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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. 
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivien 2004/39/EY ja 2009/…/EY muuttamisesta
(KOM(2009)0207 – C7-0040/2009 – 2009/0064(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2009)0207),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 47 artiklan 
2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0040/2009),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä oikeudellisten 
asioiden valiokunnan lausunnon (A7-0000/2009),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tämän direktiivin soveltamisala olisi 
rajattava koskemaan sellaisten 
yhteissijoitusyritysten hoitoa, jotka 
keräävät varoja useilta sijoittajilta 
tarkoituksena sijoittaa ne määritellyn 
riskienhajautusperiaatteeseen nojautuvan
sijoituspolitiikan mukaisesti kyseisten 
sijoittajien eduksi. Tätä direktiiviä se saisi 
soveltaa eläkerahastojen hoitoon eikä
varoja yhdistämättömien sijoitusten 

(5) Tämän direktiivin soveltamisala olisi 
rajattava koskemaan sellaisten 
yhteissijoitusyritysten hoitoa, jotka 
keräävät varoja useilta sijoittajilta 
tarkoituksena sijoittaa ne määritellyn 
sijoituspolitiikan mukaisesti kyseisten 
sijoittajien eduksi. Tätä direktiiviä ei saisi 
soveltaa varoja yhdistämättömien 
sijoitusten hoitajiin; tällaisia jälkimmäisiä 
sijoitustyyppejä ovat esimerkiksi 
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hoitajiin; tällaisia jälkimmäisiä 
sijoitustyyppejä ovat esimerkiksi 
lahjotusrahastot, valtio-omisteiset rahastot 
ka luottolaitosten taikka vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyritysten omaan lukuunsa 
säilyttämät varat. Tätä direktiiviä ei 
myöskään pitäisi soveltaa arvopapereiden 
kuten sijoitustodistusten, hoidettujen 
futuureiden ja indeksisidonnaisten 
joukkovelkakirjojen muodossa oleviin 
aktiivisiin sijoituksiin. Sitä olisi kuitenkin 
sovellettava kaikkiin sellaisiin yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin, 
joilta ei edellytetä yhteissijoitusyrityksiä 
koskevan direktiivin mukaista toimilupaa. 
Rahoitusvälineiden markkinoista annetun 
direktiivin 2004/39/EY nojalla toimiluvan 
saaneilta sijoitusyhtiöiltä ei saisi vaatia 
tämän direktiivin mukaista toimilupaa 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyvien 
sijoituspalvelujen tarjoamiseen. 
Sijoitusyhtiöt voivat kuitenkin tarjota 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyviä 
sijoituspalveluja vain jos – ja siinä määrin 
kuin – kyseisten rahastojen osakkeita tai 
osuuksia voidaan markkinoida tämän 
direktiivin mukaisesti.

lahjoitusrahastot, valtio-omisteiset 
rahastot, keskuspankit ja luottolaitosten, 
eläkerahastojen taikka vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyritysten omaan lukuunsa 
säilyttämät varat. Jotta vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajaan voitaisiin 
soveltaa tässä direktiivissä säädettyjä 
poikkeuksia, sen olisi jatkuvasti täytettävä 
kyseisten poikkeusten edellytykset. Tätä 
direktiiviä olisi kuitenkin sovellettava 
kaikkiin sellaisiin yhteistä sijoitustoimintaa 
harjoittaviin yrityksiin, joilta ei edellytetä 
yhteissijoitusyrityksiä koskevan direktiivin 
mukaista toimilupaa. Rahoitusvälineiden 
markkinoista annetun direktiivin 
2004/39/EY nojalla toimiluvan saaneilta 
sijoitusyhtiöiltä ei saisi vaatia tämän 
direktiivin mukaista toimilupaa 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyvien 
sijoituspalvelujen tarjoamiseen. 
Sijoitusyhtiöt voivat kuitenkin tarjota 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyviä 
sijoituspalveluja vain jos – ja siinä määrin 
kuin – kyseisten rahastojen osakkeita tai 
osuuksia voidaan markkinoida tämän 
direktiivin mukaisesti.

Or. en

Perustelu

 Poikkeusten soveltamisala olisi rajattava, jotta toimintaedellytykset olisivat tasapuoliset.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta vaatimukset eivät olisi liiallisia 
tai kohtuuttomia, tässä direktiivissä 
säädetään poikkeuksesta, joka koskee 
sellaisia vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajia, joiden hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen varojen yhteismäärä on 

Poistetaan.
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alle 100 miljoonaa euroa. Kyseisen 
hoitajan toiminnalla ei todennäköisesti 
ole merkittävää vaikutusta 
rahoitusjärjestelmän vakauteen tai 
markkinoiden tehokkuuteen. Sellaisiin 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajiin, jotka hoitavat yksinomaan 
vivuttamattomia vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja, joissa sijoittajilla ei ole 
oikeutta käyttää lunastusoikeutta viiteen 
vuoteen, sovelletaan erityistä 500 
miljoonan euron raja-arvoa. Tämän 
erityisen raja-arvon käyttö on perusteltua, 
koska pitkäaikaisiin sijoituksiin 
erikoistuneisiin vivuttamattomien 
rahastojen hoitajiin liittyy vielä pienempi 
todennäköisyys, että ne aiheuttaisivat 
järjestelmäriskejä. Tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle jätettyihin 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajiin olisi kuitenkin edelleen 
sovellettava niitä koskevaa kansallista 
lainsäädäntöä. Niitä olisi kuitenkin oltava 
mahdollista kohdella tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvina 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajina tässä direktiivissä säädettyä 
sisällyttämismenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tällä direktiivillä pyritään luomaan 
yhdenmukaistetut ja tiukat puitteet 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
toiminnan sääntelylle ja valvonnalle. 
Tämän direktiivin mukaisen toimiluvan 
olisi katettava vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoito- ja 
hallinnointipalvelut kaikkialla yhteisössä. 

(7) Tällä direktiivillä pyritään luomaan 
yhdenmukaistetut ja tiukat puitteet 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
toiminnan sääntelylle ja valvonnalle. 
Tämän direktiivin mukaisen toimiluvan 
olisi katettava vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoito- ja 
hallinnointipalvelut kaikkialla yhteisössä. 
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Lisäksi toimiluvan saaneiden 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
olisi ilmoitusmenettelyä noudattaen oltava 
oikeutettuja markkinoimaan vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja yhteisössä 
ammattimaisille sijoittajille.

Lisäksi toimiluvan saaneiden 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
olisi ilmoitusmenettelyä noudattaen oltava 
oikeutettuja markkinoimaan yhteisössä 
kotipaikkaansa pitäviä vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja kaikkialla yhteisössä 
ammattimaisille sijoittajille.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jäsenvaltiot voivat asettaa 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille 
tiukempia vaatimuksia silloin, kun ne 
markkinoivat rahastojaan yksinomaan 
yksityissijoittajille tai kun ne markkinoivat 
samaa rahastoa sekä ammattimaisille 
sijoittajille että yksityissijoittajille 
riippumatta siitä, markkinoidaanko 
mainitun rahaston osakkeita tai osuuksia 
kansallisella vai rajatylittävällä tasolla, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisön 
oikeuden muiden välineiden soveltamista. 
Näiden kahden poikkeuksen avulla 
jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
tarpeellisina pitämiään ylimääräisiä 
suojatoimenpiteitä yksityissijoittajien 
suojelemiseksi. Tässä huomioidaan se, että 
vaihtoehtoisilla sijoitusrahastoilla on usein 
heikko maksuvalmius ja niihin kohdistuu 
suuri huomattavien pääomamenetysten 
riski. Vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin 
liittyviä sijoitusstrategioita ei yleensä ole 
sovitettu yksityissijoittajien 
sijoittajaprofiiliin tai tarpeisiin. Ne 
soveltuvat paremmin ammattimaisille 
sijoittajille ja sellaisille sijoittajille, joilla 
on riittävän suuri sijoitussalkku, jotta ne 
pystyvät kantamaan näihin sijoituksiin 
liittyvät suuremmat tappioriskit. 

(9) Jäsenvaltiot voivat asettaa 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille 
tiukempia vaatimuksia silloin, kun ne 
markkinoivat rahastojaan yksinomaan 
yksityissijoittajille tai kun ne markkinoivat 
samaa rahastoa sekä ammattimaisille 
sijoittajille että yksityissijoittajille 
riippumatta siitä, markkinoidaanko 
mainitun rahaston osakkeita tai osuuksia 
kansallisella vai rajatylittävällä tasolla, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisön 
oikeuden muiden välineiden soveltamista. 
Näiden kahden poikkeuksen avulla 
jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
tarpeellisina pitämiään ylimääräisiä 
suojatoimenpiteitä yksityissijoittajien 
suojelemiseksi. Tässä huomioidaan se, että 
vaihtoehtoisilla sijoitusrahastoilla on usein 
heikko maksuvalmius ja niihin kohdistuu 
suuri huomattavien pääomamenetysten 
riski. Vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin 
liittyviä sijoitusstrategioita ei yleensä ole 
sovitettu yksityissijoittajien 
sijoittajaprofiiliin tai tarpeisiin. Ne 
soveltuvat paremmin ammattimaisille 
sijoittajille ja sellaisille sijoittajille, joilla 
on riittävän suuri sijoitussalkku, jotta ne 
pystyvät kantamaan näihin sijoituksiin 
liittyvät suuremmat tappioriskit. 
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Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
hoitamien kaikkien tai tietyntyppisten
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
markkinoinnin yksityissijoittajille 
alueellaan. Jäsenvaltioiden olisi direktiivin 
2004/39/EY 19 artiklan 4 ja 5 kohdan 
mukaisesti edelleen varmistettava, että 
mikäli ne sallivat vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen markkinoinnin 
yksityisasiakkaille, siitä säädetään 
asianmukaisesti. Direktiivin 2004/39/EY 
mukaisen toimiluvan saaneiden 
sijoitusyhtiöiden, jotka tarjoavat 
sijoituspalveluja yksityisasiakkaille, on 
otettava huomioon nämä ylimääräiset 
suojatoimenpiteet arvioidessaan, 
soveltuuko tietty vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto tietylle yksityisasiakkaalle. 
Jos jäsenvaltio sallii vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen markkinoinnin 
yksityissijoittajille alueella, tämä 
mahdollisuus olisi annettava riippumatta 
siitä, mihin jäsenvaltioon vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja on sijoittautunut, ja 
mahdollisia lisäsäännöksiä olisi 
sovellettava syrjimättömästi.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
hoitamien tietyntyyppisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen markkinoinnin 
yksityissijoittajille alueellaan, lukuun 
ottamatta rahasto-osuusrahastoja, joissa 
kohde-etuutena oleva sijoitus on yli 
30 prosenttia vaihtoehtoisesta 
sijoitusrahastosta ja joille ei voida 
myöntää tämän direktiivin mukaista 
eurooppalaista markkinointilupaa, ja 
master-rahastona toimivaan
vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon 
sijoittavia feeder-rahastoja, joille ei voida 
myöntää tämän direktiivin mukaista 
eurooppalaista markkinointilupaa.
Jäsenvaltioiden olisi direktiivin 
2004/39/EY 19 artiklan 4 ja 5 kohdan 
mukaisesti edelleen varmistettava, että 
mikäli ne sallivat vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen markkinoinnin 
yksityisasiakkaille, siitä säädetään 
asianmukaisesti. Direktiivin 2004/39/EY 
mukaisen toimiluvan saaneiden 
sijoitusyhtiöiden, jotka tarjoavat 
sijoituspalveluja yksityisasiakkaille, on
otettava huomioon nämä ylimääräiset 
suojatoimenpiteet arvioidessaan, 
soveltuuko tietty vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto tietylle yksityisasiakkaalle. 
Jos jäsenvaltio sallii vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen markkinoinnin 
yksityissijoittajille alueella, tämä 
mahdollisuus olisi annettava riippumatta 
siitä, mihin jäsenvaltioon vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja on sijoittautunut, ja 
mahdollisia lisäsäännöksiä olisi 
sovellettava syrjimättömästi. 

Or. en
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Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
ja ottaen huomioon, että siirtokelpoisiin 
arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä 
(yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta 13 päivänä 
heinäkuuta 2009 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2009/65/EY (uudelleenlaadittu toisinto)1

ja tässä direktiivissä säädettyjen 
toimilupavaatimusten välillä on 
huomattavia päällekkäisyyksiä, joko 
edellä mainitun tai tämän direktiivin 
mukaisesti toimiluvan saaneella hoitajalla 
olisi oltava oikeus saada toimilupa toisen 
direktiivin mukaisesti, jos se täyttää uutta 
toimilupaa koskevat mahdolliset 
lisävaatimukset. Tältä osin asiakirjoja 
koskevien ristiviittausten olisi oltava 
mahdollisia edellyttäen, että kyseisiin 
asiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat 
pysyneet ennallaan. Direktiiviä 
2009/65/EY olisi muutettava saman 
tuloksen saavuttamiseksi.
1 EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään yksinkertaistamaan ja nopeuttamaan prosessia sekä välttämään työn 
ja kustannusten päällekkäisyyttä.
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Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta voidaan varmistaa 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
tarjoamien hoitopalvelujen jatkuvuus ja 
sääntöjenmukaisuus, on säädettävä tietyistä 
vähimmäispääomavaatimuksista. 
Toimintapääomavaatimusten olisi katettava 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
kaiken toiminnan ammatilliset vastuut, 
myös siirron tai toimeksiannon perusteella 
tarjottuihin hoitopalveluihin liittyvät 
vastuut.

(11) Jotta voidaan varmistaa 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
tarjoamien hoitopalvelujen jatkuvuus ja 
sääntöjenmukaisuus, on säädettävä tietyistä 
vähimmäispääomavaatimuksista. 
Toimintapääomavaatimusten olisi katettava 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
kaiken toiminnan ammatilliset vastuut, 
myös siirron tai toimeksiannon perusteella 
tarjottuihin hoitopalveluihin liittyvät 
vastuut. Omia varoja koskevaan 
vaatimukseen olisi sen vuoksi sovellettava 
samaa ylärajaa kuin direktiivissä 
2009/65/EY säädetään. Omat varat olisi 
lisäksi sijoitettava rahavaroihin tai 
lyhyellä aikavälillä helposti rahaksi 
muunnettaviin varoihin, eivätkä ne saisi 
sisältää spekulatiivisia omaisuuseriä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa on otettu osittain huomioon yhteissijoitusyrityksiä koskevan direktiivin 
johdanto-osan 9 kappale.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Pittsburghissa 24 ja 25 päivänä 
syyskuuta 2009 järjestetyn G20-ryhmän 
huippukokouksen päätteeksi annetussa 
johtajien lausumassa vahvistettiin 
kansainvälinen yksimielisyys pankkien ja 
muiden järjestelmän kannalta tärkeiden 
rahoituspalveluyritysten henkilöstön 
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palkkioista. Kyseisiä periaatteita olisi 
sovellettava tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluviin vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiin. Komission 
olisi laadittava tätä varten 
täytäntöönpanotoimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Komission olisi varmistettava, että 
tässä direktiivissä säädettyjä 
säilytysyhteisöjä koskevia vaatimuksia 
sovelletaan yhteissijoitusyritysten 
säilytysyhteisöihin, ja sen olisi tätä varten 
muutettava direktiiviä 2009/65/EY 
vastaavasti tämän direktiivin 
voimaantulopäivään mennessä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan yhdenmukaisuus eri aloilla.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Varojen arvon luotettava ja 
puolueeton määrittäminen on olennaisen 
tärkeää sijoittajien etujen turvaamisen 
kannalta. Eri vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat käyttävät varojen 
arvonmääritykseen erilaisia menetelmiä ja 
järjestelmiä riippuen niiden pääasiallisista 

(13) Varojen arvon luotettava ja 
puolueeton määrittäminen on olennaisen 
tärkeää sijoittajien etujen turvaamisen 
kannalta. Eri vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat käyttävät varojen 
arvonmääritykseen erilaisia menetelmiä ja 
järjestelmiä riippuen niiden pääasiallisista 
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omaisuuslajeista ja 
sijoituskohdemarkkinoista. On aiheellista 
tunnustaa nämä erot, mutta edellyttää 
kuitenkin, että varojen arvonmäärityksen 
suorittaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajasta riippumaton yhteisö.

omaisuuslajeista ja 
sijoituskohdemarkkinoista. On aiheellista 
tunnustaa nämä erot. Varojen 
arvonmääritystä ja nettoarvon laskemista 
koskevan prosessin olisi oltava 
riippumaton vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan hoitotehtävistä. 
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
voi soveltuvin osin siirtää varojen 
arvonmäärityksen ja nettoarvon 
laskemisen kolmannelle osapuolelle.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
voi siirtää toiselle vastuun tehtäviensä 
hoitamisesta tämän direktiivin mukaisesti. 
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
olisi tällöinkin oltava vastuussa tehtäviensä 
asianmukaisesta hoitamisesta sekä tässä 
direktiivissä säädettyjen sääntöjen 
noudattamisesta.

(14) Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
voi siirtää toiselle joidenkin tehtäviensä 
hoitamisen tämän direktiivin mukaisesti. 
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
olisi tällöinkin oltava vastuussa tehtäviensä 
asianmukaisesta hoitamisesta sekä tässä 
direktiivissä säädettyjen sääntöjen 
noudattamisesta.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Koska huomattavaa vivutusta 
sijoitusstrategioissaan hyödyntävät 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
saattavat tietyissä olosuhteissa 
myötävaikuttaa järjestelmäriskien tai 

(15) Koska huomattavaa vivutusta 
sijoitusstrategioissaan hyödyntävät 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
saattavat tietyissä olosuhteissa 
myötävaikuttaa järjestelmäriskien tai 
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markkinahäiriöiden syntymiseen, olisi 
asetettava erityisvaatimuksia sellaisille 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille, 
jotka käyttävät erityisen merkittäviä riskejä 
mahdollistavia tekniikoita. Yhteisössä ei 
ole johdonmukaisesti kerätty tarvittavaa 
tieto, jotta kyseiset riskit voitaisiin 
huomata, niiden kehittymistä voitaisiin 
seurata ja niihin voitaisiin reagoida; tätä 
tietoa ei myöskään ole jaettu 
jäsenvaltioiden kesken, jotta yhteisön 
rahoitusmarkkinoiden vakautta 
mahdollisesti uhkaavat riskit huomattaisiin 
ajoissa. Tilanteen korjaamiseksi olisi 
asetettava erityisvaatimuksia sellaisille 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille, 
jotka jatkuvasti käyttävät voimakasta 
vivutusta sijoitusstrategioissaan. Tällaiset 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
olisi velvoitettava antamaan tietoja 
käyttämistään vivutuksen lähteistä. Nämä 
tiedot olisi koottava yhteen ja jaettava 
muiden jäsenvaltioiden viranomaisten 
kanssa, jotta voitaisiin helpommin laatia 
yhteisiä analyysejä kyseisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien
käyttämän vivutuksen vaikutuksista 
yhteisön rahoitusjärjestelmään, sekä sopia 
yhteisistä toimenpiteistä.

markkinahäiriöiden syntymiseen, olisi 
asetettava erityisvaatimuksia sellaisille 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille, 
jotka käyttävät erityisen merkittäviä riskejä 
mahdollistavia tekniikoita. Yhteisössä ei 
ole johdonmukaisesti kerätty tarvittavaa 
tietoa, jotta kyseiset riskit voitaisiin 
huomata, niiden kehittymistä voitaisiin 
seurata ja niihin voitaisiin reagoida; tätä 
tietoa ei myöskään ole jaettu 
jäsenvaltioiden kesken, jotta yhteisön 
rahoitusmarkkinoiden vakautta 
mahdollisesti uhkaavat riskit huomattaisiin 
ajoissa. Tilanteen korjaamiseksi olisi 
asetettava erityisvaatimuksia sellaisille 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille, 
jotka jatkuvasti käyttävät voimakasta 
vivutusta sijoitusstrategioissaan. Tällaiset
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
olisi velvoitettava asettamaan rajoja 
vivutuksen käytölle kussakin 
hoitamassaan vaihtoehtoisessa 
sijoitusrahastossa ja antamaan tietoja 
käyttämistään vivutuksen lähteistä. Nämä 
tiedot olisi koottava yhteen ja jaettava 
muiden jäsenvaltioiden viranomaisten 
kanssa, jotta voitaisiin helpommin laatia 
yhteisiä analyysejä kyseisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
käyttämän vivutuksen vaikutuksista 
yhteisön rahoitusjärjestelmään, sekä sopia 
yhteisistä toimenpiteistä. Toimivaltaisten 
viranomaisten olisi annettava tällaiset 
tiedot asetuksen (EY) N:o .../2009 
(Euroopan järjestelmäriskikomiteasta 
annettu asetus) nojalla perustetulle 
Euroopan järjestelmäriskikomitealle ja 
asetuksen (EY) N:o .../2009 (Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisesta 
annettu asetus) nojalla perustetulle 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
kyseisten tahojen käyttöön niiden 
tehtävien hoitamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien sellainen toiminta, joka perustuu 
vivutuksen huomattavaan käyttöön, voisi 
haitata rahoitusmarkkinoiden vakautta ja 
tehokasta toimintaa. On tarpeellista antaa 
komissiolle lupa asettaa rajoja 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
käyttämälle vivutukselle erityisesti silloin, 
kun kyseiset hoitajat käyttävät 
huomattavaa vivutusta järjestelmällisesti. 
Vivutuksen enimmäismäärälle asetettavissa 
rajoissa olisi otettava huomioon vivutuksen 
lähteet ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan noudattamat strategiat. Niissä olisi 
myös otettava huomioon se, että useimmat 
huomattavaa vivutusta käyttävistä 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista 
hoitavat vivutusta erittäin dynaamisella 
tavalla. Tämän vuoksi vivutukselle 
asetettavat rajoitukset voisivat muodostua 
esimerkiksi raja-arvosta, jota ei saisi ylittää 
missään vaiheessa, tai rajoituksesta, joka 
koskisi tiettynä ajanjaksona (esim. 
kuukauden tai vuosineljänneksen aikana) 
keskimäärin käytettyä vivutusta.

(16) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien sellainen toiminta, joka perustuu 
vivutuksen huomattavaan käyttöön, voisi 
haitata rahoitusmarkkinoiden vakautta ja 
tehokasta toimintaa. On tarpeellista antaa 
komissiolle lupa asettaa poikkeuksellisissa 
tilanteissa rajoja vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien käyttämälle 
vivutukselle ja erityisesti silloin, kun 
kyseiset hoitajat käyttävät huomattavaa 
vivutusta järjestelmällisesti. Vivutuksen 
enimmäismäärälle asetettavissa rajoissa 
olisi otettava huomioon vivutuksen lähteet 
ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
noudattamat strategiat. Niissä olisi myös 
otettava huomioon se, että useimmat 
huomattavaa vivutusta käyttävistä 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista 
hoitavat vivutusta erittäin dynaamisella 
tavalla. Tämän vuoksi vivutukselle 
asetettavat rajoitukset voisivat muodostua 
esimerkiksi raja-arvosta, jota ei saisi ylittää 
missään vaiheessa, tai rajoituksesta, joka 
koskisi tiettynä ajanjaksona (esim. 
kuukauden tai vuosineljänneksen aikana) 
keskimäärin käytettyä vivutusta. 
Komission olisi otettava huomioon 
Euroopan järjestelmäriskikomitean 
näkemykset käyttäessään valtuuksiaan, 
jotka koskevat rajojen asettamista 
vivutukselle.

Or. en
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Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Lyhyeksi myynnillä on tärkeä 
tehtävä rahoitusmarkkinoiden 
toiminnassa, ja se on laillinen 
sijoitusmuoto. On kuitenkin olemassa 
vaara siitä, että lyhyeksi myynti voi 
varsinkin äärimmäisessä 
markkinatilanteessa lisätä 
markkinahäiriöitä. Lyhyeksi myynnin 
olisi sen vuoksi toteuduttava 
yhdenmukaistetussa sääntelykehyksessä, 
jotta voidaan vähentää sen aiheuttamia 
mahdollisia epävakauttavia vaikutuksia.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) On tarpeen varmistaa, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
antavat kaikille niille yhtiöille, joissa sillä
on määräysvalta, tarvittavat tiedot, jotta 
yhtiöt voivat arvioida, miten määräysvalta 
vaikuttaa lyhyellä ja keskipitkällä 
aikavälillä yhtiön taloudelliseen ja 
yhteiskunnalliseen asemaan. Tätä varten 
olisi asetettava erityisvaatimuksia 
sellaisille vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille, jotka hoitavat rahastoja, joilla on 
määräysvalta listatussa tai
listaamattomassa yhtiössä, jotta ne 
erityisesti ilmoittaisivat tällaisen 
määräysvallan olemassaolosta ja antaisivat 
kyseiselle yhtiölle ja kaikille sen muille 

(17) On tarpeen varmistaa, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
antavat kaikille niille yhtiöille, joissa niillä
on määräysvalta, tarvittavat tiedot, jotta 
yhtiöt voivat arvioida, miten määräysvalta 
vaikuttaa lyhyellä ja keskipitkällä 
aikavälillä yhtiön taloudelliseen ja 
yhteiskunnalliseen asemaan. Kun 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
hoitavat rahastoja, joilla on määräysvalta 
liikkeeseenlaskijassa, jonka osakkeita 
otetaan kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla, tiedot on 
annettava julkisista ostotarjouksista 
21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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osakkeenomistajille tietoja 
suunnitelmistaan, jotka liittyvät 
määräysvallassa olevan yhtiön 
liiketoiminnan tulevaan kehitykseen ja 
muihin kaavailtuihin muutoksiin. Jotta 
toiminta määräysvallan alaisen yhtiön 
suhteen olisi avointa, tarvittaisiin myös 
tiukempia raportointivaatimuksia. 
Asianomaisen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston vuosikertomusta olisi 
täydennettävä tiedoilla, jotka koskevat 
nimenomaan kyseistä sijoituslajia ja 
määräysvallan alaista yhtiötä.

direktiivin 2004/25/EY1 ja säännellyillä 
markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi 
otettavien arvopaperien 
liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin 
liittyvien avoimuusvaatimusten 
yhdenmukaistamisesta 15 päivänä 
joulukuuta 2004 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2004/109/EY2 mukaisesti. Jotta voidaan 
taata tasapuoliset toimintaedellytykset 
liikkeeseenlaskijoiden ja niiden 
listaamattomien yhtiöiden välillä, joihin 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
sijoittavat, tämän direktiivin vaatimuksia 
olisi sovellettava sellaisiin vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajiin, jotka hoitavat 
rahastoja, joilla on määräysvalta 
liikkeeseenlaskijassa, jonka osakkeita 
otetaan kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla, vain jos ja 
siinä määrin kuin ne ylittävät 
liikkeeseenlaskijoihin sovellettavat, jo 
olemassa olevat yhteisön oikeuden 
säännökset. Tätä varten olisi asetettava 
erityisvaatimuksia sellaisille 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille, 
jotka hoitavat rahastoja, joilla on 
määräysvalta listaamattomassa yhtiössä, 
jotta ne erityisesti ilmoittaisivat tällaisen 
määräysvallan olemassaolosta ja antaisivat 
kyseiselle yhtiölle ja kaikille sen muille 
osakkeenomistajille tietoja 
suunnitelmistaan, jotka liittyvät 
määräysvallassa olevan yhtiön 
liiketoiminnan tulevaan kehitykseen ja 
muihin kaavailtuihin muutoksiin. Jotta 
toiminta määräysvallan alaisen yhtiön 
suhteen olisi avointa, tarvittaisiin myös 
tiukempia raportointivaatimuksia. 
Asianomaisen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston vuosikertomusta olisi 
täydennettävä tiedoilla, jotka koskevat 
nimenomaan kyseistä sijoituslajia ja 
määräysvallan alaista yhtiötä.
1 EUVL L 142, 30.4.2004, s. 12.
2 EUVL L 390, 31.12.2004, s. 38.
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Or. en

Perustelu

Tämä periaate täydentää johdanto-osan 17 a kappaletta (uusi) ja näkyy 26–30 artiklaan 
tehtävissä muutoksissa.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) On tarpeen varmistaa, ettei 
sijoituskohteena oleviin yhtiöihin 
sovelleta tiukempia vaatimuksia kuin 
muihin liikkeeseenlaskijoihin tai 
listaamattomiin yhtiöihin, jotka saavat
muita yksityisiä sijoituksia kuin 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
tarjoamat sijoitukset.
Komission olisi tätä varten toteutettava 
yhtiöoikeuden alalla annetun 
lainsäädännön ja asiaa koskevien 
rahoitusalan direktiivien 
uudelleentarkastelu tämän direktiivin 
voimaantulopäivään mennessä ja tehtävä 
niihin tarvittavat muutokset 
lainsäädännön muutoksina, joilla olisi 
varmistettava tällaiset tasapuoliset 
toimintaedellytykset sijoituskohteena 
olevien ja muiden yhtiöiden välillä.

Or. en

Perustelu

.
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Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 b) Tämä direktiivi ei saisi kuormittaa 
liikaa pieniä vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja, jotka eivät aiheuta 
järjestelmäriskejä eivätkä vaaranna 
markkinoiden eheyttä. 
Suhteellisuusperiaatteen asianmukainen 
soveltaminen on yksi tapa saavuttaa tämä 
tavoite. Kyseistä periaatetta olisi 
sovellettava sekä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajille, 
vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille, 
säilytysyhteisöille ja arvonmäärittäjille 
asetettuihin vaatimuksiin että 
valvontavaltuuksien käyttöön. Kaikkiin 
tämän direktiivin toimenpiteisiin, 
täytäntöönpanotoimenpiteet mukaan 
luettuina, olisi sen vuoksi sisällyttävä 
suhteellisuusperiaate, jotta voidaan ottaa 
huomioon niiden liiketoiminnan luonne, 
laajuus ja monitahoisuus.

Or. en

Perustelu

Suhteellisuuden määritelmä on otettu (tietyin mukautuksin) Solvenssi II -direktiivistä.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien olisi myös voitava markkinoida 
kolmannessa maassa kotipaikkaansa 
pitäviä vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja 
ammattimaisille sijoittajille sekä 
asianomaisen hoitajan kotijäsenvaltiossa 

(19) Eurooppalaisten sijoittajien olisi 
voitava vapaasti sijoittaa omasta 
aloitteestaan kolmannen maan rahastoon 
suunnattua antia koskevien olemassa 
olevien kansallisten järjestelyjen 
mukaisesti. Tällaisessa tapauksessa olisi 
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että muissa jäsenvaltioissa. Tämän 
oikeuden käyttöön olisi sovellettava 
ilmoitusmenettelyä ja edellytettävä 
asianomaisen kolmannen maan kanssa 
tehtyä sellaista verosopimusta, jolla 
varmistetaan tehokas tietojenvaihto 
yhteisön sijoittajien kotijäsenvaltion 
veroviranomaisten kanssa. Koska 
tällaisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen ja niiden kolmansien 
maiden, joissa kyseiset rahastot pitävät 
kotipaikkaansa, on täytettävä 
lisävaatimukset, joista osa on ensiksi 
vahvistettava 
täytäntöönpanotoimenpiteillä, tämän 
direktiivin mukainen oikeus markkinoida 
kolmannessa maassa kotipaikkaansa 
pitäviä vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja 
ammattimaisille sijoittajille, saisi tulla 
voimaan vasta kolmen vuoden kuluttua 
siitä, kun määräaika direktiivin 
saattamiseksi osaksi kansallista 
lainsäädäntöä on päättynyt. Sitä ennen 
jäsenvaltiot voivat sallia, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
markkinoivat kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitäviä vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja ammattimaisille 
sijoittajille alueellaan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. Tämän 
kolmen vuoden aikana vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat eivät voi 
kuitenkaan markkinoida tällaisia 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja 
ammattimaisille sijoittajille muissa 
jäsenvaltioissa tämän direktiivin 
mukaisen oikeuden perusteella.

kuitenkin varmistettava rahaston 
avoimuus ja mahdollisten 
järjestelmäriskien tehokas seuranta. Jos 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
pitää kotipaikkaansa kolmannessa 
maassa, sen jäsenvaltion toimivaltaisella 
viranomaisella, jossa asianomaista 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa 
markkinoidaan, olisi tätä varten oltava 
sopimus yhteistyöstä ja järjestelmäriskejä 
koskevasta tietojenvaihdosta kyseisen 
kolmannen maan toimivaltaisen 
viranomaisen kanssa. Sisämarkkinoiden 
loppuunsaattamiseksi vaihtoehtoiselle 
sijoitusrahastolle, joka pitää 
kotipaikkaansa Euroopassa ja jota hoitaa 
Eurooppaan sijoittautunut hoitaja, olisi 
lisäksi myönnettävä tämän direktiivin 
mukainen eurooppalainen
markkinointilupa. Samoin kuin 
yhteissijoitusyritykset hyötyvät 
yhteissijoitusyrityksen määritelmästä, 
myös yhteisössä kotipaikkaansa pitävän 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston olisi 
voitava hyötyä tällaisesta eurooppalaisesta 
määritelmästä, joka tarjoaa sijoittajille 
tämän direktiivin mukaiset vaatimukset ja 
jota vahvistaa vaatimus siitä, että 
säilytysyhteisön ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston olisi pidettävä 
kotipaikkaansa samassa jäsenvaltiossa. 
Näitä säännöksiä ei saisi kiertää master–
feeder-rakenteiden avulla. Kun feeder-
rahastona toimiva vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto sijoittaa sellaiseen master-
rahastoon, jolle ei voida myöntää tämän 
direktiivin mukaista eurooppalaista 
markkinointilupaa, ei kyseiselle feeder-
rahastona toimivalle vaihtoehtoiselle 
sijoitusrahastollekaan pitäisi sen vuoksi 
myöntää eurooppalaista lupaa. Näitä 
säännöksiä ei saisi kiertää myöskään 
rahasto-osuusrahastorakenteiden avulla. 
Kun tällainen vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto sijoittaa yli 30 prosenttia 
vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon, jolle ei 
voida myöntää eurooppalaista lupaa, ei 
kyseiselle rahasto-osuusrahastona 
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toimivalle vaihtoehtoiselle 
sijoitusrahastollekaan pitäisi sen vuoksi 
myöntää eurooppalaista lupaa.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille olisi annettava mahdollisuus 
siirtää hallinnollisia tehtäviä kolmanteen 
maahan sijoittautuneelle yhteisölle, kunhan 
tähän liittyen toteutetaan tarvittavat 
suojatoimenpiteet. Vastaavasti 
säilytysyhteisö voisi siirtää kolmanteen 
maahan sijoittautunutta vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa koskevia säilytystehtäviään 
kyseisessä kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitävälle säilytysyhteisölle, 
kunhan kyseisen kolmannen maan 
lainsäädäntö takaa sijoittajille yhteisön 
sijoittajasuojaa tasoltaan vastaavan suojan. 
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
olisi myös tietyin edellytyksin voitava 
nimittää kolmanteen maahan sijoittautunut 
riippumaton arvonmäärittäjä.

(20) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille olisi annettava mahdollisuus 
siirtää hallinnollisia tehtäviä kolmanteen 
maahan sijoittautuneelle yhteisölle, kunhan 
tähän liittyen toteutetaan tarvittavat 
suojatoimenpiteet. Vastaavasti 
säilytysyhteisö voisi siirtää joitakin
kolmanteen maahan sijoittautunutta 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa koskevia 
säilytystehtäviään kyseisessä kolmannessa 
maassa kotipaikkaansa pitävälle 
säilytysyhteisölle, kunhan kyseisen 
kolmannen maan lainsäädäntö takaa 
sijoittajille yhteisön sijoittajasuojaa 
tasoltaan vastaavan suojan. Vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan olisi myös tietyin 
edellytyksin voitava nimittää kolmanteen 
maahan sijoittautunut riippumaton 
arvonmäärittäjä.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Mikäli kolmannessa maassa on 
olemassa vastaava sääntelykehys ja 
yhteisöön sijoittautuneilla vaihtoehtoisten 

Poistetaan.
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sijoitusrahastojen hoitajilla on 
tosiasiallinen pääsy kyseisen kolmannen 
maan markkinoille, jäsenvaltioille olisi 
annettava mahdollisuus myöntää tämän 
direktiivin säännösten mukaisia 
toimilupia vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajille ilman, että 
niiltä edellytetään sääntömääräistä 
kotipaikkaa yhteisössä, kolmen vuoden 
kuluttua siitä, kun määräaika direktiivin 
saattamiseksi osaksi kansallista 
lainsäädäntöä on päättynyt. Tämä kolmen 
vuoden määräaika on tarpeen, sillä 
tällaisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen ja niiden kolmansien 
maiden, joissa kyseiset rahastot pitävät 
kotipaikkaansa, on täytettävä 
lisävaatimukset, joista osa on ensiksi 
vahvistettava 
täytäntöönpanotoimenpiteillä.

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Komissiolle olisi erityisesti annettava 
toimivalta vahvistaa tämän direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavat 
toimenpiteet. Tässä suhteessa komission 
olisi voitava määritellä menettelyt, joiden 
mukaisesti sellaiset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, joiden 
hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkkujen varat eivät 
ylitä tässä direktiivissä asetettua rajaa, 
voisiat käyttää oikeuttaan tulla kohdelluiksi 
tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvina vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajina. Näiden
toimenpiteiden tarkoituksena on myös 
määritellä perusteet, joilla toimivaltaiset 

(27) Komissiolle olisi erityisesti annettava 
toimivalta vahvistaa tämän direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavat 
toimenpiteet. Tässä suhteessa komission 
olisi voitava määritellä menettelyt, joiden 
mukaisesti sellaiset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, joiden 
hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkkujen varat eivät 
ylitä tässä direktiivissä asetettua rajaa, 
voisivat käyttää oikeuttaan tulla 
kohdelluiksi tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvina vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajina. Näiden 
toimenpiteiden tarkoituksena on myös 
määritellä perusteet, joilla toimivaltaiset 
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viranomaiset arvioivat, täyttääkö tietty 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
velvoitteensa, jotka liittyvät liiketoiminnan 
harjoittamiseen ja niihin eturistiriitojen 
muotoihin, jotka vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja on tunnistettava, 
sekä niihin kohtuullisiksi katsottaviin 
toimenpiteisiin, jotka vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan odotetaan 
toteuttavan osana sisäisiä ja organisaatiota 
koskevia menettelyjä eturistiriitojen 
tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi, 
hallitsemiseksi ja ilmoittamiseksi. 
Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille 
asetettavat riskienhallintavaatimukset, 
jotka liittyvät niiden hoitamien 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
edustajana koituviin riskeihin, sekä 
mahdollisesti tarvittavat järjestelyt, joilla 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
voivat hallita lyhyeksi myyntiin liittyviä 
erityisiä riskejä, mihin sisältyvät myös 
mahdollisesti tarvittavat rajoitukset 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
suojaamiseksi tarpeettomilta riskeiltä. 
Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä 
tämän direktiivin mukaiset 
maksuvalmiudenhallintavaatimukset ja 
erityisesti vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen maksuvalmiutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä vaatimukset, 
joita arvopaperistamisvälineiden 
alkuunpanijoiden on noudatettava, jotta 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
voivat sijoittaa kyseisiin välineisiin, jotka 
on laskettu liikkeeseen 1 päivän 
tammikuuta 2011 jälkeen. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös määritellä 
vaatimukset, joita vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien on noudatettava 
sijoittaessaan tällaisiin 
arvopaperistamisvälineisiin. 
Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä 
perusteet, joiden täyttyessä 
arvonmäärittäjää voidaan pitää tämän 
direktiivin mukaisesti riippumattomana. 

viranomaiset arvioivat, täyttääkö tietty 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
velvoitteensa, jotka liittyvät liiketoiminnan 
harjoittamiseen ja niihin eturistiriitojen 
muotoihin, jotka vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja on tunnistettava, 
sekä niihin kohtuullisiksi katsottaviin 
toimenpiteisiin, jotka vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan odotetaan 
toteuttavan osana sisäisiä ja organisaatiota 
koskevia menettelyjä eturistiriitojen 
tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi, 
hallitsemiseksi ja ilmoittamiseksi. 
Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille 
asetettavat riskienhallintavaatimukset, 
jotka liittyvät niiden hoitamien 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
edustajana koituviin riskeihin, sekä 
mahdollisesti tarvittavat järjestelyt, joilla 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
voivat hallita lyhyeksi myyntiin liittyviä 
erityisiä riskejä, mihin sisältyvät myös 
mahdollisesti tarvittavat rajoitukset 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
suojaamiseksi tarpeettomilta riskeiltä. 
Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä 
tämän direktiivin mukaiset 
maksuvalmiudenhallintavaatimukset ja 
erityisesti vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen maksuvalmiutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä vaatimukset, 
joita arvopaperistamisvälineiden 
alkuunpanijoiden on noudatettava, jotta 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
voivat sijoittaa kyseisiin välineisiin, jotka 
on laskettu liikkeeseen 1 päivän 
tammikuuta 2011 jälkeen. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on myös määritellä 
vaatimukset, joita vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien on noudatettava 
sijoittaessaan tällaisiin 
arvopaperistamisvälineisiin. 
Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä 
edellytykset, joiden täyttyessä hoitajan ei 
enää liiallisen tehtäviensä siirtoasteen 
myötä voida katsoa olevan kyseisen 
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Toimenpiteiden tarkoituksena on 
määritellä ehdot, joiden täyttyessä 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien tehtävien siirtäminen toisen 
hoidettavaksi olisi hyväksyttävä ja
edellytykset, joiden täyttyessä hoitajan ei 
enää liiallisen tehtäviensä siirtoasteen 
myötä voida katsoa olevan kyseisen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja. 
Niiden tarkoituksena on määritellä sisältö
ja muoto vuosikertomukselle, joka 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on 
asettaa saataville kustakin hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta, sekä 
määritellä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan tiedonantovelvollisuudet sijoittajia 
kohtaan, raportointivaatimukset 
toimivaltaisia viranomaisia kohtaan ja 
kyseisten tietojen antamisen aikaväli. 
Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille 
asetettavat tiedonantovelvollisuudet 
koskien vivutusta, toimivaltaisille 
viranomaisille tapahtuvan raportoinnin 
aikaväliä ja tiedonantovelvollisuutta 
sijoittajia kohtaan. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on vahvistaa rajoituksia 
vivutukselle, jota vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat voivat käyttää 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja hoitaessaan. 
Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä 
yksityiskohtaisesti se, miten ja missä 
laajuudessa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan, joka hankkii määräysvallan 
liikkeeseenlaskijan yhteisössä tai 
listaamattomassa yhtiössä, olisi täytettävä 
tiedonantovelvollisuutensa 
liikkeeseenlaskijaa tai listaamatonta yhtiötä 
ja niiden osakkeenomistajia ja 
työntekijöiden edustajia kohtaan, mukaan 
luettuina tiedot, jotka niiden on annettava 
hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
vuosikertomuksessa. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä sellaisten 
rajoitusten tai ehtojen tyypit, joita voidaan 
asettaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
markkinoinnille ammattimaisille 
sijoittajille kyseisen rahaston hoitajan 

vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja. 
Niiden tarkoituksena on määritellä sisältö 
ja muoto vuosikertomukselle, joka 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on 
asetettava saataville kustakin hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta, sekä 
määritellä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan tiedonantovelvollisuudet sijoittajia 
kohtaan, raportointivaatimukset 
toimivaltaisia viranomaisia kohtaan ja 
kyseisten tietojen antamisen aikaväli. 
Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille 
asetettavat tiedonantovelvollisuudet 
koskien vivutusta, toimivaltaisille 
viranomaisille tapahtuvan raportoinnin 
aikaväliä ja tiedonantovelvollisuutta 
sijoittajia kohtaan. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on vahvistaa rajoituksia 
vivutukselle, jota vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat voivat käyttää 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja hoitaessaan. 
Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä 
yksityiskohtaisesti se, miten ja missä 
laajuudessa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan, joka hankkii määräysvallan 
liikkeeseenlaskijan yhteisössä tai 
listaamattomassa yhtiössä, olisi täytettävä 
tiedonantovelvollisuutensa 
liikkeeseenlaskijaa tai listaamatonta yhtiötä 
ja niiden osakkeenomistajia ja 
työntekijöiden edustajia kohtaan, mukaan 
luettuina tiedot, jotka niiden on annettava 
hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
vuosikertomuksessa. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä sellaisten 
rajoitusten tai ehtojen tyypit, joita voidaan 
asettaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
markkinoinnille ammattimaisille 
sijoittajille kyseisen rahaston hoitajan 
kotijäsenvaltiossa. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä yleiset 
perusteet, joilla arvioidaan kolmansien 
maiden arvonmääritysvaatimusten 
vastaavuutta silloin, kun arvonmäärittäjä 
on sijoittautunut kolmanteen maahan, 
säilytysyhteisöjä koskevan kolmansien 
maiden lainsäädännön vastaavuutta sekä 
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kotijäsenvaltiossa. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä yleiset 
perusteet, joilla arvioidaan kolmansien 
maiden arvonmääritysvaatimusten 
vastaavuutta silloin, kun arvonmäärittäjä 
on sijoittautunut kolmanteen maahan, 
säilytysyhteisöjä koskevan kolmansien 
maiden lainsäädännön vastaavuutta sekä 
kolmansien maiden soveltaman toiminnan 
vakauden valvonnan sääntelyn ja jatkuvan 
valvonnan vastaavuutta silloin, kun 
kolmanteen maahan sijoittautunut 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
hakee toimilupaa. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä yleiset 
perusteet, joilla arvioidaan, tarjoaako 
kolmas maa yhteisöön sijoittautuneelle 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle 
tosiasiallisesti pääsyn markkinoilleen 
tasolla, joka vastaa yhteisön soveltamaa 
kolmanteen maahan sijoittautuneelle
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle 
tarjoamaa markkinoillepääsyä. 
Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä 
sellaisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajaa koskevan tietojenvaihdon 
yksityiskohtaiset säännöt, sisältö ja 
aikaväli, joka tapahtuu kyseisen hoitajan 
kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten ja muiden toimivaltaisten 
viranomaisten välillä silloin, kun kyseisellä 
hoitajalla yksinään tai yhdessä toisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
kanssa voi olla vaikutusta järjestelmän
kannalta merkityksellisten rahoituslaitosten 
toimintaan ja markkinoiden 
asianmukaiseen toimintaan. 
Toimenpiteiden tarkoituksena on myös 
määritellä paikalla toteutettavia 
tarkastuksia ja tutkimuksia koskevat 
menettelyt.

kolmansien maiden soveltaman toiminnan 
vakauden valvonnan sääntelyn ja jatkuvan 
valvonnan vastaavuutta silloin, kun 
kolmanteen maahan sijoittautunut 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
hakee toimilupaa. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä sellaisen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa 
koskevan tietojenvaihdon yksityiskohtaiset 
säännöt, sisältö ja aikaväli, joka tapahtuu 
kyseisen hoitajan kotijäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten ja muiden 
toimivaltaisten viranomaisten välillä 
silloin, kun kyseisellä hoitajalla yksinään
tai yhdessä toisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien kanssa voi olla 
vaikutusta järjestelmän kannalta 
merkityksellisten rahoituslaitosten 
toimintaan ja markkinoiden 
asianmukaiseen toimintaan. 
Toimenpiteiden tarkoituksena on myös 
määritellä paikalla toteutettavia 
tarkastuksia ja tutkimuksia koskevat 
menettelyt.

Or. en
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Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Koska nämä toimenpiteet ovat 
laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä uusilla 
muilla kuin keskeisillä osilla, ne on 
hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklassa säädettyä valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 
Toimenpiteisiin, jotka eivät kuulu edellä 
mainittuun luokkaan, sovelletaan saman 
päätöksen 5 artiklassa säädettyä 
sääntelymenettelyä. Näiden toimenpiteiden 
tarkoituksena on vahvistaa, että tietyn 
kolmannen maan rahaston arvonmääritystä 
koskevat vaatimukset vastaavat yhteisössä 
sovellettavia, kun arvonmäärittäjä on 
sijoittautunut kolmanteen maahan. 
Toimenpiteiden tarkoituksena on 
vahvistaa, että säilytysyhteisöjä koskeva 
tietyn kolmannen maan lainsäädäntö vastaa 
tätä direktiiviä. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on vahvistaa, että vakauden 
valvonnan sääntelyä ja jatkuvaa valvontaa 
koskeva tietyn kolmannen maan 
lainsäädäntö vastaa tätä direktiiviä. 
Toimenpiteiden tarkoituksena on 
vahvistaa, tarjoaako kolmas maa 
yhteisöön sijoittautuneelle vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle tosiasiallisesti 
pääsyn markkinoilleen tasolla, joka 
vastaa yhteisön soveltamaa kolmanteen 
maahan sijoittautuneelle vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle tarjoamaa 
markkinoillepääsyä. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä vakiomallit 
ilmoituksille ja todistuksille sekä määritellä 
menettely toimivaltaisten viranomaisten 
välistä tietojenvaihtoa varten. 

(28) Koska nämä toimenpiteet ovat 
laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä uusilla 
muilla kuin keskeisillä osilla, ne on 
hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklassa säädettyä valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 
Toimenpiteisiin, jotka eivät kuulu edellä 
mainittuun luokkaan, sovelletaan saman 
päätöksen 5 artiklassa säädettyä 
sääntelymenettelyä. Näiden toimenpiteiden 
tarkoituksena on vahvistaa, että tietyn 
kolmannen maan rahaston arvonmääritystä 
koskevat vaatimukset vastaavat yhteisössä 
sovellettavia, kun arvonmäärittäjä on 
sijoittautunut kolmanteen maahan. 
Toimenpiteiden tarkoituksena on 
vahvistaa, että säilytysyhteisöjä koskeva 
tietyn kolmannen maan lainsäädäntö vastaa 
tätä direktiiviä. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on vahvistaa, että vakauden 
valvonnan sääntelyä ja jatkuvaa valvontaa 
koskeva tietyn kolmannen maan 
lainsäädäntö vastaa tätä direktiiviä. 
Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä 
vakiomallit ilmoituksille ja todistuksille 
sekä määritellä menettely toimivaltaisten 
viranomaisten välistä tietojenvaihtoa 
varten.

Or. en
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Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tällä direktiivillä säädetään säännöt, jotka 
koskevat vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien toimilupia, toimintaa ja 
avoimuutta.

Tällä direktiivillä säädetään säännöt, jotka 
koskevat yhteisöön sijoittautuneiden
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
toimilupia, toimintaa ja avoimuutta.

Or. en

Tarkistus 23

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

Komission teksti Tarkistus

Tapauksissa, joissa laki, jonka mukaisesti 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto on 
järjestetty, edellyttää hallituksen tai muun 
hallintoelimen perustamista ja 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto nimeää 
yhteisön suorittamaan valtaosan 
hoitopalveluista, kyseisen yhteisön 
katsotaan olevan tämän direktiivin 
mukainen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja.

Or. en

Perustelu

 Tarkistuksella määritellään tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluva vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja eri hallintorakenteiden kannalta. 
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Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sellaiset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, jotka suoraan 
tai sellaisen yhtiön kautta, johon mainittu 
hoitaja on sidoksissa yhteisen 
liikkeenjohdon tai määräysvallan taikka 
merkittävän suoran tai välillisen 
omistuksen kautta, hoitavat sellaisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
salkkuja, joiden varat, vivutuksella 
hankitut varat mukaan luettuina, eivät 
yhteensä ylitä 100 miljoonan euron rajaa 
tai 500 miljoonaa euroa, kun 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston salkku 
muodostuu vaihtoehtoisista 
sijoitusrahastoista, joihin ei sisälly 
vivutusta ja joissa lunastusoikeutta ei voi 
käyttää viiteen vuoteen kunkin 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
perustamisesta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yhteisöön sijoittautuneet 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, jotka eivät tarjoa hoitopalveluja 
yhteisössä kotipaikkaansa pitäville 
vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille eivätkä 
markkinoi mainittuja rahastoja 
yhteisössä;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) yhteissijoitusyritykset tai niiden 
rahastoyhtiöt tai sijoitusyhtiöt, joilla on 
direktiivin 2009/…/EY 
[yhteissijoitusyrityksiä koskeva direktiivi] 
mukainen toimilupa;

c) yhteissijoitusyritykset tai niiden 
rahastoyhtiöt tai sijoitusyhtiöt, joilla on 
direktiivin 2009/65/EY mukainen 
toimilupa, edellyttäen, että kyseiset 
rahastoyhtiöt tai sijoitusyhtiöt eivät hoida 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja;

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) luottolaitokset, jotka kuuluvat 
luottolaitosten liiketoiminnan 
aloittamisesta ja harjoittamisesta 14 
päivänä kesäkuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/48/EY (uudelleenlaadittu 
toisinto) soveltamisalaan;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) laitokset, jotka kuuluvat ammatillisia 
lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten 
toiminnasta ja valvonnasta 3 päivänä 

Poistetaan.
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kesäkuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/41/EY soveltamisalaan;

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) laitokset, jotka kuuluvat muun 
ensivakuutusliikkeen kuin 
henkivakuutusliikkeen aloittamista ja 
harjoittamista koskevien lakien, asetusten 
ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta 24 päivänä 
heinäkuuta 1973 annetun ensimmäisen 
neuvoston direktiivin 73/239/ETY, 
henkivakuutuksesta 5 päivänä 
marraskuuta 2002 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2002/83/EY ja jälleenvakuutuksesta ja 
neuvoston direktiivien 73/239/ETY ja 
92/49/ETY sekä direktiivien 98/78/EY ja 
2002/83/EY muuttamisesta 16 päivänä 
marraskuuta 2005 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2005/68/EY soveltamisalaan;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) luottolaitokset, ammatillisia 
lisäeläkkeitä tarjoavat laitokset, vakuutus-
ja jälleenvakuutusyritykset tai muut 
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vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
edellyttäen, että ne sijoittavat yksinomaan 
omaan lukuunsa;

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) ylikansalliset laitokset, kuten 
Maailmanpankki, Kansainvälinen 
valuuttarahasto (IMF), Euroopan 
keskuspankki (EKP), Euroopan 
investointipankki (EIP) ja Euroopan 
investointirahasto (EIR), sekä sellaiset 
muut ylikansalliset laitokset ja niiden 
kaltaiset kansainväliset järjestöt, jotka 
hoitavat yhtä tai useampaa vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa.

g) ylikansalliset laitokset, kuten 
Maailmanpankki, Kansainvälinen 
valuuttarahasto (IMF), Euroopan 
keskuspankki (EKP), Euroopan 
investointipankki (EIP) ja Euroopan 
investointirahasto (EIR), sekä sellaiset 
muut ylikansalliset laitokset ja niiden 
kaltaiset kansainväliset järjestöt, jotka 
hoitavat yhtä tai useampaa vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa, edellyttäen, että kyseiset 
vaihtoehtoiset sijoitusrahastot toimivat 
yleisen edun mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 2 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) keskuspankit.

Or. en
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Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajilla, jotka eivät ylitä 2 kohdan a 
alakohdassa asetettua raja-arvoa, on 
oikeus tulla kohdelluiksi tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvina 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajina.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä 
määritelläkseen menettelyt, joita 
noudattaen sellaiset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, joiden 
hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkkujen varat eivät 
ylitä 2 kohdan a alakohdassa asetettua 
raja-arvoa, voivat käyttää 3 kohdan 
mukaista oikeuttaan.

Poistetaan.

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

Or. en



PR\796533FI.doc 33/92 PE430.709v01-00

FI

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 'vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajalla' tarkoitetaan luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka 
säännöllistä liiketoimintaa on yhden tai 
useamman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoito;

b) 'vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajalla' tarkoitetaan oikeushenkilöä, 
jonka liiketoimintaa on yhden tai 
useamman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoito ja joka on vastuussa tällaisesta 
toiminnasta;

Or. en

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 'arvonmäärittäjällä' tarkoitetaan 
luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai 
yhtiötä, joko määrittää vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston varojen tai sen osakkeiden 
tai osuuksien arvon;

c) 'arvonmäärittäjällä' tarkoitetaan 
toimivaltaiselta viranomaiselta toimiluvan 
saanutta ja sen valvomaa oikeushenkilöä, 
joka määrittää vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston varojen tai sen osakkeiden 
tai osuuksien arvon;

Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 'hoitopalveluilla' tarkoitetaan yhden tai 
useamman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitoa ja hallinnointia 

d) 'hoitopalveluilla' tarkoitetaan liitteessä 
määriteltyjä tehtäviä;
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yhden tai useamman sijoittajan lukuun; 

Or. en

Perustelu

Kyseinen liite on peräisin yhteissijoitusyrityksiä koskevan direktiivin uusimmasta versiosta.

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) 'markkinoinnilla' tarkoitetaan mitä 
tahansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeiden tai osuuksien yleistä 
tarjoamista tai haltuun antamista yhteisössä 
kotipaikkaansa pitäville sijoittajille 
riippumatta siitä, kenen aloitteesta 
tarjoaminen tai haltuunantaminen 
tapahtuu;

e) 'markkinoinnilla' tarkoitetaan 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
tai jakelusta vastaavan välittäjän 
aloitteesta tapahtuvaa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeiden tai osuuksien 
yleistä tarjoamista tai haltuun antamista 
yhteisössä kotipaikkaansa pitäville 
sijoittajille;

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – n a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

n a) 'listaamattomalla yhtiöllä' 
tarkoitetaan yhteisössä kotipaikkaansa 
pitävää yhtiötä, jonka osakkeita ei oteta 
kaupankäynnin kohteeksi direktiivin 
2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 
14 alakohdassa tarkoitetuilla säännellyillä 
markkinoilla;

Or. en

Perustelu

Direktiivi 2004/39/EY on rahoitusmarkkinadirektiivi. Listaamattoman yhtiön määritelmä on 
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neuvoston tekstistä.

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – o a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

o a) 'säilyttämisellä' tarkoitetaan 
asianomaisten varojen hoitamista tai 
hallintaa omistajan puolesta 
omaisuudenhoitajana tai 
säilytysyhteisönä;

Or. en

Perustelu

.

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – o b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

o b) 'säilytysyhteisöllä' tarkoitetaan 
17 artiklassa tarkoitetut tehtävät 
hoitaakseen saanutta laitosta;

Or. en

Perustelu

Säilytysyhteisön määritelmä on peräisin yhteissijoitusyrityksiä koskevan direktiivin 
uusimmasta versiosta.
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Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – o c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

o c) 'omilla varoilla' tarkoitetaan 
direktiivin 2006/48/EY V osaston 2 luvun 
1 jaksossa tarkoitettuja omia varoja;

Or. en

Perustelu

Omien varojen määritelmä on peräisin yhteissijoitusyrityksiä koskevan direktiivin 
uusimmasta versiosta, ja sillä luodaan yhteys pankkialan vakavaraisuusdirektiiviin.

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
3 artikla – o d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

o d) 'rahaston vastapuolella' tarkoitetaan 
pankkia tai säänneltyä arvopaperiyritystä, 
joka tarjoaa palveluja, mukaan luettuina 
välitys-, rahoitus-, selvitys- ja toimitus-, 
säilytys-, riskienhallinta- ja operatiiviset 
tukipalvelut, konsultointipalvelut ja 
tutkimustoiminta.

Or. en

Perustelu

Ks. vuonna 2005 julkaistu EKP:n raportti, s. 18.

Tarkistus 44

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on edellytettävä, että sen 
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alueella toimiluvan saanut vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja täyttää jatkuvasti 
tässä direktiivissä asetetut toimiluvan 
myöntämistä koskevat edellytykset.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen taustalla on rahoitusmarkkinadirektiivin 16 artiklan 1 kohta.

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla
voi olla tämän direktiivin mukainen 
toimilupa ja direktiivin 2009/.../EY 
[yhteissijoitusyrityksiä koskeva direktiivi] 
mukainen rahasto- tai sijoitusyhtiön
toimilupa.

Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajalla on tämän direktiivin mukainen 
toimilupa tai rahasto- tai sijoitusyhtiöllä 
on direktiivin 2009/65/EY mukainen 
toimilupa, toimivaltaisten viranomaisten 
on annettava kyseiselle vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle direktiivin 
2009/65/EY mukainen toimilupa tai 
kyseiselle rahasto- tai sijoitusyhtiölle 
tämän direktiivin mukainen toimilupa, jos 
se täyttää toimilupaa koskevat mahdolliset 
lisävaatimukset.
Toimivaltaisten viranomaisten on tätä 
varten pyydettävä ainoastaan niitä tietoja, 
joita ei ole annettu alkuperäistä 
toimilupaa varten, edellyttäen, etteivät 
kyseiset tiedot ole muuttuneet.

Or. en
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Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) tiedot kohderahastojen kotipaikasta, 
jos tällainen vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto on rahasto-osuusrahasto;

Or. en

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
5 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) tiedot master-rahaston kotipaikasta;

Or. en

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava hakijalle kahden kuukauden 
kuluessa täydellisen hakemuksen 
jättämisestä, onko toimilupa myönnetty.

4. Toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava hakijalle kolmen kuukauden 
kuluessa täydellisen hakemuksen 
jättämisestä, onko toimilupa myönnetty. 
Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät 
ilmoita asiasta hakijalle, vastauksen 
puuttumisen katsotaan tarkoittavan 
toimiluvan epäämistä ilman perustelua.

Or. en



PR\796533FI.doc 39/92 PE430.709v01-00

FI

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
6 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Vaihtoehtoista sijoitusrahastoa voi 
hoitaa vain yksi hoitaja.

Or. en

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan on varmistettava, että palkkioita 
koskevat säännöt ovat sopusoinnussa 
luottolaitoksiin ja sijoituspalveluyrityksiin 
sovellettavien sääntöjen kanssa. 

Or. en

Tarkistus 51

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

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on otettava käyttöön ja noudatettava 
järkeviä palkkioperiaatteita ja 
-käytäntöjä, jotka ovat sopusoinnussa 
tehokkaan riskienhallinnan kanssa, joilla 
torjutaan nopeiden voittojen tavoittelua ja 
jotka ovat liiketoimintatavoitteiden sekä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
ja sijoittajien pitkän aikavälin etujen 
mukaisia.
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on ilmoitettava jäsenvaltioiden 
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toimivaltaisille viranomaisille 
palkkioperiaatteidensa ja -käytäntöjensä 
ominaispiirteistä.
Jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat toimia ja ryhtyä 
asianmukaisiin korjaaviin toimenpiteisiin 
niiden riskien tasapainottamiseksi, joita 
voi aiheutua, jos vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja ei noudata 
järkeviä palkkioperiaatteita ja 
-käytäntöjä.

Or. en

Perustelu

Periaatteiden olisi oltava sopusoinnussa rahoitusmarkkinoiden vakautta seuraavan elimen 
(FSB) kehittämien, moitteettomia palkitsemiskäytäntöjä koskevien periaatteiden kanssa 
(25. syyskuuta 2009). Pittsburghin huippukokouksen (24. ja 25. syyskuuta 2009) päätteeksi 
annetussa johtajien lausumassa kannatetaan täysin FSB:n täytäntöönpanovaatimuksia, joilla 
pyritään sovittamaan yhteen palkkiot sekä pitkän aikavälin arvonmuodostus ja liiallisen 
riskinoton välttäminen.

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
10 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) mitä todetaan sen 30 päivänä 
huhtikuuta 2009 antamassa 
tiedonannossa, joka on oheisasiakirja 
komission suositukseen suositusten 
2004/913/EY ja 2005/162/EY 
täydentämisestä julkisesti noteerattujen 
yhtiöiden hallinto- tai valvontaelinten 
jäsenten palkkoja ja palkkioita koskevan 
järjestelmän osalta ja komission 
suositukseen rahoituspalvelualan palkka-
ja palkkiopolitiikasta (KOM(2009)0211), 
rahoituspalveluja koskevassa yhteisön 
lainsäädännössä, Pittsburghissa 
järjestetyn G20-ryhmän huippukokouksen 
päätteeksi annetussa johtajien 
lausumassa vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien johtajien ja 
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työntekijöiden palkkioista sekä 
moitteettomia palkitsemiskäytäntöjä 
koskevissa rahoitusmarkkinoiden 
vakautta seuraavan elimen periaatteissa.

Or. en

Perustelu

Periaatteiden olisi oltava sopusoinnussa rahoitusmarkkinoiden vakautta seuraavan elimen 
kehittämien, moitteettomia palkitsemiskäytäntöjä koskevien periaatteiden kanssa 
(25. syyskuuta 2009).

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja harjoittaa yhden tai useamman 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lukuun 
lyhyeksi myyntiä, jäsenvaltion on 
varmistettava, että kyseinen hoitaja 
soveltaa menettelyjä, joilla se saa haltuunsa 
arvopaperit tai muut rahoitusvälineet 
ajankohtana, jona se on ne sitoutunut 
toimittamaan, ja että se noudattaa 
riskienhallintamenettelyä, jonka avulla 
voidaan riittävästi hallita lyhyeksimyytyjen 
arvopapereiden ja muiden 
rahoitusvälineiden toimittamiseen liittyviä 
riskejä.

4. Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja harjoittaa yhden tai useamman 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lukuun 
lyhyeksi myyntiä, jäsenvaltion on 
varmistettava, että kyseinen hoitaja

a) soveltaa menettelyjä, joilla se saa 
haltuunsa arvopaperit tai muut 
rahoitusvälineet ajankohtana, jona se on ne 
sitoutunut toimittamaan;
b) noudattaa riskienhallintamenettelyä, 
jonka avulla voidaan riittävästi hallita 
lyhyeksimyytyjen arvopapereiden ja 
muiden rahoitusvälineiden toimittamiseen 
liittyviä riskejä;

b a) antaa jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille säännöllisesti tietoja 
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huomattavista lyhyistä positioistaan.

Or. en

Perustelu

Toimenpiteiden olisi sisällettävä järjestelmäriskejä koskevat raportointivelvollisuudet 
toimivaltaisille viranomaisille ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Kunkin toimivaltaisen viranomaisen 
on säännöllisesti annettava Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
4 kohdan b a alakohdan mukaisesti 
saamansa tiedot. Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
poikkeuksellisissa tilanteissa ja 
rahoitusjärjestelmän vakauden ja eheyden 
varmistamiseksi tehdä kyseisten tietojen 
perusteella päätöksen lyhyeksi myynnin 
rajoittamisesta.

Or. en

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
11 artikla – 5 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) edellä 4 kohdan b a alakohdassa 
tarkoitetun raportointijärjestelyn 
erityispiirteet.

Or. en



PR\796533FI.doc 43/92 PE430.709v01-00

FI

Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkkujen arvo ylittää 
250 miljoonaa euroa, kyseisen hoitajan on 
lisättävä omien varojensa määrää; omien 
lisävarojen määrän on oltava 
0,02 prosenttia vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan salkkujen arvon 
siitä määrästä, joka ylittää 250 miljoonaa 
euroa.

Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkkujen arvo ylittää 
250 miljoonaa euroa, kyseisen hoitajan on 
lisättävä omien varojensa määrää; omien 
lisävarojen määrän on oltava 
0,02 prosenttia vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan salkkujen arvon 
siitä määrästä, joka ylittää 250 miljoonaa 
euroa, mutta vaadittavan alkupääoman ja 
lisävarojen kokonaismäärä ei kuitenkaan 
saa ylittää 10:tä miljoonaa euroa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa on otettu huomioon yhteissijoitusyrityksiä koskevan direktiivin 7 artikla.

Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
14 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kaikki sen hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkut, myös niiden 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen salkut, 
joiden osalta se on 18 artiklan mukaisesti 
siirtänyt yhden tai useamman tehtävän 
toisen hoidettavaksi;

a) kaikki sen hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkut, myös niiden 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen salkut, 
joiden osalta se on 18 artiklan mukaisesti 
siirtänyt yhden tai useamman tehtävän 
toisen hoidettavaksi, mutta lukuun 
ottamatta salkkuja, joiden hoito on sille 
siirretty;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella poistetaan siirrettyjen varojen kaksinkertainen huomioonottaminen 
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vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien pääomavaatimuksista.

Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
14 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kaikki sellaisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkut, joiden hoito on 
sille siirretty.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella poistetaan siirrettyjen varojen kaksinkertainen huomioonottaminen 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien pääomavaatimuksista.

Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
14 artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) sen hoitamien muiden, yhteisön 
tasolla koordinoitujen tai 
koordinoimattomien yhteissijoitusyritysten 
salkut, myös niiden yhteissijoitusyritysten 
salkut, joiden osalta se on siirtänyt yhden 
tai useamman tehtävän toisen 
hoidettavaksi, mutta lukuun ottamatta 
salkkuja, joiden hoito on sille siirretty.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa on otettu huomioon yhteissijoitusyrityksiä koskevan direktiivin 7 artikla.
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Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
14 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat antaa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle luvan alittaa 
toisessa kohdassa tarkoitetun omien 
lisävarojen määrän enintään 
50 prosentilla, jos sillä on sellaisen 
luottolaitoksen tai vakuutusyrityksen 
antama takaus vastaavalle määrälle, 
jonka sääntömääräinen kotipaikka on 
jossain jäsenvaltiossa tai kolmannessa 
maassa, jossa kyseiseen luottolaitokseen 
tai vakuutusyritykseen sovelletaan 
toiminnan vakautta koskevia sääntöjä, 
joiden toimivaltaiset viranomaiset 
katsovat vastaavan yhteisön 
lainsäädännössä säädettyjä.
Tässä artiklassa vaadittavat omat varat on 
sijoitettava rahavaroihin tai lyhyellä 
aikavälillä helposti rahaksi muunnettaviin 
varoihin.
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla 
on oltava ammatillinen vastuuvakuutus 
ammattitoimintaan liittyvästä 
huolimattomuudesta aiheutuvan 
korvausvastuun varalta. Edellä mainitun 
vakuutuksen määrien mukautuksissa olisi 
otettava huomioon vakuutusedustuksesta 
9 päivänä joulukuuta 2002 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/92/EY1 mukaiset 
mukautukset.
1 EYVL L 9, 15.1.2003, s. 3.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa on otettu huomioon yhteissijoitusyrityksiä koskevan direktiivin 7 artikla sekä 
rahoitusmarkkinadirektiivin johdanto-osan 24 kappale ja 67 artikla, joissa pääomaksi 
sallitaan ammatillinen vastuuvakuutus. 
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Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on nimettävä kullekin hoitamalleen 
vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle 
mainitusta hoitajasta riippumaton
arvonmäärittäjä määrittämään 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hankkimien 
varojen arvo ja mainitun rahaston 
osakkeiden tai osuuksien arvo.

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on nimettävä kullekin hoitamalleen 
vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle 
arvonmäärittäjä määrittämään 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hankkimien 
varojen arvo ja mainitun rahaston 
osakkeiden tai osuuksien arvo.

Or. en

Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja ja säilytysyhteisö ovat yhteisesti 
vastuussa rahaston varojen 
asianmukaisesta arvonmäärityksestä ja 
nettoarvon laskemisesta. Vastuuseen ei 
vaikuta tehtävien siirtäminen kolmannelle 
osapuolelle.

Or. en

Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
16 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Tätä artiklaa ei sovelleta 
vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon, joka on 
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pääomarahasto.

Or. en

Perustelu

Pääomarahasto on rahasto, joka sijoittaa sellaisten yritysten oman pääoman ehtoisiin 
arvopapereihin, jotka eivät ole julkisesti noteerattuja tai joita ei pääomasijoituksen jälkeen 
enää noteerata julkisesti. Pääomarahastojen säännöllistä arvonmääritystä koskeva 
lakisääteinen velvoite ei sovellu niiden liiketoimintamalliin eikä niiden sijoittajien odotuksiin.

Tarkistus 64

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava, että arvonmäärittäjä 
noudattaa asianmukaisia ja yhdenmukaisia 
menettelyjä määrittäessään vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston varojen arvon olemassa 
olevien sovellettavien 
arvonmääritysvaatimusten ja -sääntöjen 
mukaisesti, jotta määritetty arvo kuvastaa 
mainitun rahaston osakkeiden tai osuuksien 
nettoarvoa.

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava, että arvonmäärittäjä 
noudattaa asianmukaisia ja yhdenmukaisia 
menettelyjä määrittäessään vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston varojen arvon olemassa 
olevien sovellettavien 
arvonmääritysvaatimusten ja -sääntöjen 
mukaisesti, jotta määritetty arvo kuvastaa 
mainitun rahaston osakkeiden tai osuuksien 
nettoarvoa. Vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan on varmistettava 
kunkin rahaston osalta, että 
riippumattomuus toteutuu rahaston 
varojen arvonmääritystä ja nettoarvon 
laskemista koskevissa prosesseissa sekä 
kaikissa arvonmäärityksen 
suorittamiseksi nimetyissä osapuolissa.

Or. en

Perustelu

Kiinanmuurien määritelmä on peräisin rahoitusmarkkinadirektiivistä.
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Tarkistus 65

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään perusteet, joiden täyttyessä 
arvonmäärittäjän voidaan katsoa olevan 1 
kohdassa tarkoitetulla tavalla 
riippumaton.

4. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään, mitkä asianmukaisesti 
toimiluvan saaneet ja valvotut yhteisöt 
ovat tämän direktiivin mukaisesti 
hyväksyttyjä arvonmäärittäjiä. Tätä 
varten täytäntöönpanotoimenpiteissä on 
vahvistettava yksityiskohtaisia ja 
tehokkaita organisaatio- ja 
hallintojärjestelyjä, jotta eturistiriidat 
eivät vaikuttaisi haitallisesti asiakkaiden 
etuihin.

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

Or. en

Tarkistus 66

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava kunkin hoitamansa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osalta, että 
sille nimetään säilytysyhteisö, joka hoitaa 
soveltuvin osin seuraavia tehtäviä:

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava kunkin hoitamansa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osalta, että 
sille nimetään yksi säilytysyhteisö, joka 
hoitaa soveltuvin osin seuraavia tehtäviä:

Or. en
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Tarkistus 67

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
17 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) säilyttää mainitulle rahastolle kuuluvia 
rahoitusvälineitä;

b) säilyttää mainitulle rahastolle kuuluvia 
rahoitusvälineitä; säilytysyhteisön on tätä 
varten varmistettava varojen eriyttäminen 
avaamalla erillisiä tilejä kunkin rahaston 
nimissä;

Or. en

Tarkistus 68

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
17 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) huolehtia siitä, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston puolesta suoritettavissa 
osuuksien myynneissä, 
liikkeeseenlaskuissa, takaisinostoissa, 
lunastuksissa ja peruutuksissa 
noudatetaan sovellettavaa kansallista 
lainsäädäntöä ja rahaston sääntöjä;

Or. en

Tarkistus 69

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
17 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) huolehtia siitä, että osuuksien arvo 
lasketaan sovellettavan kansallisen 
lainsäädännön ja rahaston sääntöjen 
mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 70

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
17 artikla – 1 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c c) noudattaa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan antamia 
määräyksiä, jolleivät ne ole sovellettavan 
kansallisen lainsäädännön tai rahaston 
sääntöjen vastaisia;

Or. en

Tarkistus 71

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
17 artikla – 1 kohta – c d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c d) huolehtia siitä, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston varoja koskeviin toimiin 
liittyvät maksut suoritetaan yleensä 
käytössä olevissa määräajoissa;

Or. en

Tarkistus 72

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
17 artikla – 1 kohta – c e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c e) huolehtia siitä, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston tulot käytetään 
sovellettavan kansallisen lainsäädännön 
ja rahaston sääntöjen mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 73

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Säilytysyhteisön on oltava luottolaitos, 
jonka sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee 
yhteisössä ja jolla on luottolaitosten 
liiketoiminnan aloittamisesta ja 
harjoittamisesta 14 päivänä kesäkuuta 2006 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2006/48/EY 
(uudelleenlaadittu toisinto) mukainen 
toimilupa.

3. Säilytysyhteisön on oltava joko
luottolaitos, jonka sääntömääräinen 
kotipaikka sijaitsee yhteisössä ja jolla on 
luottolaitosten liiketoiminnan 
aloittamisesta ja harjoittamisesta 
14 päivänä kesäkuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/48/EY (uudelleenlaadittu 
toisinto) mukainen toimilupa, tai 
sijoituspalveluyritys, jolla on direktiivin 
2004/39/EY mukainen toimilupa.

Or. en

Tarkistus 74

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
17 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos toimiluvan saaneen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
hoitama rahasto pitää kotipaikkaansa 
yhteisössä, säilytysyhteisöllä on oltava 
sääntömääräinen kotipaikka siinä 
jäsenvaltiossa, jossa rahaston kotipaikka 
sijaitsee.

Or. en
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Tarkistus 75

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
17 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jos toimiluvan saaneen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
hoitama rahasto pitää kotipaikkaansa 
kolmannessa maassa, säilytysyhteisöllä on 
oltava sääntömääräinen kotipaikka 
yhteisössä, paitsi jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät:
a) kotijäsenvaltion ja sen kolmannen 
maan toimivaltaiset viranomaiset, jossa 
rahaston kotipaikka sijaitsee, ovat 
allekirjoittaneet yhteistyö- ja 
tietojenvaihtosopimuksia;
b) kolmannesta maasta, jossa rahaston 
kotipaikka sijaitsee, on tehty 3 d kohdan 
nojalla päätös, jossa todetaan, että 
kyseisessä maassa kotipaikkaansa pitävät 
säilytysyhteisöt ovat sellaisen tehokkaan 
vakauden valvonnan sääntelyn ja 
valvonnan alaisia, joka vastaa yhteisön 
lainsäädännön säännöksiä;
c) kolmannesta maasta on tehty 
3 d kohdan nojalla päätös, jossa todetaan, 
että kolmannessa maassa sovellettavat 
vaatimukset rahanpesun ja terrorismin 
rahoittamisen ehkäisemiseksi vastaavat 
yhteisön lainsäädännön säännöksiä;
d) kotijäsenvaltio on allekirjoittanut sen 
kolmannen maan kanssa, jossa rahaston 
kotipaikka sijaitsee, sopimuksen, joka 
vastaa täysin OECD:n 
malliverosopimuksen 26 artiklassa 
vahvistettuja vaatimuksia ja varmistaa 
tehokkaan tietojenvaihdon veroasioissa.

Or. en

Perustelu

Tarkistukseen sisältyy osa komission ehdotuksen 38 artiklasta.
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Tarkistus 76

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
17 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla 
määritellään perusteet, joilla arvioidaan 
3 b kohdassa tarkoitettujen kolmansien 
maiden vakauden valvonnan sääntelyn, 
valvonnan ja vaatimusten vastaavuutta.
Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tarkistukseen sisältyy osa komission ehdotuksen 38 artiklasta.

Tarkistus 77

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
17 artikla – 3 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 d. Komissio hyväksyy 3 c kohdassa 
tarkoitettuja perusteita ja 49 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen täytäntöönpanotoimenpiteitä 
sen toteamiseksi, että kolmannen maan 
vakauden valvonnan sääntely, valvonta ja 
vaatimukset säilytysyhteisöjen osalta 
vastaavat tätä direktiiviä ja että 
kolmannessa maassa sovellettavat 
vaatimukset rahanpesun ja terrorismin 
rahoittamisen ehkäisemiseksi vastaavat 
yhteisön lainsäädännön säännöksiä.
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Or. en

Perustelu

Tarkistukseen sisältyy osa komission ehdotuksen 38 artiklasta.

Tarkistus 78

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Säilytysyhteisö voi siirtää tehtäviään 
toisen säilytysyhteisön hoidettaviksi.

4. Säilytysyhteisö voi siirtää tehtäviään 
toisen hoidettavaksi, 
alisäilytysyhteisöjensä seurantaan ja 
valvontaan liittyviä tehtäviä lukuun 
ottamatta. Säilytysyhteisö ei saa siirtää 
tehtäviään siinä määrin, että siitä tulee 
postilaatikkoyhteisö.

Or. en

Tarkistus 79

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
17 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Säilytysyhteisö on vastuussa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle ja 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoittajille 
kaikista niille aiheutuvista tappioista, jotka 
johtuvat säilytysyhteisön 
kykenemättömyydestä suoriutua tämän 
direktiivin mukaisista velvoitteistaan.

5. Säilytysyhteisö on vastuussa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle ja 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoittajille 
kaikista niille aiheutuvista tappioista, jotka 
johtuvat säilytysyhteisön tämän direktiivin 
mukaisten velvoitteiden täyttämisen 
laiminlyömisestä tai sen tehtävien 
puutteellisesta suorittamisesta.

Or. en
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Tarkistus 80

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
17 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Säilytysyhteisön vastuuseen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle 
ja sijoittajille ei vaikuta se, että se on 
siirtänyt osan tehtävistään toimiluvan 
saaneelle kolmannelle osapuolelle, kuten 
alisäilytysyhteisölle, 
aliomaisuudenhoitajalle tai rahaston 
vastapuolelle.
Jos rahoitusvälineistä, joiden 
säilyttäminen on säilytysyhteisön 
ensisijainen velvoite, aiheutuu tappioita, 
säilytysyhteisön on viipymättä 
palautettava varat vaihtoehtoiselle 
sijoitusrahastolle, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta kansallisen lainsäädännön 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 81

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
17 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. Jos sen maan lainsäädäntö, jossa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
tekee sijoituksia vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston lukuun, estää 
säilytysyhteisöä suorittamasta varojen 
säilytystehtäviään, säilytysyhteisön vastuu
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle 
ja sijoittajille voidaan siirtää sille 
toimiluvan saaneelle kolmannelle 
osapuolelle, jolle säilytysyhteisön 
säilytystehtävät on uskottu. Tehtävien 
siirrosta tehdään sopimus vaihtoehtoisen 
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sijoitusrahaston hoitajan, 
säilytysyhteisön, kolmannen osapuolen ja 
sijoittajan kesken.

Jos rahoitusvälineistä aiheutuu tappioita 
ja on tehty säilytyssopimus, jonka mukaan 
varojen siirtäminen ja uudelleenkäyttö on 
sallittua, varojen palauttamisen 
määräaika määräytyy kyseisen 
sopimuksen ehtojen mukaan.

Or. en

Tarkistus 82

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
17 artikla – 5 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 c. Jos kolmannesta maasta on tehty 
päätöksiä 3 d kohdan mukaisesti, 
5 b kohdassa tarkoitettua sopimusta ei 
vaadita. 

Or. en

Tarkistus 83

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
18 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan, 
joka aikoo siirtää kolmansille osapuolille 
yhden tai useamman tehtävänsä, on 
haettava kunkin siirron osalta ennakkoon 
lupa kotijäsenvaltion toimivaltaisilta 
viranomaisilta.

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan, 
joka aikoo siirtää kolmansille osapuolille 
yhden tai useamman tehtävänsä, on 
ilmoitettava kustakin siirrosta ennakkoon 
kotijäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille. Toimivaltaiset 
viranomaiset voivat kuukauden 
määräajassa kieltää tehtävän siirtämisen.

Or. en
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Tarkistus 84

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
18 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos siirto koskee salkunhoitoa tai 
riskienhallintaa, kolmannella osapuolella 
on lisäksi oltava vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan toimilupa, joka 
oikeuttaa hoitamaan samantyyppisiä 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja;

b) jos siirto koskee salkunhoitoa tai 
riskienhallintaa taikka maksuvalmiuden 
hoitoa, kolmannella osapuolella on lisäksi 
oltava vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan toimilupa, joka oikeuttaa 
hoitamaan samantyyppisiä vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja;

Or. en

Tarkistus 85

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

Komission teksti Tarkistus

d a) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan on ilmoitettava sijoittajille, mitkä 
tehtävät on siirretty ja mille elimille;

Or. en

Tarkistus 86

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

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on voitava milloin tahansa antaa 
lisäohjeita yritykselle, jolle tehtävät on 
siirretty, ja sen on voitava peruuttaa
valtuutus välittömästi, jos se on 
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sijoittajien edun mukaista.

Or. en

Tarkistus 87

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Se, että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja on siirtänyt tehtäviä kolmannelle 
osapuolelle, ei missään tapauksessa vaikuta 
kyseisen hoitajan vastuuseen, eikä 
kyseinen hoitaja saa siirtää tehtäviään niin 
laajasti, että sen ei enää käytännössä 
katsottaisi olevan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja.

2. Se, että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja on siirtänyt tehtäviä kolmannelle 
osapuolelle, ei missään tapauksessa vaikuta 
kyseisen hoitajan vastuuseen, eikä 
kyseinen hoitaja saa siirtää tehtäviään niin 
laajasti, että sen ei enää käytännössä 
katsottaisi olevan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja ja että siitä tulee 
postilaatikkoyhteisö.

Or. en

Tarkistus 88

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
yksilöidään

Poistetaan.

a) edellytykset siirron hyväksymiselle;
b) edellytykset, joiden täyttyessä hoitajan 
ei enää voida katsoa olevan 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 2 
kohdassa tarkoitetulla tavalla.
Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
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sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 89

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

Komission teksti Tarkistus

c a) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan maksamien ja tarpeen mukaan 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
maksamien palkkioiden määrät eriteltyinä 
kiinteään ja muuttuvaan palkkio-
osuuteen.

Or. en

Tarkistus 90

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
20 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) tiedot kohderahastojen kotipaikasta, 
jos vaihtoehtoinen rahasto on rahasto-
osuusrahasto;

Or. en

Tarkistus 91

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
20 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) tiedot mahdollisten master-rahastojen 
kotipaikasta;
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Or. en

Tarkistus 92

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on säännöllisesti raportoitava 
kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille 
viranomaisille tärkeimmistä markkinoista 
ja välineistä, joilla sen käy kauppaa 
hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
lukuun.

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on säännöllisesti raportoitava 
kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille 
viranomaisille tärkeimmistä markkinoista 
ja välineistä, joilla se käy kauppaa kunkin 
hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
lukuun.

Sen on toimitettava koontitiedot
tärkeimmistä välineistä, joilla se käy 
kauppaa, markkinoista, joiden jäsen se on 
tai joilla se käy aktiivisesti kauppaa, sekä 
kunkin hoitamansa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston tärkeimmistä 
sijoituskohteista ja merkittävimmistä 
riskikeskittymistä.

Sen on toimitettava tiedot tärkeimmistä 
välineistä, joilla se käy kauppaa, 
markkinoista, joiden jäsen se on tai joilla 
se käy aktiivisesti kauppaa, sekä kunkin 
hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
tärkeimmistä sijoituskohteista ja 
merkittävimmistä riskikeskittymistä.

Or. en

Tarkistus 93

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
21 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos vaihtoehtoista sijoitusrahastoa 
markkinoidaan toisessa jäsenvaltiossa, 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on toimitettava 3 kohdan 
a alakohdassa vaaditut tiedot 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
vastaanottavan jäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille.
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Or. en

Tarkistus 94

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
21 artikla – 3 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on toimitettava Euroopan 
järjestelmäriskikomitealle ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle kaikki 
merkitykselliset tiedot, joita tarvitaan 
järjestelmäriskien hallintaan. Komissio 
hyväksyy täytäntöönpanotoimenpiteitä, 
joilla yksilöidään, mitä tietoja tämän 
kohdan mukaisesti on toimitettava.

Or. en

Tarkistus 95

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
21 artikla – 3 c kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

3 c. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
pyytää lisätietoja sellaiselta vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalta, jonka 
toimivaltaiset viranomaiset arvioivat 
voivan aiheuttaa järjestelmäriskejä.

Or. en
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Tarkistus 96

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
21 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla 
yksilöidään 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut 
raportointivelvollisuudet ja raportoinnin 
aikaväli.

4. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla 
yksilöidään 1, 2, 3 ja 3 a kohdassa
tarkoitetut raportointivelvollisuudet ja 
raportoinnin aikaväli.

Or. en

Tarkistus 97

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
25 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset toimittavat Euroopan 
järjestelmäriskikomitealle ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
24 artiklassa tarkoitetut tiedot.

Or. en

Tarkistus 98

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
25 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
asettaa rajat vivutuksen käytölle kussakin 
hoitamassaan vaihtoehtoisessa 
sijoitusrahastossa ottaen huomioon muun 
muassa
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a) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lajin
b) sen strategian
c) vivutuksen lähteet
d) muut kytkökset tai asiaankuuluvat 
suhteet muihin rahoituspalvelulaitoksiin, 
jotka saattavat aiheuttaa 
järjestelmäriskejä
e) tarpeen rajoittaa positiota yksittäisessä 
vastapuolessa
f) sen, missä määrin vivutus perustuu 
vakuuksiin
g) varojen ja velkojen mahdollisen 
epäsuhdan suuruuden
h) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan toiminnan laajuuden, luonteen 
ja määrän kyseisillä markkinoilla.

Or. en

Tarkistus 99

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
25 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Kunkin toimivaltaisen viranomaisen 
on säännöllisesti toimitettava Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
24 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
saamansa tiedot. Näiden tietojen 
perusteella Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen voi 
määrittää, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan käyttämä 
vivutus aiheuttaa merkittävän riskin 
rahoitusjärjestelmän vakaudelle ja 
eheydelle.

Or. en
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Tarkistus 100

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
25 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Komissio hyväksyy 
rahoitusmarkkinoiden vakauden ja eheyden 
varmistamiseksi 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joiden 
nojalla se voi siinä tapauksessa, että 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen on 
tehnyt 25 artiklan 2 c kohdan mukaisen 
määrityksen, Euroopan 
järjestelmäriskikomiteaa kuultuaan,
poikkeuksellisissa tilanteissa ja 
rahoitusjärjestelmän vakauden ja eheyden 
sitä edellyttäessä asettaa rajoituksia 
vivutukselle, jota vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat voivat käyttää.

Or. en

Tarkistus 101

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Komission 3 kohdan nojalla
toteuttamien toimenpiteiden on oltava 
luonteeltaan väliaikaisia ja komission 
3 kohdan nojalla hyväksymien 
toimenpiteiden kanssa yhteensopivia.

Or. en
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Perustelu

Johdanto-osan 15 ja 16 kappaleessa esitetään riittävät perustelut vivutuksen sääntelylle 
(järjestelmäriskit ym.).

Tarkistus 102

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
26 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

"30 prosentin äänioikeusosuus" korvataan "määräysvallalla", jotta teksti olisi 
yhdenmukainen unionin yhtiöoikeuden määritelmän kanssa.

Tarkistus 103

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
26 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, jotka ovat tehneet yhden tai 
useamman muun vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan kanssa 
sopimuksen, jonka turvin näiden hoitajien 
hoitamat vaihtoehtoiset sijoitusrahastot 
kykenevät käyttämään määräysvaltaa 
liikkeeseenlaskijassa tai listaamattomassa 
yhtiössä.

Or. en
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Perustelu

"30 prosentin äänioikeusosuus" korvataan "määräysvallalla", jotta teksti olisi 
yhdenmukainen unionin yhtiöoikeuden määritelmän kanssa.

Tarkistus 104

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
kykenee käyttämään määräysvaltaa 
listaamattomassa yhtiössä, kyseinen 
hoitaja ilmoittaa asianomaiselle yhtiölle ja 
sen kaikille muille osakkeenomistajille 
2 kohdassa säädetyt tiedot.

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

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

Or. en

Perustelu

"30 prosentin äänioikeusosuus" korvataan "määräysvallalla", jotta teksti olisi 
yhdenmukainen unionin yhtiöoikeuden määritelmän kanssa.
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Tarkistus 105

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
27 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) olosuhteet, joissa määräysvalta on 
saavutettu, mukaan luettuina tiedot asiaan 
liittyvistä osakkeenomistajista, 
luonnollisista henkilöistä tai 
oikeushenkilöistä, joilla on oikeus käyttää 
äänioikeuksia osakkeenomistajien 
puolesta, sekä soveltuvin osin niiden 
yritysten ketjusta, joiden kautta 
äänioikeuksia hallitaan;

Or. en

Perustelu

"30 prosentin äänioikeusosuus" korvataan "määräysvallalla", jotta teksti olisi 
yhdenmukainen unionin yhtiöoikeuden määritelmän kanssa.

Tarkistus 106

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
27 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) päivämäärä, jona raja-arvo saavutettiin 
tai ylitettiin.

c) päivämäärä, jona määräysvalta
saavutettiin tai ylitettiin.

Or. en

Perustelu

"Raja-arvo" korvataan "määräysvallalla", jotta teksti olisi yhdenmukainen unionin 
yhtiöoikeuden määritelmän kanssa.
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Tarkistus 107

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
28 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

"30 prosentin äänioikeusosuus" korvataan "määräysvallalla", jotta teksti olisi 
yhdenmukainen unionin yhtiöoikeuden määritelmän kanssa.

Tarkistus 108

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

Komission teksti Tarkistus

a) tiedot, joita tarkoitetaan julkisista 
ostotarjouksista 21 päivänä huhtikuuta 
2004 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2004/25/EY 6 
artiklan 3 kohdassa;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

On selvää, että liikkeeseenlaskijoiden on noudatettava tätä direktiiviä. Listaamattomien 
yhtiöiden tapauksessa sen ei pitäisi olla tarpeen.
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Tarkistus 109

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
28 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

30 prosentin äänioikeusosuus korvataan "määräysvallalla", jotta teksti olisi yhdenmukainen 
unionin yhtiöoikeuden määritelmän kanssa.

Tarkistus 110

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa 
määritellään:

Poistetaan.

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

Or. en
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Perustelu

Koska vaatimukset ovat jo riittävän tiukkoja 1-tasolla, täytäntöönpanotoimenpiteitä ei tarvita.

Tarkistus 111

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

29 artiklan 2 kohta jäsennetään uudelleen jakamalla se raha-asioita (pääomaa) koskeviin 
vaatimuksiin, organisaatiota (myös tuotteita) koskeviin vaatimuksiin sekä muihin 
asiaankuuluviin kriteereihin (kuten tiedot työntekijöistä ym.).

Tarkistus 112

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

Komission teksti Tarkistus

b a) yhtiön toiminnan luonne ja sen 
pääasialliset toiminnot, myytävien 
tuotteiden ja/tai tarjottavien palvelujen 
pääluokat sekä ilmoitus merkittävistä 
uusista tuotteista ja/tai palveluista, jotka 
on asetettu tarjolle, ja mikäli uusien 
tuotteiden tai palvelujen kehittäminen on 
julkistettu, tieto siitä, missä vaiheessa 
kehittäminen on;

Or. en
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Perustelu

29 artiklan 2 kohta jäsennetään uudelleen jakamalla se raha-asioita (pääomaa) koskeviin 
vaatimuksiin, organisaatiota (myös tuotteita) koskeviin vaatimuksiin sekä muihin 
asiaankuuluviin kriteereihin (kuten tiedot työntekijöistä ym.).

Tarkistus 113

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
29 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä aiheuttaa rahastolle sellaisiin yhtiöihin sijoittamiseen liittyvän turhan taakan, joiden ei 
tarvitse noudattaa mainittuja direktiivejä.

Tarkistus 114

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
29 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Koska vaatimukset ovat jo riittävän tiukkoja 1-tasolla, täytäntöönpanotoimenpiteitä ei tarvita.

Tarkistus 115

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
30 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Pörssistä poistetun yhtiön on täytettävä avoimuusvaatimukset vielä vähintään vuoden ajan 
(myös raportointi jatkuu yhtiön aseman muuttumista seuraavaan vuoteen).

Tarkistus 116

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
31 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Toimiluvan saanut vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja voi markkinoida 

1. Toimiluvan saanut vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja voi markkinoida 
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vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeita 
tai osuuksia ammattimaisille sijoittajille 
kotijäsenvaltiossa heti, kun tässä artiklassa 
säädetyt ehdot täyttyvät.

yhteisössä kotipaikkaansa pitävän
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeita 
tai osuuksia ammattimaisille sijoittajille 
kotijäsenvaltiossa heti, kun tässä artiklassa 
säädetyt ehdot täyttyvät.

Or. en

Perustelu

Lisäyksellä halutaan rajoittaa markkinointi tuotteisiin, joilla on toimilupa unionissa tai jotka 
on rekisteröity unionissa.

Tarkistus 117

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
31 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
säilytysyhteisön tunnistetiedot;

Or. en

Tarkistus 118

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
31 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan kotijäsenvaltio voi sallia 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
markkinoida yhteisön ulkopuolella 
kotipaikkaansa pitävää vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa alueellaan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. Tämä 
edellyttää, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja pitää 
kotipaikkaansa yhteisössä tai että 
seuraavat tahot ovat sopineet yhteistyöstä 
ja järjestelmäriskien seurannan kannalta 
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merkityksellisten tietojen tehokkaasta 
vaihdosta:
a) sen jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset, jossa vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa markkinoidaan, ja 
kolmannen maan toimivaltaiset 
viranomaiset;
b) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
ja sen valvontaviranomainen;
c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan valvontaviranomainen ja 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen.

Or. en

Tarkistus 119

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
32 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot eivät voi sallia 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
markkinointia yksityissijoittajille 
alueellaan, jos vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto sijoittaa yli 30 prosenttia 
muihin vaihtoehtoisiin 
sijoitusrahastoihin, joilla ei ole 
eurooppalaista lupaa.

Or. en

Perustelu

Säännös koskee niiden vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen, jotka ovat rahasto-osuusrahastoja, 
markkinointia.
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Tarkistus 120

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
33 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kun toimiluvan saanut vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja aikoo markkinoida 
hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeita tai osuuksia ammattimaisille 
sijoittajille toisessa jäsenvaltiossa, sen on 
toimitettava kotijäsenvaltionsa 
toimivaltaisille viranomaisille seuraavat 
asiakirjat: 

1. Kun toimiluvan saanut vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja aikoo markkinoida 
hoitamansa yhteisössä kotipaikkaansa 
pitävän vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeita tai osuuksia toisen jäsenvaltion 
ammattimaisille sijoittajille, vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan on toimitettava 
kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille 
viranomaisille seuraavat asiakirjat: 

Or. en

Tarkistus 121

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
33 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
säilytysyhteisön tunnistetiedot;

Or. en

Tarkistus 122

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
33 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus ja todistus 
toimitetaan kansainvälisellä rahoitusalalla 
yleisesti käytetyllä kielellä.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus ja 
2 kohdassa tarkoitettu todistus toimitetaan 
kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti 
käytetyllä kielellä.
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Or. en

Tarkistus 123

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
33 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
voi markkinoida kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitävän vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia 
sellaisille ammattimaisille sijoittajille, 
joiden kotipaikka on muussa 
jäsenvaltiossa kuin asianomaisen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
kotijäsenvaltiossa, 54 artiklan 1 kohdan 
toisessa alakohdassa tarkoitetusta 
ajankohdasta alkaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 124

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
34 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on viimeistään kymmenen 
työpäivän kuluttua kaikkien asiakirjojen 
vastaanottamisesta toimitettava 2 kohdassa 
ja tarvittaessa 3 kohdassa tarkoitetut 
asiakirjat sen jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille, jossa hoitopalveluja tullaan 
tarjoamaan sekä todistus siitä, että ne ovat 
myöntäneet kyseiselle vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle toimiluvan. 
Niiden on viipymättä ilmoitettava 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle 
näiden tietojen toimittamisesta.

4. Kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on kuukauden kuluessa
kaikkien asiakirjojen vastaanottamisesta 
toimitettava 2 kohdassa ja tarvittaessa 
3 kohdassa tarkoitetut asiakirjat sen 
jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, 
jossa hoitopalveluja tullaan tarjoamaan 
sekä todistus siitä, että ne ovat myöntäneet 
kyseiselle vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajalle toimiluvan. Niiden on viipymättä 
ilmoitettava vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajalle näiden tietojen toimittamisesta.
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Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistetaan muotoilu yhteissijoitusyritysdirektiivin 18 artiklan 2 kohdan kanssa.

Tarkistus 125

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
34 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset ovat vastuussa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
järjestelyjen ja organisaation 
asianmukaisuuden valvonnasta sen 
varmistamiseksi, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja voi noudattaa 
kaikkien hoitamiensa vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen perustamista ja 
toimintaa koskevia velvoitteita ja sääntöjä.

Sen jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset, jossa hoitopalveluja 
tarjotaan, ovat vastuussa sen valvonnasta, 
että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja noudattaa kyseisessä 
jäsenvaltiossa voimassa olevia 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
perustamista ja toimintaa koskevia 
sääntöjä, markkinointia koskevat 
järjestelyt mukaan lukien.

Jotta sen jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset, jossa hoitopalveluja 
tarjotaan, voivat puuttua vastuullaan 
olevien sääntöjen mahdolliseen 
rikkomiseen, niiden on voitava luottaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa tehtävään 
yhteistyöhön. Sen jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset, jossa 
hoitopalveluja tarjotaan, voivat 
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tarvittaessa viimeisenä keinona ja 
ilmoitettuaan asiasta vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille ryhtyä 
suoraan toimenpiteisiin vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajaa vastaan.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistetaan muotoilu yhteissijoitusyritysdirektiivin 19 ja 21 artiklan kanssa.

Tarkistus 126

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
35 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

35 a artikla
Edellytykset sijoittamiselle kolmannessa 
maassa kotipaikkaansa pitävään 
vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon
Jäsenvaltiossa kotipaikkaansa pitävät 
ammattimaiset sijoittajat voivat sijoittaa 
kolmannessa maassa kotipaikkaansa 
pitävään vaihtoehtoiseen 
sijoitusrahastoon edellyttäen, että 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
sääntömääräinen kotipaikka on jossakin 
jäsenvaltiossa, ja se on saanut toimiluvan 
4 artiklan mukaisesti, tai että kolmas maa, 
jossa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
sääntömääräinen kotipaikka on, on tehnyt 
tietojenvaihtoa koskevan, 
asiaankuuluvien kansainvälisten 
vaatimusten mukaisen 
yhteistyösopimuksen.

Or. en
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Tarkistus 127

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
38 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä olevasta 17 artiklan 4 kohdasta 
poiketen jäsenvaltioiden annettava 
kolmannessa maassa kotipaikkaansa 
pitävän vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 17 
artiklan mukaisesti nimetyn 
säilytysyhteisön siirtää yhden tai 
useamman tehtävänsä hoito toiselle 
samassa kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitävälle säilytysyhteisölle 
sillä edellytyksellä, että kyseisen 
kolmannen maan lainsäädäntö vastaa 
tämän direktiivin säännöksiä ja 
lainsäädännön täytäntöönpanoa 
tosiasiallisesti valvotaan.

1. Edellä olevasta 17 artiklan 4 kohdasta 
poiketen jäsenvaltioiden annettava 
kolmannessa maassa kotipaikkaansa 
pitävän vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
17 artiklan mukaisesti nimetyn 
säilytysyhteisön siirtää yhden tai 
useamman tehtävänsä, seurantaan ja 
valvontaan liittyviä tehtäviä lukuun 
ottamatta, hoito toiselle samassa 
kolmannessa maassa kotipaikkaansa 
pitävälle säilytysyhteisölle sillä 
edellytyksellä, että kyseisen kolmannen 
maan lainsäädäntö vastaa tämän direktiivin 
säännöksiä ja lainsäädännön 
täytäntöönpanoa tosiasiallisesti valvotaan.

Or. en

Tarkistus 128

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
38 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Se, että säilytysyhteisö on siirtänyt 
kolmannen maan säilytysyhteisölle kaikki 
tai osan tehtävistään, ei vaikuta edellisen 
vastuuseen sijoittajille.

2. Se, että säilytysyhteisö on siirtänyt 
kolmannen maan alisäilytysyhteisölle
kaikki tai osan tehtävistään, ei vaikuta 
edellisen vastuuseen sijoittajille, paitsi jos 
17 artiklan 5 b ja 5 c kohdan ehdot 
täyttyvät.

Or. en
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Tarkistus 129

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
39 artikla

Komission teksti Tarkistus

39 artikla Poistetaan.
Kolmanteen maahan sijoittautuneen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
toimilupa
1. Jäsenvaltio voi myöntää kolmanteen 
maahan sijoittautuneelle vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle tämän 
direktiivin mukaisen toimiluvan 
markkinoida vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia 
ammattimaisille sijoittajille yhteisössä 
tämän direktiivin ehtojen mukaisesti, 
edellyttäen että:
a) kolmannesta maasta on tehty 3 kohdan
a alakohdan nojalla päätös, jossa 
todetaan, että sen vakauden valvonnan 
sääntely ja jatkuvaa valvontaa koskeva 
lainsäädäntö vastaa tämän direktiivin 
säännöksiä ja lainsäädännön 
täytäntöönpanoa tosiasiallisesti 
valvotaan;
b) kolmannesta maasta on tehty 3 kohdan 
b alakohdan nojalla päätös, jossa 
todetaan, että se myöntää yhteisön 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille samantasoisen pääsyn 
markkinoilleen kuin yhteisö myöntää 
kyseisestä kolmannesta maasta tuleville 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille;
c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
toimittaa sen jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille, jossa se hakee toimilupaa, 
5 ja 31 artiklassa tarkoitetut tiedot;
d) kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisilla 
viranomaisilla ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja n 
valvontaviranomaisella on 
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yhteistyösopimus, jolla varmistetaan 
niiden tietojen tehokas vaihto, jotka ovat 
olennaisia seurattaessa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja n toiminnan 
mahdollisia vaikutuksia koko järjestelmän 
kannalta olennaisten rahoituslaitosten 
vakauteen ja markkinoiden 
häiriöttömyyteen niillä markkinoilla, 
joilla vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja toimii.
e) kolmas maa on allekirjoittanut sen 
jäsenvaltion kanssa, josta hoitaja hakee 
toimilupaa, sopimuksen, joka vastaa 
täysin OECD:n malliverosopimuksen 26 
artiklassa vahvistettuja vaatimuksia ja 
varmistaa tehokkaan tietojenvaihdon 
veroasioissa.
2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla 
vahvistetaan
a) yleiset vastaavuutta koskevat perusteet, 
joilla arvioidaan kolmannen maan 
vakauden valvonnan sääntelyä ja 
jatkuvaa valvontaa koskevan 
lainsäädännön vastaavuutta ja 
tosiasiallista täytäntöönpanoa III, IV ja V 
luvussa säädettyjen vaatimusten pohjalta;
b) yleiset perusteet, joilla arvioidaan, 
myöntääkö kolmas maa yhteisön 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille samantasoisen pääsyn 
markkinoilleen kuin yhteisö myöntää 
kyseisestä kolmannesta maasta tuleville 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille.
Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
3. Komissio hyväksyy 2 kohdassa 
tarkoitettujen perusteita ja 49 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen täytäntöönpanotoimenpiteitä 
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sen toteamiseksi, että 
a) vakauden valvonnan sääntelyä ja 
jatkuvaa valvontaa koskeva kolmannen 
maan lainsäädäntö vastaa tätä direktiiviä 
ja sen täytäntöönpanoa tosiasiallisesti 
valvotaan;
b) kolmas maa myöntää yhteisön 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille vähintään samantasoisen 
pääsyn markkinoilleen kuin yhteisö 
myöntää kyseisestä kolmannesta maasta 
tuleville vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille. 

Or. en

Tarkistus 130

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
40 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on oltava 
julkisia viranomaisia tai sellaisten 
nimeämiä elimiä.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistetaan muotoilu yhteissijoitusyritysdirektiivin 97 artiklan 2 kohdan kanssa.

Tarkistus 131

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
40 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vaadittava 
toimivaltaisia viranomaisia luomaan 
tarkoituksenmukaiset menetelmät sen 
valvomiseksi, että vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat täyttävät kaikki 
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tämän direktiivin mukaiset velvoitteensa.

Or. en

Perustelu

 Tarkistuksen taustalla on rahoitusmarkkinadirektiivin 16 artiklan 2 kohta.

Tarkistus 132

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
41 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava 
ainakin seuraavat tutkintavaltuudet:

2. Toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava 
ainakin seuraavat valtuudet:

Or. en

Tarkistus 133

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
41 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) oikeus vaatia puhelin- ja 
tietoliikennetietoja.

d) oikeus vaatia olemassa olevia tallenteita 
puheluista ja tietoliikenteestä;

Or. en

Tarkistus 134

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
41 artikla – 2 kohta – d a–d h alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) oikeus asettaa väliaikainen 
ammattitoimintakielto;
d b) oikeus toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
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vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
ja säilytysyhteisöt jatkossakin noudattavat 
asianmukaista lainsäädäntöä;
d c) oikeus viedä asioita toimivaltaiseen 
tuomioistuimeen syytetoimia varten;
d d) oikeus vaatia sellaisen käytännön 
lopettamista, joka on ristiriidassa tätä 
direktiiviä täytäntöönpantaessa 
annettujen säännösten kanssa;
d e) oikeus vaatia varojen jäädyttämistä 
tai takavarikoimista;
d f) oikeus vaatia vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajia, 
säilytysyhteisöjä tai tilintarkastajia 
antamaan tietoja;
d g) oikeus määrätä osuuksien 
liikkeeseenlasku, takaisinostot tai 
lunastukset keskeytettäviksi, jos 
osuudenhaltijoiden tai yleisön etu sitä 
edellyttää;
d h) oikeus peruuttaa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle tai 
säilytysyhteisölle myönnetty toimilupa.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistetaan muotoilu yhteissijoitusyritysdirektiivin 98 artiklan ja 
rahoitusmarkkinadirektiivin 50 artiklan kanssa.

Tarkistus 135

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
42 artikla

Komission teksti Tarkistus

42 artikla Poistetaan.
Valvontavaltuudet
1. Kotijäsenvaltion on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset voivat:
a) asettaa väliaikaisen 
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ammattitoimintakiellon;
b) toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat jatkossakin 
noudattavat asianmukaista 
lainsäädäntöä;
c) viedä asioita toimivaltaiseen 
tuomioistuimeen syytetoimia varten. 
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaisilla viranomaisilla on 
tarvittavat valtuudet toteuttaa kaikki 
tarpeelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi tapauksissa, joissa yhden 
tai useamman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston toiminta yksittäisen 
rahoitusvälineen markkinoilla voisi 
vaarantaa kyseisten markkinoiden 
asianmukaisen toiminnan.

Or. en

Tarkistus 136

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien toimiluvista ja 
valvonnasta vastaavien toimivaltaisten 
viranomaisten on toimitettava muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille tietoja, joilla on merkitystä 
seurattaessa ja ehkäistäessä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien toiminnan 
mahdollisia vaikutuksia järjestelmän 
kannalta olennaisten rahoituslaitosten 
vakauteen ja markkinoiden 
häiriöttömyyteen niillä markkinoilla, joilla 
kyseiset hoitajat toimivat. Tiedot on 
toimitettava myös 23 päivänä 
tammikuuta 2009 tehdyllä komission 
päätöksellä 2009/77/EY perustetulle 

1. Tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien toimiluvista ja 
valvonnasta vastaavien toimivaltaisten 
viranomaisten on toimitettava muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille tietoja, joilla on merkitystä 
seurattaessa ja ehkäistäessä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien toiminnan 
mahdollisia vaikutuksia järjestelmän 
kannalta olennaisten rahoituslaitosten 
vakauteen ja markkinoiden 
häiriöttömyyteen niillä markkinoilla, joilla 
kyseiset hoitajat toimivat. Tiedot on 
toimitettava myös Euroopan 
järjestelmäriskikomitealle ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jotka 
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Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien 
komitealle (CESR) ja muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille.

toimittavat ne edelleen muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille.

Or. en

Tarkistus 137

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
53 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

53 a artikla
Jotta komissio voi varmistaa, että tässä 
direktiivissä säädettyjä säilytysyhteisöjä 
koskevia vaatimuksia sovelletaan 
säilytysyhteisöihin direktiivin 2009/65/EY 
mukaisesti, direktiivin 2009/65/EY 22–
26 artikla ja 32–36 artikla on muutettava 
seuraavasti:

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan yhdenmukaisuus eri aloilla.

Tarkistus 138

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Liite

Komission teksti Tarkistus

LIITE
Yhteiseen salkunhoitoon kuuluvat 
tehtävät
– Sijoitusten hoito.
– Hallinnoiminen:
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a) lakisääteiset ja rahastonhoitoon 
liittyvät kirjanpitopalvelut;
b) asiakastiedustelut;
c) arvonmääritys ja hinnoittelu 
(veroilmoitukset mukaan luettuina);
d) säännösten noudattamisen seuranta;
e) osuudenhaltijarekisterin ylläpito;
f) tulojen jakaminen;
g) osuuksien liikkeeseenlasku ja 
lunastaminen;
h) sopimusten selvitystoiminta 
(osuustodistusten toimitus mukaan 
luettuna);
i) tietojen kirjaaminen.
– Markkinointi.

Or. en
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PERUSTELUT

Johdanto

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajilla, joiden hoidossa on lähes biljoonan dollarin1 varat 
(vrt. vuoden 2008 puolivälissä 2 biljoonaa), on tärkeä rooli Euroopan talouden rahoituksessa. 
Tämä toiminta kattaa kirjavan joukon toimijoita ja tuotteita: vaihtoehtoiset sijoitusrahastot, 
pääoma-, kiinteistö- ja hyödykerahastot ym. Kaavaillussa sääntelyssä on kuitenkin otettava 
huomioon järjestelmäriskien erityispiirteet, etenkin pääomarahastojen tapauksessa.

Vaikka mainitut rahastot eivät olleetkaan suoraan rahoituskriisin syynä, niiden hoitoa on 
myös välttämättä säänneltävä samalla kuin muitakin rahoituspalvelualan toimijoita.

Rahoituskriisi on osoittanut, että maailman rahoitusjärjestelmän toimintahäiriöt johtuvat 
yhtäältä järjestelmän kannalta tärkeiden toimijoiden liian suuresta riskialttiudesta ja toisaalta 
riskienhallintajärjestelmien heikkouksista. 

Tätä taustaa vasten komissio antoi 30. huhtikuuta 2009 vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajia koskevan ehdotuksen direktiiviksi, jolla luodaan puitteet kaikille sellaisille 
vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille, joita ei jo säännellä yhteissijoitusyrityksiä koskevalla 
direktiivillä. 

Ehdotus on jatkoa Euroopan parlamentissa käsitellyille, omaisuudenhoitoa koskeneille 
asiakokonaisuuksille: valiokunta-aloitteinen mietintö sijoitusrahastoista (2001), 
omaisuudenhoito I (2006), omaisuudenhoito II (2007), sijoitusrahastot ja pääomarahastot 
(2008) ja yhteisösijoittajia koskeva avoimuus (2008).

Ehdotuksella halutaan korvata vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja ja vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajia koskeva kansallinen sääntely unionin laajuisella sääntelyllä ja 
pyritään lisäämään rahoitusjärjestelmän vakautta ja sijoittajien suojaa sekä edistämään 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen eurooppalaisten sisämarkkinoiden luomista.

Kun näitä asianmukaisia tavoitteita pannaan täytäntöön, on tasapainotettava yhtäältä 
rahoitusalan erityispiirteet, elinvoima ja luovuus ja toisaalta tehokkaan sääntelyn ja 
asianmukaisen valvonnan välttämätön tarve.

1 – Direktiivin soveltamisala ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien toiminnan 
luvanvaraisuus

Esittelijä hyväksyy ehdotuksen, että kaikkien missä tahansa kotipaikkaansa pitäviä 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja hoitavien yhteisöön sijoittautuneiden ja yhteisössä toimivien 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien – nimenomaisia poikkeuksia lukuun ottamatta –
toiminnan on oltava luvanvaraista ja valvonnan alaista. Rahavaroja, teknisiä ja 
henkilöresursseja, organisaatiota ja menettelytapoja koskevia vaatimuksia tarvitaan 
ohjaamaan vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien ja muiden asiaan liittyvien toimijoiden, 

                                               
1 EKP - Financial stability review - kesäkuu 2009
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kuten säilytysyhteisöjen ja arvonmäärittäjien, toimintaa. 

Jotta kaikille vaihtoehtoisia rahastoja hoitaville toimijoille voidaan turvata tasapuoliset 
toimintaedellytykset ja vältetään direktiivin vaatimusten kiertäminen esimerkiksi 
strukturoitujen tuotteiden ("wrappers") avulla, esittelijä ehdottaa, että poikkeukset direktiivin 
soveltamisesta rajataan vähiin. 

Niinpä esitetäänkin direktiivin soveltamisalaa kaventavien raja-arvojen poistamista ja 
korvaamista suhteellisuusperiaatteella. On tärkeää varmistaa, että käyttöön otettavat säännöt 
mahdollistavat yleisellä sovellettavuudellaan suuremman avoimuuden rahastojen hoidon 
suhteen.

Saadakseen toimiluvan hoitajalla on oltava tietty vähimmäismäärä omia varoja joko 
rahavarojen tai lyhyellä aikavälillä rahaksi muunnettavien varojen muodossa. Esittelijä 
ehdottaa, että nämä määrät yhdenmukaistetaan yhteissijoitusyrityksiä koskevan direktiivin 
määrien kanssa. 

2 – Rahastojen markkinointi ja suhteet kolmansiin maihin 

Saatuaan toimiluvan vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat voivat hoitaa ja markkinoida 
unionissa kotipaikkaansa pitäviä rahastojaan ammattimaisille sijoittajille koko yhteisön 
alueella. Tämä eurooppalainen lupa mahdollistaa kaikkien sellaisten rahastojen 
markkinoinnin, joilla on kotipaikka yhteisössä ja joita hoitaa kotijäsenvaltiossaan toimiluvan 
saanut hoitaja, kun asiasta on yksinkertaisesti ilmoitettu muille jäsenvaltioille. Yhteisössä 
kotipaikkaansa pitävät vaihtoehtoiset sijoitusrahastot voisivat siten hyötyä omasta 
eurooppalaisesta määritelmästään, joka on yhteissijoitusyrityksen määritelmästä erillinen.

Esittelijä ei kuitenkaan osoita ovea kolmansien maiden rahastoille, koskapa kukin jäsenvaltio 
voi vapaasti suunnattua antia koskevia kansallisia järjestelyjä hyödyntäen sallia unionin 
ulkopuolella kotipaikkaansa pitävien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen liikkumisen 
alueellaan.

Lisäksi on mielekästä muuttaa markkinoinnin määritelmää, jotta ammattimaiset sijoittajat 
voisivat vapaasti valita rahastot, joihin haluavat sijoittaa, myös yhteisön ulkopuolisten 
rahastojen joukosta. Tämä mahdollisuus tarjoutuu, kunhan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja on sijoittautunut unionin alueelle tai kun on tehty sopimus yhteistyöstä ja tietojen, 
eritoten järjestelmäriskejä koskevien tietojen, vaihdosta. Tällaisen sopimuksen tekevät 
yhtäältä kolmannen maan ja sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jossa vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa markkinoidaan, sekä toisaalta vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja ja sen 
valvontaviranomainen sekä mainittu valvontaviranomainen ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen.

Lopuksi yksityissijoittajien suojelemiseksi säädetään, että heidän ei pidä voida sijoittaa 
master–feeder-rakenteisiin, kun master-rahasto on kolmannessa maassa sijaitseva 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto, eikä rahasto-osuusrahastoihin, jotka sijoittavat yli 30 prosenttia 
kolmansien maiden rahastoihin. 

3 – Säilytysyhteisö 
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Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevassa direktiivissä ehdotetaan vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen säilytysyhteisöihin sovellettavia järjestelyjä. 

Alan yhtenäisyyden turvaamiseksi tämän direktiivin vaatimukset on yhdenmukaistettava 
yhteissijoitusyrityksiä koskevan direktiivin säännösten kanssa. 

Esittelijä ehdottaa täsmennyksiä säilytysyhteisön määritelmään, sen kotipaikkaan, rooliin, 
tehtäviin, tiettyjen tehtävien siirtämisen edellytyksiin ja säilytysyhteisön vastuuseen. 

Säilytysyhteisön olisi oltava sijoittautunut samaan maahan kuin rahaston, kun rahasto pitää 
kotipaikkaansa unionissa. Säilytysyhteisöltä ei vaadita erillistä lupaa. 

Kun rahaston kotipaikka on kolmannessa maassa, säilytysyhteisön on sijaittava unionissa, 
paitsi jos valvontaviranomaiset ovat tehneet yhteistyö- ja tietojenvaihtosopimuksen, jonka 
ansiosta voidaan varmistaa, että sääntely on samantasoista ja että yhteisön vaatimusten 
mukainen valvonta on kolmannessa maassa mahdollista. 

Säilytysyhteisö on vastuussa sijoittajille ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle. Jos sen 
maan lainsäädäntö, johon rahasto sijoittaa, estää juridisesti säilytysyhteisöä suorittamasta 
täysin tehtäviään, rahastoyhtiön, sijoittajan, säilytysyhteisön ja alisäilytysyhteisön välillä on 
tehtävä sopimus, jolla vastuu siirretään osittain alisäilytysyhteisölle.

4 – Arvonmäärittäjä

Direktiiviehdotuksessa säädetään vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen arvonmäärittäjiin 
sovellettavista järjestelyistä; siihen sisältyy säännöksiä rahastojen arvioinnista ja rahaston 
varojen ja sen osakkeiden arvon määrittämisestä. 

Arvonmäärittäjän toiminnallisen riippumattomuuden ei pidä olla vaatimus vaan se on 
jätettävä osapuolten harkintaan. 

Sen sijaan organisaatiojärjestelyjen on turvattava tämän toiminnon riippumattomuus, kun 
arviointi on vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan sisäistä (nk. kiinanmuuri).

Pääomarahastojen järjestelmällistä arviointia ei ole suunnitteilla.

5 – Vivutuksen käyttö

Esittelijä ehdottaa, että vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat asettavat etukäteen rajat 
vivutukselle, jota ne käyttävät kussakin hoitamassaan vaihtoehtoisessa sijoitusrahastossa. 
Rajojen vahvistamista varten on määriteltävä tiettyjä ohjaavia periaatteita. Hoitajien on 
ilmoitettava vahvistamansa rajat kansallisille valvontaviranomaisille.

Poikkeuksellisissa tilanteissa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen voisi vahvistaa 
käytettävissä olevalle vivutukselle tiukemmat rajat kuin mitä hoitaja on ilmoittanut.

6 – Lyhyeksi myynti
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Lyhyeksi myynti on hyödyllinen sijoitusmuoto, joka lisää maksuvalmiutta ja tekee 
rahoitusmarkkinoista dynaamiset. Sen tähden sitä ei pidä kieltää.

Koska lyhyeksi myynti voi kuitenkin lisätä järjestelmäriskiä, sitä on säänneltävä kevyesti niin, 
että turvataan rahoitusjärjestelmän vakaus ja markkinoiden eheys.

7 – Tiedonantovelvollisuudet

Tietojen toimittaminen valvontaviranomaisille ja sijoittajalle on erityisen tärkeää, jos 
direktiivin tavoitteet halutaan saavuttaa. On kuitenkin erotettava toisistaan 
valvontaviranomaiselle tarkoitetut ja sijoittajalle tarpeelliset tiedot. Mikään ei estä 
toimittamasta kaikkia käytettävissä olevia tietoja valvontaviranomaiselle.

Pääomarahastojen tapauksessa on tärkeää, ettei kohdeyrityksestä velvoiteta antamaan 
enemmän tietoja kuin mitä samankaltaisten yritysten on lain mukaan annettava.

8 – Pääomarahaston määräysvalta yhtiöissä

Tapauksiin, joissa pääomarahasto hankkii määräysvallan yhteisössä, on sovellettava erityisiä 
sääntöjä, joissa ei oteta niinkään huomioon äänioikeusosuutta vaan tosiasiallinen 
määräysvallan harjoittaminen yhtiössä noudattaen tavanomaisia yhtiöoikeuden alalla 
sovellettavia perusteita. 

9 – Valvonta

Esittelijä on ottanut huomioon unionin uuden valvontarakenteen, jonka perustavia tekstejä 
hiotaan parhaillaan rahoitusjärjestelmän vakauden parantamiseksi ja järjestelmäriskien 
rajoittamiseksi.

Euroopan järjestelmäriskikomitea ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ovat tässä 
tärkeässä asemassa.

10 – Jäsenvaltioiden toimivaltuudet

On perustavan tärkeää antaa "kotijäsenvaltion" eli sen jäsenvaltion, jossa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja on saanut toimiluvan, ja "vastaanottavan jäsenvaltion" eli sen, jonka 
alueella hoitaja tarjoaa hoito- ja markkinointipalveluja, toimivaltaisille viranomaisille 
valvontavaltuudet.

11 – Johtoportaan palkkiot

G20-ryhmän huippukokouksessa Pittsburgissa 25. syyskuuta 2009 annettu julkilausuma 
osoitti, että pankkien ja muiden rahoituslaitosten johtajien palkkioista vallitsee kansainvälinen 
yhteisymmärrys. 

Esittäjä ehdottaa näiden periaatteiden soveltamista vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin.

12 – Lamfalussy-prosessi
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Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevaan direktiiviin sovelletaan Lamfalussy-
käsittelyjärjestystä: siinä esitetään ohjaavat periaatteet (1-tason toimet) ja säädetään 
täytäntöönpanotoimenpiteistä (2-tason toimet), jotka komissio voi vahvistaa 
komiteamenettelyn mukaisesti. 

Esittelijä on pyrkinyt tasapainottamaan mahdollisimman hyvin eri tasojen toimet.

13 – Vuorovaikutus ja yhtenäisyys muiden tekstien kanssa

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevan direktiivin aihealueita käsitellään myös 
muissa teksteissä, mm. rahoitusmarkkina-, yhteissijoitusyritys- ja vakavaraisuusdirektiivissä. 
Yhtenäisyyden varmistamiseksi ne on otettava huomioon. Yhteisiä aiheita käsittelevien 
säännösten erilaisten tulkintamahdollisuuksien rajoittamiseksi ehdotetaan, että aina kun se on 
mielekästä, tähän tekstiin otetaan rinnakkaisdirektiiveissä käytetty muotoilu.


