direktiivi tingimustele, eeldusel 
et:
a) kolmanda riigi suhtes on tehtud lõike 3 
punkti a kohane otsus, milles 
kinnitatakse, et kolmanda riigi 
usaldatavusnormatiive ja pidevat 
järelevalvet käsitlevad õigusaktid on 
samaväärsed käesoleva direktiivi sätetega 
ning need on tõhusalt jõustatud;
b) kolmanda riigi suhtes on tehtud lõike 3 
punkti b kohane otsus, milles 
kinnitatakse, et kolmas riik annab 
ühenduse fondivalitsejale samasuguse 
juurdepääsu turule, kui ühendus on 
andnud kõnealuse kolmanda riigi 
fondivalitsejale;
c) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja esitab selle liikmesriigi 
pädevatele asutustele, kus ta taotleb 
tegevusluba, artiklis 5 ja artiklis 31 
osutatud teabe;
d) on sõlmitud koostööleping kõnealuse 
liikmesriigi pädevate asutuste ja 
alternatiivse investeerimisfondi 
järelevalveasutuse vahel, millega 
tagatakse kogu sellise teabe tõhus 
vahetamine, mis on oluline, et kontrollida 
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alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tegevuse võimalikku mõju süsteemselt 
oluliste finantsinstitutsioonide 
stabiilsusele ning nende turgude 
toimimist, kus alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tegutseb.
e) kolmas riik on sõlminud liikmesriigiga, 
kus ta taotleb tegevusluba, kokkuleppe, 
mis on täielikult kooskõlas OECD 
maksustamisalase näidiskonventsiooni 
artiklis 26 sätestatud standarditega, ning 
tagab maksustamisalase teabe tõhusa 
vahetamise.
2. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, mille eesmärk on 
kehtestada:
a) üldised kriteeriumid seoses kolmanda 
riigi usaldatavusnormatiive ja pidevat 
järelevalvet käsitlevate õigusaktide 
samaväärsuse ja tõhusa jõustamise kohta, 
tuginedes III, IV ja V peatükis sätestatud 
nõuetele;
b) üldised kriteeriumid hindamaks, kas 
kolmas riik annab alternatiivset 
investeerimisfondi valitsevale ühenduse 
fondivalitsejale samasuguse juurdepääsu 
turule, kui ühendus on andnud kõnealuse 
kolmanda riigi fondivalitsejale.
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.
3. Lõikes 2 osutatud kriteeriumide alusel 
võtab komisjon vastavalt artikli 49 lõikes 
2 osutatud regulatiivmenetlusele vastu 
rakendusmeetmed, kinnitades et: 
a) alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate usaldatavusnormatiive ja 
pidevat järelevalvet käsitlevad kolmanda 
riigi õigusaktid on kooskõlas käesoleva 
direktiiviga ning need on tõhusalt 
jõustatud;
b) kolmas riik annab alternatiivset 
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investeerimisfondi valitsevale ühenduse 
fondivalitsejale samasuguse juurdepääsu 
turule, kui ühendus on andnud kõnealuse 
kolmanda riigi fondivalitsejale. 

Or. en

Muudatusettepanek 130

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 40 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädevad asutused on riigiasutused või 
riigiasutuste määratud organid.

Or. en

Selgitus

Kooskõlla viimine eurofondide direktiivi artikli 97 lõikega 2.

Muudatusettepanek 131

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 40 – esimene b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid nõuavad pädevatelt 
asutustelt asjakohaste meetodite 
kehtestamist, et kontrollida, kas 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad täidavad neile käesolevast 
direktiivist tulenevaid kohustusi.

Or. en

Selgitus

 Finantsinstrumentide turge käsitleva direktiivi artikli 16 lõike 2 eeskujul.
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Muudatusettepanek 132

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 41 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädevatel asutustel on vähemalt 
järgmised volitused uurimisega 
tegelemiseks:

2. Pädevatel asutustel on vähemalt 
järgmised volitused:

Or. en

Muudatusettepanek 133

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 41 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) õigus nõuda andmeid telefonisuhtluse ja 
andmeedastuse kohta.

d) nõuda olemasolevaid andmeid 
telefonikõnede ja andmeside kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 134

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 41 – lõige 2 punktid d a kuni d h (uued)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) kehtestada ajutiselt kutsetegevuse 
keelu;
d b) võtta asjakohaseid meetmeid, 
tagamaks, et alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad ja 
depoopangad täidavad jätkuvalt 
asjakohaseid õigusakte;
d c) anda küsimusi kriminaalvastutusele 
võtmiseks edasi pädevatele 
kohtuasutustele;
d d) sundida lõpetama igasugust tegevust, 
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mis on vastuolus käesoleva direktiivi 
rakendamisel vastu võetud 
õigusnormidega;
d e) taotleda varade külmutamist või 
arestimist;
d f) nõuda alternatiivsete investeerimis-
fondide valitsejatelt, depoopankadelt või 
audiitoritelt teavet;
d g) fondiosakute valdajate või avalikkuse 
huvides nõuda emissiooni peatamist, 
osakute tagasiostmist või tagasivõtmist;
d h) tühistada alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja või 
depoopanga tegevusluba.

Or. en

Selgitus

Kooskõlla viimine eurofondide direktiivi artikliga 98 ja finantsinstrumentide turge käsitleva 
direktiivi artikliga 50.

Muudatusettepanek 135

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 42 välja jäetud
Järelevalvevolitused
1. Päritoluliikmesriik tagab, et pädevad 
asutused võivad võtta järgmisi meetmeid:
a) kehtestada kutsetegevuse ajutise keelu;
b) võtta asjakohaseid meetmeid tagamaks, 
et alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
jätkab asjaomaste õigusaktide järgimist;
c) pöörduda kriminaalvastutusele 
võtmiseks pädevate jurisdiktsioonide 
poole. 
2. Liikmesriigid tagavad, et pädevatel 
asutustel on volitused võtta vajaduse 
korral meetmeid, et tagada turgude 
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nõuetekohane toimimine juhul, kui ühe 
või mitme alternatiivse investeerimisfondi 
tegevus finantsinstrumentide turul võib 
ohustada kõnealuse turu nõuetekohast 
toimimist.

Or. en

Muudatusettepanek 136

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 46 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiivi kohaselt 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale 
tegevusloa andmise ja tema üle järelevalve 
teostamise eest vastutav pädev asutus 
edastab teise liikmesriigi pädevale 
asutusele teabe, kui see on vajalik 
kontrollimiseks ja reageerimiseks 
alternatiivse investeerimisfondi ühe või 
mitme valitseja tegevuse võimalikule 
mõjule süsteemselt oluliste 
finantsinstitutsioonide stabiilsusele ning 
nende turgude nõuetekohasele toimimisele, 
kus alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja tegutseb. Komisjoni 23. jaanuari 
2009. aasta otsusega 2009/77/EÜ1 loodud 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Komiteed teavitatakse samuti, kusjuures 
kõnealune komitee edastab selle teabe 
teiste liikmesriikide pädevatele asutustele.

1. Käesoleva direktiivi kohaselt 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale 
tegevusloa andmise ja tema üle järelevalve 
teostamise eest vastutav pädev asutus 
edastab teise liikmesriigi pädevale 
asutusele teabe, kui see on vajalik 
kontrollimiseks ja reageerimiseks 
alternatiivse investeerimisfondi ühe või 
mitme valitseja tegevuse võimalikule 
mõjule süsteemselt oluliste 
finantsinstitutsioonide stabiilsusele ning 
nende turgude nõuetekohasele toimimisele, 
kus alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja tegutseb. Euroopa 
süsteemiriskinõukogu (ESRB) ja Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutust 
(ESMA) teavitatakse samuti, kusjuures nad 
edastavad selle teabe teiste liikmesriikide 
pädevatele asutustele.

1 ELT 25, 29.1.2009, lk 18–22.

Or. en
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Muudatusettepanek 137

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 53 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 53 a
Selleks et komisjon saaks tagada, et 
käesoleva direktiiviga depoopankadele 
kehtestatud nõudeid kohaldataks 
depoopankade suhtes kooskõlas 
direktiiviga 2009/65/EÜ, muudetakse 
direktiivi 2009/65/EÜ artikleid 22–26 ja 
artikleid 32–36 alljärgnevalt: (...)

Or. en

Selgitus

Järjepidevuse tagamiseks kogu sektori lõikes.

Muudatusettepanek 138

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

LISA
Ühisportfelli haldamisega seotud 
ülesanded:
– Investeeringute haldamine.
– Haldustegevus:
a) fondi juhtimisarvestus- ja 
õigusteenused;
b) kliendiküsitlused;
c) hindamine ja hindade määramine (k.a 
maksudeklaratsioonid);
d) eeskirjade täitmise kontroll;
e) osakuvaldajate registri pidamine;
f) tulude jaotamine;
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g) fondiosakute emiteerimine ja 
tagasivõtmine;
h) lepingujärgsed arveldused (s.h tõendite 
väljastamine);
i) andmete ja dokumentide säilitamine.
– Turundustegevus.

Or. en
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad, kes esindavad peaaegu 1000 miljardi dollari 
väärtuses varasid1 (2008. aasta keskel oli nende väärtus 2000 miljardit), etendavad Euroopa 
majanduse rahastamisel olulist osa. Nende tegevus hõlmab väga erinevaid tooteid ja osapooli: 
alternatiivseid fonde, börsivälistesse ettevõtetesse investeerivaid fonde, kinnisvarafonde, 
toorainefonde jne. Kavandatavas määruses tuleb eelkõige arvesse võtta fondide ja eelkõige 
börsivälistesse ettevõtetesse investeerivate fondide süstemaatiliste riskidega seotud iseärasusi.

Ehkki need fondid ei olnud vahetult finantskriisi põhjustajad, ei või ka nende juhtimine jääda 
kõrvale kõigi finantsteenuste osutajate tegevuse üldise reguleerimise vajadusest.

Finantskriis näitab, et häireid ülemaailmse finantssüsteemi toimimises põhjustas ühelt poolt 
turuosaliste ülemäärane süsteemse iseloomu omandanud riskeerimine ning teiselt poolt 
vastavate riskijuhtimissüsteemide nõrkus. 

Sellega seoses avaldas komisjon 30. aprillil 2009 ettepaneku võtta vastu direktiiv 
alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta, eesmärgiga hõlmata kõiki alternatiivseid 
investeerimisfonde, mille tegevust ei reguleerita eurofondide direktiiviga. 

Nimetatud ettepanek on järg mitmetele varasematele varade juhtimist käsitlevatele Euroopa 
Parlamendi õigusaktidele, nagu näiteks algatusraport investeerimisfondide kohta (2001), 
varade juhtimine I (2006), varade juhtimine II (2007), investeerimisfondid ja börsivälistesse 
ettevõtetesse investeerivad fondid (2008) ning institutsiooniliste investorite läbipaistvus 
(2008). 

Ettepanekus nähakse ette asendada alternatiivseid investeerimisfonde ja nende valitsejaid 
käsitlevad liikmesriikide eeskirjad üleeuroopalise määrusega, et suurendada finantssüsteemi 
stabiilsust, paremini kaitsta investoreid ning luua alternatiivsete investeerimisfondide 
üleeuroopaline siseturg.

Nende meie poolt heaks kiidetud eesmärkide täitmisel peab säilima tasakaal ühelt poolt selle 
finantsvaldkonna erisuste, elujõulisuse ja loovuse ning teiselt poolt tõhusa reguleerimise ja 
piisava järelevalve nõuete vahel.

1 - Direktiivi kohaldamisala ja fondivalitsejatele tegevuslubade andmine

Raportöör toetab ettepanekut, mille kohaselt peaksid kõik ühenduses registreeritud ja siin 
tegutsevate alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad (nõuetekohaselt täpsustatud erandid 
välja arvatud), sõltumata nende alalisest asukohast, saama tegevusloa ja alluma järelevalvele. 
Nii fondivalitsejatele kui ka teistele asjaomastele osapooltele, sealhulgas depoopankadele ja 
hindamisekspertidele, tuleb kehtestada nõuded rahaliste, tehniliste ja inimressursside osas, 
organisatsioonilised nõuded ja käitumisjuhised. 

                                               
1 EKP - Financial stability review - Juuni 2009.
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Eri alternatiivsete investeerimisfondide valitsejatele võrdsete konkurentsitingimuste 
säilitamiseks ning direktiivi nõuete eiramise ärahoidmiseks, eelkõige struktureeritud 
finantstoodete kaudu, teeb raportöör ettepaneku piirata direktiivi kohaldamisel tehtavaid 
erandeid. 

Samuti teeb ta ettepaneku kaotada direktiivi kohaldamisala kitsendavad künnised ja 
rakendada nende asemel proportsionaalsuse põhimõtet. Sisuliselt on tähtis tagada, et 
kehtestatud eeskirjade üldine kohaldamine muudaks fondide endi juhtimise läbipaistvamaks.

Tegevusloa saamiseks peavad fondivalitsejal olema minimaalsed omavahendid likviidsete või 
kiiresti mobiliseeritavate varade kujul. Raportöör teeb ettepaneku viia vastavad summad 
kooskõlla eurofondide direktiivi nõuetega. 

2 - Fondide turustamine ja suhted kolmandate riikidega

Tegevusloa saanud fondivalitsejatel on õigus oma Euroopas registreeritud fonde valitseda ja 
kutselistele investoritele turustada kogu ühenduse territooriumil. See lubab kõiki ühenduse 
piirides registreeritud fonde, mida valitseb oma päritoluliikmesriigis tegevusloa saanud 
fondivalitseja, turustada teistes liikmesriikides lihtsa teatamismenetlusega. Euroopas 
registreeritud fondid saavad seega kasutada eurofondide tähistusest erinevat Euroopa 
tähistust.

Sellegipoolest ei välista raportöör ka kauplemist kolmandate riikide fondidega, kuna igal 
liikmesriigil on õigus vastavalt seal kehtivale börsiväliselt kaubeldavate aktsiate emiteerimise 
korrale lubada oma territooriumil vabasse ringlusse väljaspool ELi registreeritud 
alternatiivseid fonde.

Muuhulgas tundub asjakohane muuta turustamise mõistet, et anda kutselistele investoritele 
võimalus vabalt valida fonde, millesse investeerida, sealhulgas ka kolmandate riikide fonde.
See on võimalik tingimusel, et alternatiivse investeerimisfondi valitseja asukoht on Euroopa 
territooriumil või on sõlmitud koostöö ja teabevahetuse leping, milles käsitletakse eelkõige 
süsteemsete riskide küsimust. Sellise lepingu sõlmivad kolmanda riigi ja alternatiivse 
investeerimisfondi turustamise liikmesriigi pädevad asutused, alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja ja tema järelevalveasutus ning nimetatud järelevalveasutus ja Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus (ESMA).

Ning lõpuks tuleb väikeinvestorite kaitseks kehtestada nõue, et viimased ei või paigutada raha 
ühte eraldiseisvasse fondi investeerimise (nn master-feeder) struktuuridesse, kui vastav 
eraldiseisev fond (nn master) on kolmandas riigis asuv alternatiivne investeerimisfond, samuti 
fondidele kuuluvatesse fondidesse, mille varadest üle 30% on investeeritud kolmandate 
riikide fondidesse.

3 - Depoopank

Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate direktiivis tehakse ettepanek kohaldada 
kindlat korda alternatiivsete investeerimisfondide depoopankade suhtes.

Vaadeldava valdkonna ühtsuse tagamiseks on kohane ühtlustada käesoleva direktiivi nõuded 
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eurofondide direktiivi sätetega.

Raportöör soovib teha täpsustusi seoses depoopanga mõiste, asukoha, rolli, ülesannete, 
teatavate ülesannete delegeerimise tingimuste ja vastutusega.

Euroopa Liidus registreeritud fondi depoopank peaks asuma fondiga samas riigis.
Depoopangalt ei nõuta eriluba.

Kolmandas riigis registreeritud fondi depoopank peab alaliselt asuma Euroopa Liidus, välja 
arvatud juhul, kui riikide järelevalveasutuste vahel on sõlmitud koostöö ja teabevahetuse 
leping, mis võimaldab tagada eeskirjade samaväärsuse, ja kui kolmandas riigis saab 
järelevalvet teostada vastavalt ühenduses nõutud tingimustele.

Depoopank vastutab investori ja fondivalitseja ees. Kui depoopangal ei võimalda kõiki tema 
ülesandeid täita juriidilised takistused tulenevalt selle riigi seadusandlusest, kuhu fond on 
investeerinud, tuleb fondivalitsejast ettevõtte, investori, depoopanga ja all-depoopanga vahel 
sõlmida leping, mille kohaselt läheb vastutus osaliselt üle all-depoopangale.

4 - Hinnaekspert

Direktiivi ettepanekus sätestatakse alternatiivse investeerimisfondi hinnaekspertide suhtes 
kohaldatav kord ning kehtestatakse sätted fondide hindamiseks ning fondi vara ja selle osade 
väärtuse määramiseks.

Hindaja sõltumatus ei pea olema tingimatu nõue, vaid võimalus, mis jäetakse osapoolte 
otsustada.

See-eest tuleb juhul, kui hindamist teostatakse fondivalitseja siseselt, tagada 
hindamisfunktsiooni sõltumatus organisatsiooniliste vahenditega (nn Hiina müür).

Raportöör ei näe ette süstemaatilise hindamise korraldamist börsivälistesse ettevõtetesse 
investeerimise korral.

5 - Finantsvõimenduse kasutamine

Raportööri ettepaneku kohaselt tuleb fondivalitsejatel iga oma alternatiivse investeerimisfondi 
osas eelnevalt kindlaks määrata finantsvõimenduse kasutamise määr. Piiride 
kindlaksmääramiseks on asjakohane kehtestada mõningad raampõhimõtted. Fondivalitsejad 
on kohustatud seatud piiridest teavitama riiklikke järelevalveasutusi.

Erakorralistes oludes on ESMA pädevuses kehtestada finantsvõimenduse kasutamisele 
piirmäär, mis on rangem fondivalitseja teatatud määrast.

6 - Lühikeseks müümine (laenatud väärtpaberite spekulatiivne müük)

Lühikeseks müümine on tegevus, mis suurendab finantsturgude dünaamikat ja likviidsust.
Seepärast ei tule selle keelustamine kõne allagi.
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Kuid niivõrd, kui selline müük võib võimendada süstemaatilisi riske, on asjakohane seda 
reguleerida mõningate lihtsate eeskirjadega, et tagada finantsturgude stabiilsus ja 
usaldusväärsus.

7 - Teavitamiskohustus

Direktiivi eesmärkide saavutamisel on üks võtmeküsimusi teabe edastamine investorile ja 
järelevalveasutusele. Alati on asjakohane eristada järelevalveasutusele ja investorile määratud 
teavet. Miski ei takista kogu olemasoleva teabe esitamist järelevalveasutusele.

Börsivälistesse ettevõtetesse investeerivate fondide puhul on tähtis mitte nõuda sihtettevõttelt 
teavet, mis ületab samaliigiliste ettevõtete õigusaktidest tuleneva teavitamiskohustuse.

8 - Börsivälistesse ettevõtetesse investeeriva fondi kontroll ettevõtete üle

Kui kohaldatakse erieeskirju, mis reguleerivad ettevõtte aktsiate kontrollpaki omandamist 
börsivälistesse ettevõtetesse investeeriva fondi poolt, on omandiõiguse määrast olulisem 
ettevõtte tõhus juhtimine vastavalt äriühinguõiguse tavapärastele kriteeriumitele.

9 - Järelevalve

Raportöör on võtnud arvesse Euroopa uut järelevalvekorraldust, mida reguleerivaid õigusakte 
praegu viimistletakse eesmärgiga tagada senisest suurem finantsstabiilsus ja piirata 
süsteemseid riske.

Siin on oluline osa Euroopa süsteemiriskinõukogul (ESRB) ja ESMAl.

10 - Liikmesriikide pädevus

Tähtis on, et järelevalvealane pädevus oleks pädevatel asutustel nii päritoluliikmesriigis ehk 
fondivalitsejale tegevusloa väljastanud liikmesriigis kui ka vastuvõtvas liikmesriigis, kelle 
territooriumil fondivalitseja juhtimis- või turustamisteenuseid osutab.

11 - Juhtide tasustamine

G20 grupi 25. septembri 2009. aasta Pittsburghi deklaratsioon tähistab rahvusvahelist 
kokkulepet pankade ja teiste finantsasutuste juhtide tasustamise küsimuses.

Raportööri ettepanek on kohaldada alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate suhtes selle 
deklaratsiooni põhimõtteid.

12 - Lamfalussy menetlus

Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate direktiivi aluseks on Lamfalussy menetlus:
selles esitatakse juhtpõhimõtted (1. tasandi meetmed) ja kavandatud rakendusmeetmed (2. 
tasandi meetmed), mida komisjon võib komiteemenetluse alusel kehtestada.

Raportöör on püüdnud nende kahe tasandi meetmeid võimalikult tasakaalustada.
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13 - Vastasmõju ja sidusus teiste õigusaktidega

Mitmeid alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate direktiivis käsitletud küsimusi 
käsitletakse ka näiteks finantsinstrumentide turge käsitlevas direktiivis, eurofondide 
direktiivis, kapitalinõuete direktiivis jm. Ühtsuse huvides on asjakohane neid arvesse võtta. Et 
võimalikult piirata samu küsimusi käsitlevate sätete erineva tõlgendamise võimalusi, 
soovitatakse võimaluse korral alati kasutada käesoleva direktiiviga seostuvate direktiivide 
sõnastust.


