
PR\796533LT.doc PE430.709v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

2009/0064(COD)

23.11.2009

***I
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl alternatyvaus 
investavimo fondų valdytojų ir direktyvų 2004/39/EB ir 2009/…/EB dalinio 
keitimo
(COM(2009)0207 – C7-0040/2009 – 2009/0064(COD))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjas: Jean-Paul Gauzčs

Nuomonės pranešėja (*):  Evelyn Regner,
Teisės reikalų komitetas

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra – Darbo tvarkos taisyklių 
50 straipsnis



PE430.709v01-00 2/83 PR\796533LT.doc

LT

PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu. 
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz.,
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl alternatyvaus 
investavimo fondų valdytojų ir direktyvų 2004/39/EB ir 2009/…/EB dalinio keitimo
(COM(2009)0207 – C7-0040/2009 – 2009/0064(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2009)0207),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 47 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos 
Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0040/2009),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Teisės reikalų 
komiteto nuomonę (A7-0000/2009),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Ši direktyva turėtų būti taikoma tik 
valdant kolektyvinio investavimo 
subjektus, kurie pritraukia daugelio 
investuotojų kapitalą, siekdami jį investuoti 
pagal nustatytą investavimo politiką, 
vadovaudamiesi rizikos paskirstymo 
principu, šių investuotojų naudai. Ši 
direktyva neturėtų būti taikoma pensijų 
fondų valdymui ir ne bendrojo fondo 
investicijų valdytojams, kaip antai labdaros 
fondai, valstybės vardu valdomi fondai 
arba kredito įstaigų, draudimo ar 
perdraudimo įmonių savo sąskaita 
laikomas turtas. Ši direktyva taip pat 

(5) Ši direktyva turėtų būti taikoma tik 
valdant kolektyvinio investavimo 
subjektus, kurie pritraukia daugelio 
investuotojų kapitalą, siekdami jį investuoti 
pagal nustatytą investavimo politiką, šių 
investuotojų naudai. Ši direktyva neturėtų 
būti taikoma ne bendrojo fondo investicijų 
valdytojams, kaip antai labdaros fondai, 
centriniai bankai ar valstybės vardu 
valdomi fondai, pensijų fondai arba 
kredito įstaigų, draudimo ar perdraudimo 
įmonių savo sąskaita laikomas turtas. 
Siekdami pasinaudoti šioje direktyvoje 
nustatytomis išimtimis, susiję AIFV turėtų 
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neturėtų būti taikoma aktyviai valdomoms 
investicijoms į vertybinius popierius, kaip 
antai sertifikatai, valdomi ateities 
sandoriai ir indeksuojamos obligacijos.
Tačiau ji turėtų galioti visų kolektyvinio 
investavimo subjektų valdytojams, kurie 
neprivalo gauti leidimo veikti kaip 
KIPVPS. Investicinės įmonės, gavusios 
leidimą pagal Direktyvą 2004/39/EB dėl 
finansinių priemonių rinkų, neprivalo gauti 
leidimo pagal šią direktyvą, kad galėtų 
teikti investavimo paslaugas, susijusias su 
AIF. Tačiau investicinės įmonės gali teikti 
investavimo paslaugas, susijusias su AIF, 
tik jei ir tokiu mastu, kokiu jų investiciniais 
vienetais ar akcijomis leidžiama prekiauti 
pagal šią direktyvą.

nuolat laikytis šioms išimtims gauti būtinų 
sąlygų. Tačiau ši direktyva turėtų galioti 
visų kolektyvinio investavimo subjektų 
valdytojams, kurie neprivalo gauti leidimo 
veikti kaip KIPVPS. Investicinės įmonės, 
gavusios leidimą pagal Direktyvą 
2004/39/EB dėl finansinių priemonių 
rinkų, neprivalo gauti leidimo pagal šią 
direktyvą, kad galėtų teikti investavimo 
paslaugas, susijusias su AIF. Tačiau 
investicinės įmonės gali teikti investavimo 
paslaugas, susijusias su AIF, tik jei ir tokiu
mastu, kokiu jų investiciniais vienetais ar 
akcijomis leidžiama prekiauti pagal šią 
direktyvą.

Or. en

Pagrindimas

 Išimtys turėtų būti ribojamos siekiant užtikrinti visiems vienodas veikimo sąlygas.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Siekiant išvengti per didelių arba 
neproporcingų reikalavimų, šioje 
direktyvoje nustatyta išimtis AIFV, kurių 
valdomas sukauptas AIF turtas nesiekia 
100 mln. EUR ribos. Tokių AIFV veikla 
vargu ar turės reikšmingą poveikį 
finansiniam stabilumui ar rinkos 
veiksmingumui. AIFV, kurie valdo tik 
finansinio sverto netaikančius AIF ir 
penkerius metus investuotojams 
nesuteikia išpirkimo teisių, taikoma 
speciali 500 mln. EUR riba. Ši speciali 
riba pateisinama tuo, kad finansinio 
sverto netaikančių fondų, kurių 
specializacija – ilgalaikės investicijos, 
valdytojai turi dar mažiau galimybių kelti 

Išbraukta.
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sisteminę riziką. Be to, nustačius penkerių 
metų laikotarpį, kai investuotojams 
draudžiama parduoti akcijas, nebelieka 
likvidumo rizikos. AIFV, kuriems 
netaikoma ši direktyva, ir toliau turėtų 
galioti atitinkami nacionalinės teisės 
aktai. Tačiau jiems turėtų būti leista įgyti 
AIFV statusą šioje direktyvoje numatyta 
pasirenkama tvarka.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Šia direktyva siekiama nustatyti 
suderintą ir griežtą AIFV veiklos 
reguliavimo ir priežiūros sistemą. Veiklos 
leidimas, išduodamas pagal šią direktyva, 
turėtų apimti AIF valdymo ir 
administravimo paslaugas visoje 
Bendrijoje. Be to, leidimą turintys AIFV, 
laikydamiesi pranešimo procedūros, turėtų 
įgyti teisę platinti AIF akcijas ar 
investicinius vienetus profesionaliems 
investuotojams Bendrijoje.

(7) Šia direktyva siekiama nustatyti 
suderintą ir griežtą AIFV veiklos 
reguliavimo ir priežiūros sistemą. Veiklos 
leidimas, išduodamas pagal šią direktyva, 
turėtų apimti AIF valdymo ir 
administravimo paslaugas visoje 
Bendrijoje. Be to, leidimą turintys AIFV, 
laikydamiesi pranešimo procedūros, turėtų 
įgyti teisę platinti AIF, turinčių buveinę 
Bendrijoje, akcijas ar investicinius 
vienetus profesionaliems investuotojams 
visoje Bendrijoje.

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Nepažeidžiant kitų Bendrijos teisės 
aktų taikymo, valstybės narės gali nustatyti 
griežtesnius reikalavimus AIFV, kai AIFV 

(9) Nepažeidžiant kitų Bendrijos teisės 
aktų taikymo, valstybės narės gali nustatyti 
griežtesnius reikalavimus AIFV, kai AIFV 



PE430.709v01-00 8/83 PR\796533LT.doc

LT

platina AIF akcijas ar investicinius 
vienetus tik mažmeniniams investuotojams 
arba kai AIFV platina to paties AIF akcijas 
ar investicinius vienetus ir profesionaliems, 
ir mažmeniniams investuotojams, 
neatsižvelgiant į tai, ar šio AIF
investiciniais vienetais ar akcijomis 
prekiaujama šalies, ar tarpvalstybiniu 
mastu. Šiomis dviem išimtimis valstybėms 
narėms suteikiama teisė nustatyti 
papildomas apsaugos priemones, kurios, jų 
nuomone, yra būtinos mažmeniniams 
investuotojams apsaugoti. Taip 
atsižvelgiama į faktą, kad dažnai AIF yra 
nelikvidūs ir jiems gresia didelė rizika 
prarasti didelę dalį kapitalo. Su AIF 
susijusios investavimo strategijos paprastai 
nėra pritaikytos mažmeninių investuotojų 
investiciniam profiliui ir poreikiams. Jos 
labiau tinka profesionaliems 
investuotojams ir investuotojams, 
turintiems pakankamai didelius 
investicinius portfelius ir dėl to galintiems 
atlaikyti didesnę praradimo riziką, susijusią 
su šiomis investicijomis. Vis dėlto 
valstybės narės gali leisti platinti AIFV 
valdomų visų ar tam tikrų tipų AIF akcijas 
ar investicinius vienetus mažmeniniams 
investuotojams savo teritorijose.
Atsižvelgdamos į Direktyvos 2004/39/EB 
19 straipsnio 4 ir 5 dalis, valstybės narės 
turėtų ir toliau užtikrinti, kad tais atvejais, 
kai jos leidžia platinti AIF akcijas ar 
investicinius vienetus mažmeniniams 
investuotojams, būtų nustatytos 
atitinkamos nuostatos. Vadovaujantis 
Direktyva 2004/39/EB leidimą gavusios 
investicinės įmonės, teikiančios 
investavimo paslaugas mažmeniniams 
klientams, turi atsižvelgti į šias papildomas 
apsaugos priemones, vertindamos, ar 
konkretus AIF yra tinkamas ar deramas 
konkrečiam mažmeniniam klientui. Kai 
valstybė narė leidžia platinti AIF 
mažmeniniams investuotojams savo 
teritorijoje, šia galimybe turėtų būti galima 
pasinaudoti, nepaisant to, kurioje 
valstybėje narėje įsteigtas AIFV, ir visos 

platina AIF akcijas ar investicinius 
vienetus tik mažmeniniams investuotojams 
arba kai AIFV platina to paties AIF akcijas 
ar investicinius vienetus ir profesionaliems, 
ir mažmeniniams investuotojams, 
neatsižvelgiant į tai, ar šio AIF 
investiciniais vienetais ar akcijomis 
prekiaujama šalies, ar tarpvalstybiniu 
mastu. Šiomis dviem išimtimis valstybėms 
narėms suteikiama teisė nustatyti 
papildomas apsaugos priemones, kurios, jų 
nuomone, yra būtinos mažmeniniams 
investuotojams apsaugoti. Taip 
atsižvelgiama į faktą, kad dažnai AIF yra 
nelikvidūs ir jiems gresia didelė rizika 
prarasti didelę dalį kapitalo. Su AIF 
susijusios investavimo strategijos paprastai 
nėra pritaikytos mažmeninių investuotojų 
investiciniam profiliui ir poreikiams. Jos 
labiau tinka profesionaliems 
investuotojams ir investuotojams, 
turintiems pakankamai didelius 
investicinius portfelius ir dėl to galintiems 
atlaikyti didesnę praradimo riziką, susijusią 
su šiomis investicijomis. Vis dėlto 
valstybės narės gali leisti platinti AIFV 
valdomų tam tikrų tipų AIF akcijas ar 
investicinius vienetus mažmeniniams 
investuotojams savo teritorijose, išskyrus 
fondų fondus, kurių pamatinės 
investicijos į AIF sudaro daugiau kaip 
30 proc. ir kurie nesinaudoja Europos 
prekybos leidimu pagal šią direktyvą bei 
finansuojančiuosius subjektus, kurie 
investuoja į finansuojamuosius AIF, 
kurie nesinaudoja Europos prekybos 
leidimu pagal šią direktyvą. 
Atsižvelgdamos į Direktyvos 2004/39/EB 
19 straipsnio 4 ir 5 dalis, valstybės narės 
turėtų ir toliau užtikrinti, kad tais atvejais, 
kai jos leidžia platinti AIF akcijas ar 
investicinius vienetus mažmeniniams 
investuotojams, būtų nustatytos 
atitinkamos nuostatos. Vadovaujantis 
Direktyva 2004/39/EB leidimą gavusios 
investicinės įmonės, teikiančios 
investavimo paslaugas mažmeniniams 
klientams, turi atsižvelgti į šias papildomas 
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papildomos nuostatos turėtų būti taikomos 
be diskriminavimo.

apsaugos priemones, vertindamos, ar 
konkretus AIF yra tinkamas ar deramas 
konkrečiam mažmeniniam klientui. Kai 
valstybė narė leidžia platinti AIF 
mažmeniniams investuotojams savo 
teritorijoje, šia galimybe turėtų būti galima 
pasinaudoti, nepaisant to, kurioje 
valstybėje narėje įsteigtas AIFV, ir visos 
papildomos nuostatos turėtų būti taikomos 
be diskriminavimo.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
10 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Atsižvelgiant į proporcingumo 
principą ir turint mintyje tai, kad Europos 
Parlamento ir Tarybos 2009 m. liepos 
13 d. direktyvoje 2009/65/EB dėl įstatymų 
ir kitų teisės aktų, susijusių su 
kolektyvinio investavimo į perleidžiamus 
vertybinius popierius subjektais 
(KIPVPS), derinimo (nauja redakcija)1 ir 
šioje direktyvoje nustatyti veiklos leidimo 
reikalavimai iš esmės dubliuojasi, 
valdytojai, gavę leidimą pagal vieną iš šių 
direktyvų, turėtų turėti teisę gauti veiklos 
leidimą ir pagal kitą direktyvą, jei jie 
atitinka papildomus susijusius naujojo 
leidimo reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, 
turėtų būti galima pateikti nuorodas į 
dokumentus, jei šiuose dokumentuose 
esanti informacija išliko nepakitusi. 
Siekiant to paties rezultato, 
Direktyva 2009/65/EB turėtų būti 
atitinkamai iš dalies pakeista.
1 OL L 302, 2009 11 17, p. 32.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama supaprastinti ir pagreitinti procedūrą bei išvengti darbo ir sąnaudų 
dubliavimosi.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Siekiant užtikrinti AIFV teikiamų 
valdymo paslaugų tęstinumą ir tinkamumą, 
būtina numatyti minimalaus kapitalo 
reikalavimų taikymą. Nuolatiniai kapitalo 
reikalavimai turėtų apimti galimą AIFV 
profesinę atsakomybę, susijusią su visa jų 
veikla, įskaitant perduotas arba pagal 
įgaliojimą teikiamas valdymo paslaugas.

(11) Siekiant užtikrinti AIFV teikiamų 
valdymo paslaugų tęstinumą ir tinkamumą, 
būtina numatyti minimalaus kapitalo 
reikalavimų taikymą. Nuolatiniai kapitalo 
reikalavimai turėtų apimti galimą AIFV 
profesinę atsakomybę, susijusią su visa jų 
veikla, įskaitant perduotas arba pagal 
įgaliojimą teikiamas valdymo paslaugas.
Reikalavimams dėl nuosavų lėšų turėtų 
būti taikoma ta pati riba, kuri nustatyta 
Direktyvoje 2009/65/EB. Be to, nuosavos 
lėšos turėtų būti investuojamos į likvidųjį 
turtą arba į turtą, kurį per trumpą laiką 
galima lengvai konvertuoti į grynuosius 
pinigus, ir turėtų būti vengiama rizikingų 
investicijų.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama iš dalies suderinti tekstą su KIPVPS direktyvos 9 konstatuojamąja dalimi.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Vadovų pareiškime, kuris paskelbtas 
po didžiojo dvidešimtuko (G-20) 
susitikimo Pitsburge 2009 m. rugsėjo 24–
25 d., apibrėžtas tarptautinis susitarimas 
dėl bankų ir kitų svarbių finansų 
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paslaugų bendrovių darbuotojų 
atlyginimų. Šio susitarimo principai 
turėtų būti taikomi ir AIFV, kurie 
priklauso šios direktyvos taikymo sričiai. 
Siekdama šio tikslo, Komisija turėtų 
parengti įgyvendinimo priemones.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
12b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b)Komisija turėtų užtikrinti, kad šioje 
direktyvoje nustatyti reikalavimai 
depozitarams taip pat būtų taikomi 
KIPVPS depozitarams, ir todėl ji turėtų 
atitinkamai peržiūrėti Direktyvą 
2009/65/EB ne vėliau kaip iki šios 
direktyvos įsigaliojimo datos.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti sektorinį nuoseklumą.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Patikimas ir objektyvus turto 
vertinimas turi lemiamos reikšmės 
investuotojų interesų apsaugai. Skirtingi 
AIFV taiko skirtingas turto vertinimo 
metodologijas ir sistemas priklausomai nuo 
turto ir rinkos, kurioje jie daugiausiai 
investuoja. Pripažinti šiuos skirtumus yra 
tikslinga, tačiau reikėtų nustatyti, kad 

(13) Patikimas ir objektyvus turto 
vertinimas turi lemiamos reikšmės 
investuotojų interesų apsaugai. Skirtingi 
AIFV taiko skirtingas turto vertinimo 
metodologijas ir sistemas priklausomai nuo 
turto ir rinkos, kurioje jie daugiausiai 
investuoja. Pripažinti šiuos skirtumus yra 
tikslinga. Turto vertinimo ir grynosios 
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turto vertinimą privalo atlikti nuo AIFV 
nepriklausomas subjektas.

turto vertės apskaičiavimo procesas turėtų 
būti nepriklausomas nuo AIFV valdymo 
funkcijų. AIFV gali, jei būtina, turto 
vertinimo ir grynosios turto vertės 
apskaičiavimo veiklą perduoti trečiajai 
šaliai.

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) AIFV gali perduoti atsakomybę
vykdyti savo funkcijas pagal šią direktyvą. 
AIFV turėtų likti atsakingas už tinkamą 
savo funkcijų vykdymą ir šioje direktyvoje 
pateiktų taisyklių laikymąsi.

(14) AIFV gali perduoti kai kurių savo
funkcijų vykdymą pagal šią direktyvą. 
AIFV turėtų likti atsakingas už tinkamą 
savo funkcijų vykdymą ir šioje direktyvoje 
pateiktų taisyklių laikymąsi.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Atsižvelgiant į tai, kad AIFV, savo 
investavimo strategijoje taikantys didelį 
finansinį svertą, tam tikromis sąlygomis 
gali didinti sisteminę riziką arba kelti 
sumaištį rinkose, AIFV, naudojantiems tam 
tikrus riziką keliančius būdus, reikėtų 
nustatyti specialius reikalavimus. 
Informacija, reikalinga šiai rizikai 
nustatyti, stebėti ir į ją reaguoti, visoje 
Bendrijoje nėra nuosekliai renkama ir 
valstybės narės ja nesikeičia, siekdamos 
nustatyti galimus rizikos, kylančios finansų 
rinkų stabilumui Bendrijoje, šaltinius. 

(15) Atsižvelgiant į tai, kad AIFV, savo 
investavimo strategijoje taikantys didelį 
finansinį svertą, tam tikromis sąlygomis 
gali didinti sisteminę riziką arba kelti 
sumaištį rinkose, AIFV, naudojantiems tam 
tikrus riziką keliančius būdus, reikėtų 
nustatyti specialius reikalavimus. 
Informacija, reikalinga šiai rizikai 
nustatyti, stebėti ir į ją reaguoti, visoje 
Bendrijoje nėra nuosekliai renkama ir 
valstybės narės ja nesikeičia, siekdamos 
nustatyti galimus rizikos, kylančios finansų 
rinkų stabilumui Bendrijoje, šaltinius. 
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Siekiant ištaisyti šią padėtį, AIFV, savo 
investavimo strategijoje nuolat taikantiems 
didelį finansinį svertą, turėtų būti taikomi 
specialūs reikalavimai. Šie AIFV turėtų 
būti įpareigoti atskleisti informaciją apie 
naudojamą finansinį svertą ir jo šaltinius. 
Šią informaciją reikėtų apibendrinti ir ja 
keistis su kitomis Bendrijos institucijomis, 
siekiant palengvinti šių AIFV naudojamo 
finansinio sverto poveikio Bendrijos 
finansų sistemai kolektyvinę analizę ir 
bendrą atsaką į šį poveikį.

Siekiant ištaisyti šią padėtį, AIFV, savo 
investavimo strategijoje nuolat taikantiems 
didelį finansinį svertą, turėtų būti taikomi 
specialūs reikalavimai. Šie AIFV turėtų 
būti įpareigoti nustatyti kiekvienam AIF, 
kurį jie valdo, taikomo sverto lygio 
apribojimus ir atskleisti informaciją apie 
naudojamą finansinį svertą ir jo šaltinius. 
Šią informaciją reikėtų apibendrinti ir ja 
keistis su kitomis Bendrijos institucijomis, 
siekiant palengvinti šių AIFV naudojamo 
finansinio sverto poveikio Bendrijos 
finansų sistemai kolektyvinę analizę ir 
bendrą atsaką į šį poveikį. Kompetentingos 
institucijos turėtų perduoti šią informaciją 
Europos sisteminės rizikos tarybai, 
įsteigtai pagal Reglamentą (EB) 
Nr. .../2009, ir Europos vertybinių 
popierių ir rinkų priežiūros institucijai, 
įsteigtai pagal Reglamentą (EB) 
Nr. .../2009, kad jos galėtų pasitelkti šią 
informaciją atlikdamos savo pareigas.

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) AIFV veikla, vykdoma naudojant 
didelį finansinį svertą, galėtų turėti 
neigiamą poveikį finansų rinkų stabilumui 
ir efektyviam veikimui. Laikoma, kad 
Komisijai būtina suteikti teisę nustatyti 
AIFV naudojamo finansinio sverto lygio 
apribojimus, ypač tais atvejais, kai AIFV 
sistemiškai naudoja didelį finansinį svertą. 
Nustatant didžiausio leidžiamo finansinio 
sverto sumą, reikėtų atsižvelgti į aspektus, 
susijusius su finansinio sverto šaltiniu ir 
AIFV taikomomis strategijomis. Taip pat 
reikėtų atsižvelgti į iš esmės dinamišką 
daugumos AIFV, naudojančių didelį 

(16) AIFV veikla, vykdoma naudojant 
didelį finansinį svertą, galėtų turėti 
neigiamą poveikį finansų rinkų stabilumui 
ir efektyviam veikimui. Laikoma, kad 
Komisijai būtina suteikti teisę išskirtinėmis 
aplinkybėmis nustatyti AIFV naudojamo 
finansinio sverto lygio apribojimus ir ypač 
tais atvejais, kai AIFV sistemiškai naudoja 
didelį finansinį svertą. Nustatant didžiausio 
leidžiamo finansinio sverto sumą, reikėtų 
atsižvelgti į aspektus, susijusius su 
finansinio sverto šaltiniu ir AIFV 
taikomomis strategijomis. Taip pat reikėtų 
atsižvelgti į iš esmės dinamišką daugumos 
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finansinį svertą, finansinio sverto valdymo 
pobūdį. Šiuo atžvilgiu finansinio sverto 
apribojimai galėtų būti, pavyzdžiui, riba, 
kurios niekada negalima viršyti, arba 
vidutinio finansinio sverto, naudojamo tam 
tikrą laikotarpį (t. y. mėnesį arba ketvirtį), 
riba.

AIFV, naudojančių didelį finansinį svertą, 
finansinio sverto valdymo pobūdį. Šiuo 
atžvilgiu finansinio sverto apribojimai 
galėtų būti, pavyzdžiui, riba, kurios 
niekada negalima viršyti, arba vidutinio 
finansinio sverto, naudojamo tam tikrą 
laikotarpį (t. y. mėnesį arba ketvirtį), riba.
Komisija, vykdydama savo įgaliojimus 
nustatyti sverto lygio apribojimus, turėtų 
atsižvelgti į Europos sisteminės rizikos 
tarybos nuomonę.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Skolintų vertybinių popierių 
pardavimas yra svarbus finansų rinkų 
veikimo faktorius ir laikomas teisėtu 
investavimo metodu. Vis dėlto 
susirūpinimą kelia tai, kad esant 
ypatingoms rinkos sąlygoms, skolintų 
vertybinių popierių pardavimas gali 
prisidėti prie rinkos iškraipymo. Taigi 
skolintų vertybinių popierių pardavimas 
turėtų būti atliekamas suderintoje veiklos 
reguliavimo sistemoje, siekiant sumažinti 
galimą destabilizuojantį poveikį.

Or. en



PR\796533LT.doc 15/83 PE430.709v01-00

LT

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Būtina užtikrinti, kad AIFV visoms 
bendrovėms, kurias kontroliuoja arba 
kurioms turi tiesioginę lemiamą įtaką, 
teiktų informaciją, šioms bendrovėms 
reikalingą įvertinti, kaip ši kontrolės įtaka 
veikia bendrovės ekonominę ir socialinę 
padėtį trumpuoju ir vidutinės trukmės 
laikotarpiu. Todėl AIFV, valdantiems AIF, 
kurie turi galimybę kontroliuoti į biržos 
prekybos sąrašus įtrauktą arba neįtrauktą 
bendrovę, reikėtų taikyti ypatingus 
reikalavimus, ypač reikalavimus pranešti 
apie tokią savo padėtį ir informuoti 
bendroves ir visus jų akcininkus apie AIFV 
ketinimus, susijusius su verslo plėtra 
ateityje ir kitais kontroliuojamoje 
bendrovėje numatomais pokyčiais. Siekiant 
užtikrinti skaidrumą kontroliuojamos 
bendrovės atžvilgiu, turėtų būti taikomi 
griežtesni ataskaitų reikalavimai. 
Atitinkamų AIF metinėse ataskaitose 
reikėtų papildomai pateikti informaciją, 
būdingą konkrečiai investicijos rūšiai ir 
kontroliuojamai bendrovei.

(17) Būtina užtikrinti, kad AIFV visoms 
bendrovėms, kurias kontroliuoja arba 
kurioms turi tiesioginę lemiamą įtaką, 
teiktų informaciją, šioms bendrovėms 
reikalingą įvertinti, kaip ši kontrolės įtaka 
veikia bendrovės ekonominę ir socialinę 
padėtį trumpuoju ir vidutinės trukmės 
laikotarpiu. Kai AIFV valdo AIF, kurie 
turi galimybę kontroliuoti emitentus, 
kurių akcijomis leidžiama prekiauti 
reguliuojamoje rinkoje, informacija 
atskleidžiama remiantis Europos 
Parlamento ir Tarybos 2004 m. balandžio 
21 d. direktyva 2004/25/EB dėl įmonių 
perėmimo1, bei Europos Parlamento ir 
Tarybos 2004 m. gruodžio 15 d. direktyva 
2004/109/EB dėl informacijos apie 
emitentus, kurių vertybiniais popieriais 
leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, 
skaidrumo reikalavimų suderinimo2. 
Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas 
emitentams ir į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktoms bendrovėms, į kurias AIFV 
investuoja, šios direktyvos reikalavimai 
turėtų būti taikomi AIFV, valdantiems 
AIF, kurie turi galimybę kontroliuoti 
emitentus, kurių akcijomis leidžiama 
prekiauti reguliuojamoje rinkoje, tik tais 
atvejais, kai šie reikalavimai viršija jau 
esančias ES teisės aktuose, taikytinuose 
emitentams, nustatytas taisykles. Todėl 
AIFV, valdantiems AIF, kurie turi 
galimybę kontroliuoti į biržos prekybos 
sąrašus neįtrauktą bendrovę, reikėtų taikyti 
ypatingus reikalavimus, ypač reikalavimus 
pranešti apie tokią savo padėtį ir 
informuoti bendroves ir visus jų akcininkus 
apie AIFV ketinimus, susijusius su verslo 
plėtra ateityje ir kitais kontroliuojamoje 
bendrovėje numatomais pokyčiais. Siekiant 
užtikrinti skaidrumą kontroliuojamos 
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bendrovės atžvilgiu, turėtų būti taikomi 
griežtesni ataskaitų reikalavimai. 
Atitinkamų AIF metinėse ataskaitose 
reikėtų papildomai pateikti informaciją, 
būdingą konkrečiai investicijos rūšiai ir 
kontroliuojamai bendrovei.
1 OL L 142, 2004 4 30, p. 12.
2 OL L 390, 2004 12 31, p. 38.

Or. en

Pagrindimas

Šis principas papildo 17a konstatuojamąją dalį (naują), jis taip pat minimas pateikiamuose 
26–30 straipsnių pakeitimuose.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Būtina užtikrinti, kad portfeliui 
priklausančioms įmonėms nebūtų taikomi 
griežtesni reikalavimai, nei kitiems 
emitentams ar į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktoms bendrovėms, gaunančioms 
privačias investicijas, išskyrus AIFV 
investicijas.
Komisija, siekdama šio tikslo, turėtų 
vėliausiai iki šios direktyvos įsigaliojimo 
datos peržiūrėti atitinkamus bendrovių 
teisės aktus ir finansinio sektoriaus 
direktyvas bei pateikti atitinkamus teisės 
aktų pakeitimus siekiant užtikrinti 
vienodas sąlygas portfeliui 
priklausančioms įmonėms ir kitoms 
bendrovėms.

Or. en

Pagrindimas

.
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
17b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17b) Šioje direktyvoje nustatyti 
reikalavimai neturėtų pernelyg apsunkinti 
AIF, kurie nesudaro sisteminės rizikos ir 
nekelia pavojaus rinkų vientisumui. Viena 
iš priemonių šiam tikslui pasiekti yra 
tinkamas proporcingumo principo 
taikymas. Šis principas turėtų būti 
taikomas reikalavimams, skirtiems AIFV, 
AIF, depozitarams ir vertintojams, taip 
pat priežiūros įgaliojimų vykdymo 
reikalavimams. Vykdant visas šios 
direktyvos priemones, įskaitant ir 
įgyvendinimo priemones, turėtų būti 
taikomas proporcingumo principas, 
siekiant atsižvelgti į verslo pobūdį, apimtį 
ir sudėtingumą.

Or. en

Pagrindimas

Proporcingumo apibrėžtis (šiek tiek pakeista) paimta iš Direktyvos „Mokumas II“.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) AIFV turėtų turėti galimybę platinti 
trečiosiose šalyse buveines turinčių AIF 
akcijas ar investicinius vienetus 
profesionaliems investuotojams tiek AIFV 
buveinės valstybėje narėje, tiek kitose 
valstybėse narėse. Tokia teisė turėtų būti 
įgyjama vadovaujantis pranešimo 
procedūra ir su sąlyga, kad yra 
pasirašytas susitarimas dėl mokesčių su 
atitinkama trečiąja šalimi, kuriuo 

(19) Kiekvienas Europos investuotojas 
turėtų turėti teisę investuoti savo 
iniciatyva trečiosios šalies fonde pagal 
egzistuojančias nacionalines privataus 
platinimo taisykles. Tačiau tokiu atveju 
turėtų būti užtikrintas fondo skaidrumas 
ir veiksminga galimos sisteminės rizikos 
stebėsena. Taigi, jeigu AIFV turi buveinę 
trečiojoje šalyje, valstybės narės, kurioje 
platinami atitinkamo AIF investiciniai 
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užtikrinamas veiksmingas keitimasis 
informacija su Bendrijos investuotojų 
buveinės valstybės narės mokesčių 
institucijomis. Atsižvelgiant į tai, kad tokie 
AIF ir trečiosios šalys, kuriose yra jų 
buveinės, turi atitikti papildomus 
reikalavimus (kai kuriuos iš jų pirmiausia 
reikia nustatyti įgyvendinimo 
priemonėse), šioje direktyvoje numatytos 
teisės platinti trečiojoje šalyje buveinę 
turinčio AIF akcijas ar investicinius 
vienetus profesionaliems investuotojams 
turėtų įsigalioti praėjus trejiems metams 
nuo perkėlimo į nacionalinę teisę termino. 
Tuo tarpu valstybės narės gali leisti arba 
ir toliau leisti platinti trečiosiose šalyse 
buveines turinčių AIF akcijas ar 
investicinius vienetus profesionaliems 
investuotojams savo teritorijose pagal 
nacionalinius įstatymus. Tačiau per šį 
trejų metų laikotarpį AIFV negali platinti 
tokių AIF akcijų ar investicinių vienetų 
profesionaliems investuotojams kitose 
valstybėse narėse, remdamiesi pagal šią 
direktyvą suteikiamomis teisėmis.

vienetai ir akcijos, kompetentinga 
institucija turėtų sudaryti susitarimą dėl 
bendradarbiavimo ir keitimosi 
informacija dėl sisteminės rizikos su tos 
trečiosios šalies kompetentinga institucija. 
Be to, siekiant baigti kurti vidaus rinką, 
AIF, kurio būstinė yra Europoje ir kuris 
yra valdomas Europoje esančio AIFV, 
turėtų turėti teisę naudotis Europos 
prekybos leidimu pagal šią direktyvą. 
Atsižvelgiant į tai, kad KIPVPS naudojasi 
KIPVPS ženklu, Bendrijoje turintys 
būstinę AIF taip pat turėtų turėti teisę 
pasinaudoti atitinkamu Europos ženklu, 
kuris siūlo investuotojams šioje 
direktyvoje nustatytus standartus, kurie 
dar labiau įtvirtinami reikalavimo, kad 
depozitaras ir AIF turėtų turėti būstinę 
toje pačioje valstybėje narėje. 
Finansuojamųjų ir finansuojančiųjų 
subjektų struktūros neturėtų pažeisti šių 
nuostatų. Taigi, kai finansuojantysis AIF 
investuoja į finansuojamąjį fondą, kuris 
negalės pagal šią direktyvą pasinaudoti 
Europos prekybos leidimu, šis 
finansuojantysis AIF taip pat neturėtų 
turėti teisės pasinaudoti Europos leidimu. 
Fondų fondo struktūros taip pat neturėtų 
pažeisti šių nuostatų. Taigi, jei minėtasis 
AIF investuoja daugiau kaip 30 proc. į 
alternatyvaus investavimo fondus, kurie 
negalės pagal šią direktyvą pasinaudoti 
Europos prekybos leidimu, šis AIF fondų 
fondas taip pat neturėtų turėti teisės 
pasinaudoti Europos leidimu.

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Reikėtų leisti AIFV perduoti (20) Reikėtų leisti AIFV perduoti 
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administravimo užduotis subjektui, 
įsteigtam trečiojoje šalyje, jei nustatytos 
reikiamos apsaugos priemonės. Panašiai ir 
depozitaras turi teisę perduoti savo 
saugojimo užduotis, susijusias su 
trečiojoje šalyje buveinę turinčiu AIF, 
depozitarui, įsteigtam toje trečiojoje šalyje, 
jei šios trečiosios šalies įstatymais 
užtikrinamas investuotojų interesų 
apsaugos lygis yra lygiavertis apsaugos 
lygiui Bendrijoje. Esant tam tikroms 
sąlygoms, AIFV turėtų turėti galimybę 
skirti nepriklausomą vertintoją, įsteigtą 
trečiojoje šalyje.

administravimo užduotis subjektui, 
įsteigtam trečiojoje šalyje, jei nustatytos 
reikiamos apsaugos priemonės. Panašiai ir 
depozitaras turi teisę perduoti kai kurias iš
savo saugojimo užduočių, susijusių su 
trečiojoje šalyje buveinę turinčiu AIF, 
depozitarui, įsteigtam toje trečiojoje šalyje, 
jei šios trečiosios šalies įstatymais 
užtikrinamas investuotojų interesų 
apsaugos lygis yra lygiavertis apsaugos 
lygiui Bendrijoje. Esant tam tikroms 
sąlygoms, AIFV turėtų turėti galimybę 
skirti nepriklausomą vertintoją, įsteigtą 
trečiojoje šalyje.

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Jei trečiojoje šalyje galioja lygiavertė 
reguliavimo sistema ir jei Bendrijoje 
įsteigtas AIFV gali veiksmingai 
pasinaudoti galimybe patekti į trečiosios 
šalies rinką, valstybėms narėms reikėtų 
leisti suteikti AIFV veiklos leidimą, 
remiantis šios direktyvos nuostatomis, 
nereikalaujant, kad AIFV turėtų 
registruotą buveinę Bendrijoje, praėjus 
trejiems metams nuo direktyvos perkėlimo 
į nacionalinę teisę. Šiuo laikotarpiu 
atsižvelgiama į tai, kad tokie AIFV ir 
trečioji šalis, kurioje jie turi buveinę, turi 
atitikti papildomus reikalavimus, o kai 
kuriuos iš tų reikalavimų pirma reikia 
nustatyti įgyvendinimo priemonėse.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Visų pirma Komisija turėtų būti 
įgaliota priimti šiai direktyvai įgyvendinti 
būtinas priemones. Šiuo atžvilgiu Komisija 
turėtų turėti įgaliojimus priimti priemones, 
nustatančias procedūras, kurių 
laikydamiesi AIFV, valdantys AIF, kurių 
valdomas turtas neviršija šioje direktyvoje 
nustatytos ribos, portfelius, gali 
pasinaudoti teise įgyti AIFV statusą pagal 
šią direktyvą. Šios priemonės taip pat 
rengiamos siekiant apibrėžti kriterijus, 
kuriuos turi taikyti kompetentingos 
institucijos, vertindamos, ar AIFV laikosi 
įpareigojimų vykdydami verslą, 
nustatydami privalomus interesų konfliktų 
tipus bei imdamiesi pagrįstų veiksmų, kad 
nustatytų vidaus ir organizacinę tvarką, 
kuria siekiama nustatyti interesų 
konfliktus, jų išvengti, juos valdyti ir 
atskleisti. Šiose priemonėse konkrečiai 
nurodomi rizikos valdymo reikalavimai, 
kuriuos AIFV turi taikyti valdydamas 
riziką, kuri AIFV kyla kaip valdomojo AIF 
valdytojui, taip pat bet kokia tvarka, būtina 
siekiant suteikti AIFV galimybę valdyti 
konkrečių rūšių riziką, susijusią su skolintų 
vertybinių popierių pardavimo sandoriais, 
įskaitant bet kokius susijusius apribojimus, 
kurie gali būti reikalingi siekiant apsaugoti 
AIF nuo per didelės rizikos. Jos skirtos šios 
direktyvos likvidumo valdymo 
reikalavimams, visų pirma AIF minimalaus 
likvidumo reikalavimams, patikslinti. 
Jomis siekiama patikslinti reikalavimus, 
kuriuos turi atitikti pakeitimo vertybiniais 
popieriais priemonių iniciatoriai, kad AIFV 
būtų leidžiama investuoti į tokias 
priemones, išleistas po 2011 m. sausio 1 d. 
Jomis taip pat siekiama patikslinti 
reikalavimus, kurių AIFV turi laikytis 
investuodamas į tokias pakeitimo 

(27) Visų pirma Komisija turėtų būti 
įgaliota priimti šiai direktyvai įgyvendinti 
būtinas priemones. Šiuo atžvilgiu Komisija 
turėtų turėti įgaliojimus priimti priemones, 
nustatančias procedūras, kurių 
laikydamiesi AIFV, valdantys AIF, kurių 
valdomas turtas neviršija šioje direktyvoje 
nustatytos ribos, portfelius, gali 
pasinaudoti teise įgyti AIFV statusą pagal 
šią direktyvą. Šios priemonės taip pat 
rengiamos siekiant apibrėžti kriterijus, 
kuriuos turi taikyti kompetentingos 
institucijos, vertindamos, ar AIFV laikosi 
įpareigojimų vykdydami verslą, 
nustatydami privalomus interesų konfliktų 
tipus bei imdamiesi pagrįstų veiksmų, kad 
nustatytų vidaus ir organizacinę tvarką, 
kuria siekiama nustatyti interesų 
konfliktus, jų išvengti, juos valdyti ir 
atskleisti. Šiose priemonėse konkrečiai 
nurodomi rizikos valdymo reikalavimai, 
kuriuos AIFV turi taikyti valdydamas 
riziką, kuri AIFV kyla kaip valdomojo AIF 
valdytojui, taip pat bet kokia tvarka, būtina 
siekiant suteikti AIFV galimybę valdyti 
konkrečių rūšių riziką, susijusią su skolintų 
vertybinių popierių pardavimo sandoriais, 
įskaitant bet kokius susijusius apribojimus, 
kurie gali būti reikalingi siekiant apsaugoti 
AIF nuo per didelės rizikos. Jos skirtos šios 
direktyvos likvidumo valdymo 
reikalavimams, visų pirma AIF minimalaus 
likvidumo reikalavimams, patikslinti. 
Jomis siekiama patikslinti reikalavimus, 
kuriuos turi atitikti pakeitimo vertybiniais 
popieriais priemonių iniciatoriai, kad AIFV 
būtų leidžiama investuoti į tokias 
priemones, išleistas po 2011 m. sausio 1 d. 
Jomis taip pat siekiama patikslinti 
reikalavimus, kurių AIFV turi laikytis 
investuodamas į tokias pakeitimo 
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vertybiniais popieriais priemones. Jomis 
taip pat siekiama nurodyti kriterijus, 
kuriais vadovaujantis vertintojas gali būti 
laikomas nepriklausomu pagal šią 
direktyvą. Šios priemonės rengiamos 
siekiant nurodyti sąlygas, kuriomis turėtų 
būti patvirtinamas AIFV funkcijų 
perdavimas, ir sąlygas, kuriomis 
valdytojas, perdavęs per daug funkcijų, 
nebegali būti laikomas AIF valdytoju. 
Šiomis priemonėmis nustatomas AIFV 
metinės ataskaitos, kurią jis turi pateikti 
kiekvieno savo valdomo AIF atžvilgiu, 
turinys bei forma ir patikslinami AIFV 
informacijos atskleidimo investuotojams ir 
ataskaitų teikimo kompetentingoms 
institucijoms įpareigojimai bei dažnumas. 
Jomis siekiama patikslinti AIFV taikomus 
informacijos atskleidimo reikalavimus, 
susijusius su finansiniu svertu ir ataskaitų 
kompetentingoms institucijoms bei 
informacijos atskleidimo investuotojams 
dažnumu. Jos skirtos finansinio sverto, kurį 
AIFV gali taikyti valdydamas AIF, 
apribojimams nustatyti. Priemonės 
rengiamos siekiant detaliai nustatyti turinį 
ir būdą, kuriais AIFV, įgiję emitentų ir į 
biržos prekybos sąrašus neįtrauktų 
bendrovių kontrolinius paketus, turi 
įvykdyti informacijos teikimo 
įpareigojimus emitentams ir į biržos 
prekybos sąrašus neįtrauktoms bendrovėms 
bei jų atitinkamiems akcininkams ir 
darbuotojų atstovams, įskaitant 
informaciją, pateiktiną jų valdomų AIF 
metinėse ataskaitose. Jomis siekiama 
patikslinti, kokio tipo apribojimus ar 
sąlygas galima nustatyti AIF akcijų ar 
investicinių vienetų platinimui 
profesionaliems investuotojams AIFV 
buveinės valstybėje narėje. Jomis siekiama 
patikslinti bendruosius kriterijus, taikomus 
vertinant trečiųjų šalių vertinimo standartų 
lygiavertiškumą, kai vertintojas yra 
įsteigtas trečiojoje šalyje, vertinant trečiųjų 
šalių depozitarus reglamentuojančių 
įstatymų lygiavertiškumą ir vertinant 
rizikos ribojimo reguliavimo ir nuolatinės 

vertybiniais popieriais priemones.  Jomis 
taip pat siekiama nurodyti sąlygas, 
kuriomis valdytojas, perdavęs per daug 
funkcijų, nebegali būti laikomas AIF 
valdytoju. Šiomis priemonėmis nustatomas 
AIFV metinės ataskaitos, kurią jis turi 
pateikti kiekvieno savo valdomo AIF 
atžvilgiu, turinys bei forma ir patikslinami 
AIFV informacijos atskleidimo 
investuotojams ir ataskaitų teikimo 
kompetentingoms institucijoms 
įpareigojimai bei dažnumas. Jomis 
siekiama patikslinti AIFV taikomus 
informacijos atskleidimo reikalavimus, 
susijusius su finansiniu svertu ir ataskaitų 
kompetentingoms institucijoms bei 
informacijos atskleidimo investuotojams 
dažnumu. Jos skirtos finansinio sverto, kurį 
AIFV gali taikyti valdydamas AIF, 
apribojimams nustatyti. Priemonės 
rengiamos siekiant detaliai nustatyti turinį 
ir būdą, kuriais AIFV, įgiję emitentų ir į 
biržos prekybos sąrašus neįtrauktų 
bendrovių kontrolinius paketus, turi 
įvykdyti informacijos teikimo 
įpareigojimus emitentams ir į biržos 
prekybos sąrašus neįtrauktoms bendrovėms 
bei jų atitinkamiems akcininkams ir 
darbuotojų atstovams, įskaitant 
informaciją, pateiktiną jų valdomų AIF 
metinėse ataskaitose. Jomis siekiama 
patikslinti, kokio tipo apribojimus ar 
sąlygas galima nustatyti AIF akcijų ar 
investicinių vienetų platinimui 
profesionaliems investuotojams AIFV 
buveinės valstybėje narėje. Jomis siekiama 
patikslinti bendruosius kriterijus, taikomus 
vertinant trečiųjų šalių vertinimo standartų 
lygiavertiškumą, kai vertintojas yra 
įsteigtas trečiojoje šalyje, vertinant trečiųjų 
šalių depozitarus reglamentuojančių 
įstatymų lygiavertiškumą ir vertinant 
rizikos ribojimo reguliavimo ir nuolatinės 
priežiūros lygiavertiškumą tais atvejais, kai 
norima suteikti leidimą trečiosiose šalyse 
įsteigtiems AIFV. Jomis siekiama nustatyti 
AIFV buveinės valstybės narės 
kompetentingų institucijų ir kitų 
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priežiūros lygiavertiškumą tais atvejais, kai 
norima suteikti leidimą trečiosiose šalyse 
įsteigtiems AIFV. Jomis siekiama 
nustatyti bendruosius kriterijus, skirtus 
įvertinti, ar trečiosios šalys suteikia 
Bendrijos AIFV veiksmingą galimybę 
patekti į rinką, lyginant su atitinkama 
galimybe, kurią Bendrija suteikia trečiųjų 
šalių AIFV. Jomis siekiama nustatyti 
AIFV buveinės valstybės narės 
kompetentingų institucijų ir kitų 
kompetentingų institucijų keitimosi su 
AIFV susijusia informacija sąlygas, turinį 
ir dažnumą, kai AIFV atskirai ar kartu su 
kitais AIFV gali daryti poveikį sistemai 
svarbių finansų įstaigų stabilumui ir 
tinkamam rinkų veikimui. Jomis siekiama 
patikslinti patikrų vietoje ir tyrimų 
procedūras.

kompetentingų institucijų keitimosi su 
AIFV susijusia informacija sąlygas, turinį 
ir dažnumą, kai AIFV atskirai ar kartu su 
kitais AIFV gali daryti poveikį sistemai 
svarbių finansų įstaigų stabilumui ir 
tinkamam rinkų veikimui. Jomis siekiama 
patikslinti patikrų vietoje ir tyrimų 
procedūras.

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Kadangi šios priemonės yra bendro 
pobūdžio ir yra skirtos neesminėms šios 
direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti ją 
papildant naujomis neesminėmis 
nuostatomis, jos turi būti priimamos 
laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a 
straipsnyje nustatytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu. Į anksčiau minėtą 
kategoriją nepatenkančioms priemonėms 
turėtų būti taikoma reguliavimo procedūra, 
numatyta to sprendimo 5 straipsnyje. 
Šiomis priemonėmis siekiama konstatuoti, 
kad konkrečios trečiosios šalies fondų 
vertinimo standartai yra lygiaverčiai 
Bendrijoje taikomiems standartams, kai 
vertintojas yra įsteigtas trečiojoje šalyje. 
Jomis siekiama konstatuoti, kad konkrečios 

(28) Kadangi šios priemonės yra bendro 
pobūdžio ir yra skirtos neesminėms šios 
direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti ją 
papildant naujomis neesminėmis 
nuostatomis, jos turi būti priimamos 
laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a 
straipsnyje nustatytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu. Į anksčiau minėtą 
kategoriją nepatenkančioms priemonėms 
turėtų būti taikoma reguliavimo procedūra, 
numatyta to sprendimo 5 straipsnyje. 
Šiomis priemonėmis siekiama konstatuoti, 
kad konkrečios trečiosios šalies fondų 
vertinimo standartai yra lygiaverčiai 
Bendrijoje taikomiems standartams, kai 
vertintojas yra įsteigtas trečiojoje šalyje. 
Jomis siekiama konstatuoti, kad konkrečios 



PR\796533LT.doc 23/83 PE430.709v01-00

LT

trečiosios šalies depozitarus 
reglamentuojantys įstatymai yra 
lygiaverčiai šiai direktyvai. Jomis siekiama 
konstatuoti, kad AIFV rizikos ribojimo 
reguliavimo ir nuolatinės priežiūros
įstatymai, galiojantys konkrečioje 
trečiojoje šalyje, yra lygiaverčiai šiai 
direktyvai. Jos rengiamos siekiant 
konstatuoti, ar konkreti trečioji šalis 
suteikia Bendrijos AIFV veiksmingą 
galimybę patekti į rinką, lyginant su 
galimybe, kurią Bendrija suteikia tos 
trečiosios šalies AIFV. Jomis siekiama 
nustatyti standartinius modelius, taikytinus 
pranešimui ir pažymoms, ir nustatyti 
informacijos keitimosi tarp kompetentingų 
institucijų procedūrą. 

trečiosios šalies depozitarus 
reglamentuojantys įstatymai yra 
lygiaverčiai šiai direktyvai. Jomis siekiama 
konstatuoti, kad AIFV rizikos ribojimo 
reguliavimo ir nuolatinės priežiūros 
įstatymai, galiojantys konkrečioje 
trečiojoje šalyje, yra lygiaverčiai šiai 
direktyvai. Jomis siekiama nustatyti 
standartinius modelius, taikytinus 
pranešimui ir pažymoms, ir nustatyti 
informacijos keitimosi tarp kompetentingų 
institucijų procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatomos alternatyvaus 
investavimo fondų valdytojų (AIFV) 
veiklos leidimo suteikimo, nuolatinės 
veiklos ir skaidrumo taisyklės.

Šia direktyva nustatomos Bendrijoje 
įsteigtų alternatyvaus investavimo fondų 
valdytojų (AIFV) veiklos leidimo 
suteikimo, nuolatinės veiklos ir skaidrumo 
taisyklės.

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 dalies 1a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pagal AIF struktūrai taikomus teisės 
aktus privaloma įsteigti direktorių valdybą 
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ar kitą valdymo struktūrą, ir AIF paskiria 
subjektą, kuris vykdo valdymo funkcijas, 
šis subjektas pagal šią direktyvą laikomas 
AIFV.

Or. en

Pagrindimas

 Pakeitimu siekiama apibrėžti įvairių valdymo struktūrų AIFV pagal šios direktyvos taikymo 
sritį. 

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) AIFV, kurie tiesiogiai arba 
netiesiogiai per įmonę, su kuria AIFV yra 
susijęs bendru valdymu ar kontrole arba 
reikšmingu tiesiogiai ar netiesiogiai 
valdomu akcijų paketu, valdo portfelius 
tokių AIF, kurių bendras valdomas turtas, 
įskaitant visą turtą, įgytą naudojant 
finansinį svertą, neviršija 100 mln. EUR 
ribos arba 500 mln. EUR ribos, kai AIF 
portfelį sudaro AIF, kurie nenaudoja 
finansinio sverto ir neturi išpirkimo teisių, 
vykdytinų per 5 metus nuo kiekvieno AIF 
įsteigimo datos;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Bendrijoje įsteigtiems AIFV, kurie 
neteikia valdymo paslaugų Bendrijoje 
buveinę turintiems AIF ir neprekiauja 

Išbraukta.
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AIF akcijomis ar investiciniais vienetais 
Bendrijos teritorijoje;

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) KIPVPS arba jų valdymo ar 
investicinėms įmonėms, kuriems leidimai 
išduoti vadovaujantis Direktyva 
2009/…/EB [KIPVPS direktyva];

(c) KIPVPS arba jų valdymo ar 
investicinėms įmonėms, kuriems leidimai 
išduoti vadovaujantis Direktyva 
2009/65/EB, jei šios valdymo ar 
investicinės įmonės nevaldo AIF;

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) kredito įstaigoms, kurioms taikoma 
2006 m. birželio 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2006/48/EB dėl kredito įstaigų 
veiklos pradėjimo ir vykdymo (nauja 
redakcija);

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) institucijoms, kurioms taikoma 
2003 m. birželio 3 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2003/41/EB dėl 
įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų 
skyrimą, veiklos ir priežiūros;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) institucijoms, kurioms taikoma 
1973 m. liepos 24 d. Pirmoji Tarybos 
direktyva 73/239/EEB dėl įstatymų ir kitų 
teisės aktų, susijusių su tiesioginio 
draudimo, išskyrus gyvybės draudimą, 
veiklos pradėjimu ir vykdymu, derinimo, 
2002 m. lapkričio 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2002/83/EB dėl gyvybės 
draudimo ir 2005 m. lapkričio 16 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2005/68/EB dėl perdraudimo ir 
iš dalies keičianti Tarybos 
direktyvas 73/239/EEB, 92/49/EEB ir 
direktyvas 98/78/EB bei 2002/83/EB;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 2 dalies fa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) kredito institucijoms, įstaigoms, 
atsakingoms už profesinių pensijų 
skyrimą, draudimo ar perdraudimo 
įmonėms arba bet kuriems kitiems AIFV, 
jei jie investuoja vien tik savo sąskaita;

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) viršvalstybinėms institucijoms, kaip 
antai Pasaulio bankas, Tarptautinis valiutos 
fondas, Europos centrinis bankas, Europos 
investicijų bankas, Europos investicijų 
fondas, kitos viršvalstybinės institucijos ir 
panašios tarptautinės organizacijos, jei 
tokios institucijos ar organizacijos valdo 
vieną ar daugiau AIF.

(g) viršvalstybinėms institucijoms, kaip 
antai Pasaulio bankas, Tarptautinis valiutos 
fondas, Europos centrinis bankas, Europos 
investicijų bankas, Europos investicijų 
fondas, kitos viršvalstybinės institucijos ir 
panašios tarptautinės organizacijos, jei 
tokios institucijos ar organizacijos valdo 
vieną ar daugiau AIF ir jei šie AIF veikia 
visuomenės interesų labui.

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 2 dalies ga punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) centriniams bankams.

Or. en
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina galimybę 
AIFV, kurių turtas nesiekia 2 dalies a 
punkte nustatytos ribos, naudotis teise 
įgyti AIFV, kuriam galioja ši direktyva, 
statusą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, siekdama nustatyti 
procedūras, kurių laikantis AIFV, 
valdantys portfelius tų AIF, kurių 
valdomas turtas neviršija 2 dalies a 
punkte nustatytos ribos, gali pasinaudoti 
savo teise pagal 3 dalį.

Išbraukta.

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

Or. en
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Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio b dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) alternatyvaus investavimo fondo 
valdytojas (AIFV) – juridinis arba fizinis
asmuo, kurio įprasta veikla – vieno ar 
keleto AIF valdymas;

(b) alternatyvaus investavimo fondo 
valdytojas (AIFV) – juridinis asmuo, kurio 
veikla – vieno ar keleto AIF valdymas ir 
kuris yra atsakingas už šią veiklą;

Or. en

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) vertintojas – juridinis arba fizinis
asmuo arba bendrovė, vertinantys turtą 
arba nustatantys AIF investicinių vienetų 
arba akcijų vertę;

(c) vertintojas – kompetentingos 
institucijos įgaliotas ir prižiūrimas
juridinis asmuo, vertinantis turtą arba 
nustatantis AIF investicinių vienetų arba 
akcijų vertę;

Or. en

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) valdymo paslaugos – vieno ar daugiau 
AIF valdymo ir administravimo veikla 
vieno ar daugiau investuotojų naudai; 

(d) valdymo paslaugos – tai priede 
apibrėžtos pareigos;

Or. en
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Pagrindimas

Šis priedas – tai KIPVPS IV direktyva.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) prekyba – AIF investicinių vienetų ar 
akcijų bendras siūlymas arba platinimas 
Bendrijoje buveines turintiems 
investuotojams, neatsižvelgiant į tai, kieno 
iniciatyva toks siūlymas arba platinimas 
vykdomas;

(e) prekyba – AIF investicinių vienetų ar 
akcijų bendras siūlymas arba platinimas 
AIFV arba už platinimą atsakingo 
tarpininko iniciatyva Bendrijoje buveines 
turintiems investuotojams, 

Or. en

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio na punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(na) į biržos prekybos sąrašus neįtraukta 
įmonė – bet kuri būstinę Bendrijoje turinti 
bendrovė, kurios akcijomis 
neprekiaujama reguliuojamoje rinkoje 
pagal Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 
1 dalies 14 punktą;

Or. en

Pagrindimas

Direktyva 2004/39/EB – tai Finansinių priemonių rinkų direktyva. Į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktos įmonės apibrėžtis pateikta Tarybos tekste.
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Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio o a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

oa) saugojimas – tai susijusio turto 
kontrolė ar valdymas, kurį savininko 
vardu atlieka saugotojas ar depozitaras;

Or. en

Pagrindimas

Tai valdymas ir teisinė atsakomybė, o ne nuosavybė.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio o b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ob) depozitaras – tai institucija, kuriai 
patikėtos 17 straipsnyje išdėstytos 
pareigos;

Or. en

Pagrindimas

Depozitaro apibrėžtis pateikta KIPVPS IV direktyvoje.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio o c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

oc) nuosavos lėšos – tai Direktyvos 
2006/48/EB V antraštinės dalies 
2 skyriaus 1 skirsnyje nurodytos nuosavos 
lėšos;
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Or. en

Pagrindimas

Apibrėžtis pateikta KIPVPS IV direktyvoje; pagal ją nustatoma sąsaja su Kapitalui keliamų 
reikalavimų direktyva.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio o d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

od) pagrindinis makleris – tai bankas ar 
vertybinių popierių reguliavimo įmonė, 
siūlantys tokias paslaugas, kaip 
tarpininkavimas, finansavimas, kliringas 
ir prekybinių sandorių sureguliavimas, 
apsaugos paslaugos, rizikos valdymas ir 
veiklos paramos sistemos, konsultavimo 
paslaugos ir moksliniai tyrimai.

Or. en

Pagrindimas

Plg. su tuo, kas nurodyta 2005 m. Europos centrinio banko ataskaitos 18 psl.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė reikalauja, kad AIFV, 
turintys leidimą veikti jos teritorijoje, 
visais atvejais laikytųsi šioje direktyvoje 
nustatytų pirminio leidimo sąlygų.

Or. en

Pagrindimas

Vadovaujamasi Finansinių priemonių rinkų direktyvos 16 straipsnio 1 dalies nuostatomis.
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Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV gali turėti veiklos leidimą pagal šią 
direktyvą ir turėti valdymo arba 
investicinės įmonės leidimą pagal 
Direktyvą 2009/…/EB [KIPVPS 
direktyva].

Jeigu AIFV turi veiklos leidimą pagal šią 
direktyvą arba jeigu valdymo ar 
investicinė įmonė turi veiklos leidimą 
pagal Direktyvą 2009/65/EB, 
kompetentingos institucijos, 
atsižvelgdamos į tai, ar vykdomi susiję 
papildomi leidimo reikalavimai, suteikia 
leidimą šiam AIFV vadovaudamosi 
Direktyva 2009/65/EB, o valdymo arba 
investicinei įmonei – vadovaudamosi šia 
direktyva.
Šiuo tikslu kompetentingos institucijos 
reikalauja tik tos informacijos, kuri 
nebuvo pateikta kreipiantis dėl pirminio 
leidimo, su sąlyga, kad ši informacija 
nepasikeitė.

Or. en

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 straipsnio 1 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) informaciją apie pamatinių fondų 
buveinę, jei šis AIF yra fondų fondas;

Or. en
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Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 straipsnio 1 pastraipos c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) informaciją apie finansuojamojo 
fondo buveinę;

Or. en

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kompetentinga institucija per du 
mėnesius nuo išsamios paraiškos 
pateikimo praneša pareiškėjui, ar jam 
išduodamas veiklos leidimas.

4. Kompetentinga institucija per tris 
mėnesius nuo išsamios paraiškos 
pateikimo praneša pareiškėjui, ar jam 
išduodamas veiklos leidimas. Jeigu 
kompetentinga institucija pareiškėjo 
neinformuoja, šis atsakymo nebuvimas 
prilygsta atsisakymui suteikti leidimą šio 
sprendimo nepagrindžiant.

Or. en

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. AIF gali būti valdomas tik vieno 
AIFV.

Or. en
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Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. AIFV užtikrina, kad atlyginimo 
taisyklės atitiktų kredito institucijoms ir 
investicinėms įmonėms taikomas 
taisykles. 

Or. en

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
10 straipsnio 1 dalies 2 a–2 c pastraipos (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV parengia ir įgyvendina patikimą 
atlyginimo politiką ir praktiką, kuriomis 
vadovaujantis būtų užtikrintas 
veiksmingas rizikos valdymas, užkirstas 
kelias trumpalaikio pelno paskatoms ir 
kurios atitiktų veiklos tikslus bei 
ilgalaikius AIFV ir investuotojų interesus.
AIFV informuoja kompetentingas 
valstybių narių institucijas apie savo 
įgyvendinamos atlyginimo politikos ir 
praktikos pobūdį.
Kompetentingos valstybių narių 
institucijos gali reaguoti ir imtis 
atitinkamų korekcinių priemonių, skirtų 
mažinti rizikai, kurią gali lemti AIFV 
nesugebėjimas įgyvendinti patikimos 
atlyginimų politikos ir praktikos.

Or. en

Pagrindimas

Principai turi būti derinami pagal Finansų stabilumo tarybos parengtus patikimos 
kompensavimo praktikos principus (2009 m. rugsėjo 25 d.). Vadovų pareiškime, kuris 
paskelbtas po 2009 m. rugsėjo 24–25 d. Pitsburge vykusio Europos Vadovų Tarybos 
susitikimo, pritariama Finansų stabilumo tarybos nustatytiems įgyvendinimo standartams, 
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kuriais siekiama derinti atlyginimą atsižvelgiant į tai, ar sukuriama ilgalaikė vertė, o ne 
skatinant per daug rizikuoti.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
10 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) atsižvelgiama į jos 2009 m. 
balandžio 30 d. komunikatą, pridedamą 
prie Komisijos rekomendacijos, kuria 
papildomos rekomendacijos 2004/913/EB 
ir 2005/162/EB dėl bendrovių, kurių 
vertybiniai popieriai yra įtraukti į biržos 
sąrašus, direktorių atlyginimo nustatymo 
tvarkos bei Komisijos rekomendacija dėl 
finansinių paslaugų sektoriaus atlyginimų 
nustatymo politikos (COM(2009)0211), be 
to, atsižvelgiama į Bendrijos teisės 
nuostatas, susijusias su finansinėmis 
paslaugomis, į vadovų pareiškimą, kuris 
paskelbtas po Didžiojo dvidešimtuko 
susitikimo Pitsburge, dėl AIFV direktorių 
ir darbuotojų atlyginimų, taip pat į 
Finansų stabilumo tarybos nustatytus 
patikimos kompensavimo praktikos 
principus.

Or. en

Pagrindimas

Principai turi būti derinami pagal Finansų stabilumo tarybos parengtus patikimos 
kompensavimo praktikos principus (2009 m. rugsėjo 25 d.).

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tuo atveju, kai investuodami vieno ar 
daugiau AIF vardu AIFV taiko skolintų 
vertybinių popierių pardavimą, valstybės 

4. Tuo atveju, kai investuodami vieno ar 
daugiau AIF vardu AIFV taiko skolintų 
vertybinių popierių pardavimą, valstybės 
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narės užtikrina, kad AIFV naudotų 
procedūras, suteikiančias jiems priėjimą 
prie vertybinių popierių arba kitų 
finansinių priemonių dieną, kai AIFV 
įsipareigojęs juos pateikti, ir kad AIFV
įgyvendintų rizikos valdymo tvarką, 
leidžiančią tinkamai valdyti riziką, 
susijusią su šiuo būdu parduodamų 
vertybinių popierių ir kitų finansinių 
priemonių pateikimu.

narės užtikrina, kad AIFV:

a) naudotų procedūras, suteikiančias jiems 
priėjimą prie vertybinių popierių arba kitų 
finansinių priemonių dieną, kai AIFV 
įsipareigojęs juos pateikti;
b) įgyvendintų rizikos valdymo tvarką, 
leidžiančią tinkamai valdyti riziką, 
susijusią su šiuo būdu parduodamų 
vertybinių popierių ir kitų finansinių 
priemonių pateikimu;
ba) nuolat atskleistų informaciją 
kompetentingoms valstybių narių 
institucijoms apie savo svarbias 
trumpąsias pozicijas.

Or. en

Pagrindimas

Į priemones turėtų būti įtraukti įpareigojimai teikti kompetentingoms institucijoms ir Europos 
vertybinių popierių ir rinkų priežiūros institucijai informaciją, susijusią su sistemine rizika.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kiekviena kompetentinga institucija 
nuolat teikia Europos vertybinių popierių 
ir rinkų priežiūros institucijai 
informaciją, nurodytą 4 dalies ba punkte. 
Išskirtinėmis aplinkybėmis ir siekdama 
užtikrinti finansų sistemos stabilumą ir 
vientisumą, Europos vertybinių popierių 
ir rinkų priežiūros institucija, remdamasi 
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šia informacija, gali priimti sprendimą 
apriboti skolintų vertybinių popierių 
pardavimą.

Or. en

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
11 straipsnio 5 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 4 dalies ba punkte nurodytos 
informacijos teikimo tvarkos specifika.

Or. en

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
14 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei AIFV valdomų AIF portfelių vertė 
viršija 250 mln. EUR, AIFV pateikia 
papildomą nuosavų lėšų sumą; ši 
papildoma nuosavų lėšų suma yra lygi 
0,02 % sumos, kuria AIFV portfelių vertė 
viršija 250 mln. EUR.

Jei AIFV valdomų AIF portfelių vertė 
viršija 250 mln. EUR, AIFV pateikia 
papildomą nuosavų lėšų sumą; ši 
papildoma nuosavų lėšų suma yra lygi 
0,02 % sumos, kuria AIFV portfelių vertė 
viršija 250 mln. EUR, tačiau visas 
reikalaujamas pradinis kapitalas ir 
papildoma suma neturi viršyti 10 mln. 
EUR.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama pagal KIPVPS direktyvos 7 straipsnio nuostatas.
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Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
14 straipsnio 4 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visi AIFV valdomi AIF portfeliai, 
įskaitant AIF, kurių vieną ar daugiau 
funkcijų AIFV perdavė pagal 18 straipsnį;

a) visi AIFV valdomi AIF portfeliai, 
įskaitant AIF, kurių vieną ar daugiau 
funkcijų AIFV perdavė pagal 18 straipsnį, 
išskyrus portfelius, kurių valdymas 
perduotas;

Or. enPagrindimas

Pašalinamas dvigubas perduotų lėšų skaičiavimas AIFV kapitalo reikalavimuose.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
14 straipsnio 4 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) visi AIF portfeliai, kurių valdymas 
perduotas AIFV.

Išbraukta.

Or. enPagrindimas

Pašalinamas dvigubas perduotų lėšų skaičiavimas AIFV kapitalo reikalavimuose.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
14 straipsnio 4 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kiti AIFV valdomi kolektyvinio 
investavimo subjektai, nesvarbu, ar jie 
koordinuojami Bendrijos lygmeniu, 
įskaitant kolektyvinio investavimo 
subjektus, kuriems perduota viena ar 
daugiau funkcijų, tačiau neskaitant 
kolektyvinio investavimo subjektų, 
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kuriuos jis valdo pagal įgaliojimą.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama pagal KIPVPS direktyvos 7 straipsnio nuostatas.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
14 straipsnio 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali leisti AIFV nesuteikti 
iki 50 % antrojoje dalyje nurodytos 
papildomos nuosavų lėšų sumos, jeigu 
AIFV naudojasi tos pačios sumos dydžio 
garantija, išduota kredito įstaigos ar 
draudimo įmonės, kurios registruotoji 
buveinė yra valstybėje narėje arba 
trečiojoje šalyje, kai joje galioja veiklos 
riziką ribojančios taisyklės, 
kompetentingų institucijų nuomone, 
atitinkančios Bendrijos teisės aktuose 
nustatytas taisykles.
Pagal šio straipsnio nuostatas 
reikalaujamos nuosavo lėšos 
investuojamos į likvidųjį turtą arba į turtą, 
kurį per trumpą laiką galima lengvai 
konvertuoti į grynuosius pinigus.
AIFV turi būti apsidraudę profesinės 
civilinės atsakomybės draudimu, jeigu 
tektų atsakyti už profesinį aplaidumą. Šio 
draudimo sumos turėtų būti 
koreguojamos atsižvelgiant į pataisymus, 
priimtus vadovaujantis 2002 m. 
gruodžio 9 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2002/92/EB dėl 
draudimo tarpininkavimo1.
1 OL L 9, 2003 1 15, p. 3.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama pagal KIPVPS direktyvos 7 straipsnio ir pagal Finansinių priemonių rinkų 
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direktyvos 24 konstatuojamosios dalies bei 67 straipsnio nuostatas, kuriomis remiantis 
profesinės civilinės atsakomybės draudimas yra leistinas kapitalas. 

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
16 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF būtų paskirtas vertintojas, 
nepriklausomas nuo AIFV, kuris įvertintų 
AIF įgyto turto vertę ir AIF akcijų ir 
investicinių vienetų vertę.

1. AIFV užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF būtų paskirtas vertintojas, 
kuris įvertintų AIF įgyto turto vertę ir AIF 
akcijų ir investicinių vienetų vertę.

Or. en

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. AIFV ir depozitaras kartu atsako už 
tinkamą AIF turto vertinimą ir už 
grynosios AIF turto vertės apskaičiavimą. 
Ši atsakomybė negali būti pažeista 
perduodant ją trečiajai šaliai.

Or. en

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
16 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Šio straipsnio nuostatos netaikomos 
tiems AIF, kurie yra privataus kapitalo 
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fondai.

Or. en

Pagrindimas

Privataus kapitalo fondas – tai fondas, investuojantis į bendrovių nuosavybės vertybinius 
popierius, kuriais viešai neprekiaujama arba dėl privataus kapitalo investicijų 
nebeprekiaujama. Teisinis įpareigojimas nuolat vertinti privataus kapitalo fondus 
netinkamas, kadangi tai neatitinka jų veiklos modelio ir jų investuotojų lūkesčių.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. AIFV užtikrina, kad vertintojas turėtų 
tinkamas ir nuoseklias AIF turto vertinimo 
procedūras, atitinkančias galiojančius 
taikomus vertinimo standartus ir taisykles, 
siekiant atspindėti AIF akcijų ar 
investicinių vienetų grynąją turto vertę.

2. AIFV užtikrina, kad vertintojas turėtų 
tinkamas ir nuoseklias AIF turto vertinimo 
procedūras, atitinkančias galiojančius 
taikomus vertinimo standartus ir taisykles, 
siekiant atspindėti AIF akcijų ar 
investicinių vienetų grynąją turto vertę. 
AIFV užtikrina, kad AIF turto vertinimo 
ir grynosios turto vertės apskaičiavimo 
proceso metu bet kuri šalis, paskirta atlikti 
vertinimą, atsižvelgtų į kiekvieno AIF 
nepriklausomumą.

Or. en

Pagrindimas

Vadinamoji Kinų sienos apibrėžtis paimta iš Finansinių priemonių rinkų direktyvos.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomi 
kriterijai, kuriais vadovaujantis 
vertintojas gali būti laikomas 

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodoma, 
kurie tinkamai įgalioti ir prižiūrimi 
subjektai gali būti vertintojais remiantis 
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nepriklausomu pagal 1 dalį. šios direktyvos nuostatomis. Šiuo tikslu į 
įgyvendinimo priemones įtraukiamos 
veiksmingos organizacinės ir 
administracinės procedūros, skirtos 
užkirsti kelią bet kokiam interesų 
konfliktui, kuris galėtų neigiamai paveikti 
klientų interesus.

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

Or. en

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIF užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF, kai tinka, būtų paskirtas 
depozitaras toliau nurodytoms užduotims 
vykdyti:

1. AIF užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF, kai tinka, būtų paskirtas 
bendras depozitaras toliau nurodytoms 
užduotims vykdyti:

Or. en

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) saugoti visas AIF priklausančias 
finansines priemones;

b) saugoti visas AIF priklausančias 
finansines priemones; šiuo tikslu 
depozitaras, kiekvieno AIF vardu 
atidarymas atskirą sąskaitą, užtikrina 
turto atskyrimą;

Or. en
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Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) užtikrina, kad AIF vardu parduodant, 
išleidžiant, atperkant, išperkant ir 
naikinant investicinius vienetus būtų 
vadovaujamasi taikomais nacionaliniais 
teisės aktais ir AIF taisyklėmis;

Or. en

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) užtikrina, kad vienetų vertė būtų 
apskaičiuojama vadovaujantis taikomais 
nacionaliniais teisės aktais ir AIF 
taisyklėmis;

Or. en

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 straipsnio 1 dalies c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) vykdo AIFV nurodymus, nebent jie 
prieštarautų taikomiems nacionaliniams 
teisės aktams ir AIF taisyklėms;

Or. en
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Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 straipsnio 1 dalies c d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cd) užtikrina, kad sandoriuose, 
susijusiuose su AIF turtu, bet kokia suma 
jam būtų pervesta per įprastą laikotarpį;

Or. en

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 straipsnio 1 dalies c e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ce) užtikrina, kad AIF pajamos būtų 
panaudotos vadovaujantis taikomais 
nacionaliniais teisės aktais ir AIF 
taisyklėmis.

Or. en

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Depozitaras yra kredito įstaiga, kurios 
registruotoji buveinė yra Bendrijoje ir kuri 
turi leidimą pagal 2006 m. birželio 14 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos 
pradėjimo ir vykdymo (nauja redakcija).

3. Depozitaras yra arba kredito įstaiga, 
kurios registruotoji buveinė yra Bendrijoje 
ir kuri turi leidimą pagal 2006 m. 
birželio 14 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2006/48/EB dėl kredito 
įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo 
(nauja redakcija), arba investicinė įmonė, 
kuri turi leidimą pagal Direktyvą 
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2004/39/EB.

Or. en

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kai leidimą turinčio AIFV valdomas 
AIF turi buveinę Bendrijoje, depozitaro 
registruotoji buveinė turi būti valstybėje 
narėje, kurioje buveinę turi AIF.

Or. en

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

  3b. Kai leidimą turinčio AIFV valdomas 
AIF turi buveinę trečiojoje šalyje, 
depozitaro registruotoji buveinė turi būti 
Bendrijoje, nebent būtų laikomasi šių 
sąlygų:
a) buveinės valstybės narės ir trečiosios 
šalies, kurioje buveinę turi AIF, 
kompetentingos institucijos yra 
pasirašiusios bendradarbiavimo ir 
informacijos mainų susitarimus;
b) trečiajai šaliai, kurioje buveinę turi 
AIF, galioja sprendimas, priimamas pagal 
3d dalį, kuriuo konstatuojama, kad 
depozitarams, įsteigtiems šioje šalyje, 
taikomas veiksmingas rizikos ribojimo 
reguliavimas ir priežiūra, lygiaverčiai 
Bendrijos teisėje numatytoms nuostatoms;
c) trečiajai šaliai galioja sprendimas, 
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priimamas pagal 3d dalį, kuriuo 
konstatuojama, kad pinigų plovimo ir 
teroristų finansavimo prevencijos 
standartai yra lygiaverčiai Bendrijos 
teisėje nustatytiems standartams;
d) buveinės valstybė narė ir trečioji šalis, 
kurioje buveinę turi AIF, yra 
pasirašiusios susitarimą, visiškai 
atitinkantį standartus, nustatytus EPBO 
pavyzdinės mokesčių konvencijos 
26 straipsnyje ir kuriuo užtikrinamas 
veiksmingas keitimasis informacija 
mokesčių klausimais.

Or. en

Pagrindimas

Dalis Komisijos pasiūlymo 38 straipsnio.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones ir nurodo kriterijus, kuriais 
vadovaujantis įvertinamas trečiųjų šalių 
rizikos ribojimo reguliavimo, priežiūros ir 
standartų lygiavertiškumas, kaip nurodyta 
3b dalyje.
Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Dalis Komisijos pasiūlymo 38 straipsnio.
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Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 straipsnio 3 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3d. Vadovaudamasi 3c dalyje nurodytais 
kriterijais, Komisija pagal 49 straipsnio 
2 dalyje nurodytą procedūrą priima 
įgyvendinimo priemones, kurias taikant 
konstatuojama, kad trečiosios šalies 
rizikos ribojimo reguliavimas, priežiūra ir 
standartai yra lygiaverčiai šiai direktyvai 
ir kad pinigų plovimo ir teroristų 
finansavimo prevencijos standartai yra 
lygiaverčiai Bendrijos teisėje nustatytiems 
standartams.

Or. en

Pagrindimas

Dalis Komisijos pasiūlymo 38 straipsnio.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Depozitarai turi teisę perduoti savo 
funkcijas kitiems depozitarams.

4. Depozitarai turi teisę perduoti savo 
funkcijas, išskyrus jų subdepozitarų 
stebėsenos ir priežiūros funkcijas.
Depozitaras neperduoda savo funkcijų 
tokiu mastu, kad jam liktų tik 
vadinamosios pašto dėžutės funkcijos.

Or. en
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Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Depozitaras atsako AIFV ir AIF 
investuotojams už visus nuostolius, kuriuos 
šie patiria dėl depozitaro pareigų 
nevykdymo pagal šią direktyvą.

5. Depozitaras atsako AIFV ir AIF 
investuotojams už visus nuostolius, kuriuos 
šie patiria dėl nepateisinamo depozitaro 
pareigų nevykdymo pagal šią direktyvą 
arba dėl netinkamo jų vykdymo.

Or. en

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Depozitarui nupsrendus perduoti dalį 
savo pareigų leidimą turinčiai trečiajai 
šaliai, pvz., subdepozitarui, saugotojo 
struktūriniam padaliniui ar pagrindiniam 
makleriui, jo atsakomybė AIFV ir 
investuotojų atžvilgiu nesumažėja.
Netekus bet kokių depozitaro saugomų 
finansinių priemonių, jo pirmutinė 
atsakomybė nepažeidžiant nacionalinės 
teisės nuostatų – nedelsiant grąžinti turtą 
AIF.

Or. en

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Jeigu remiantis šalies, kurioje AIFV 
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investuoja AIF vardu, teisės aktų 
nuostatomis, depozitaras dėl teisinių 
kliūčių negali atlikti saugotojo funkcijų, 
jo atsakomybė AIFV ir investuotojų 
atžvilgiu gali būti perleista trečiajai šaliai, 
kuriai jis yra patikėjęs vykdyti savo 
saugojimo pareigas. Perleidimas 
realizuojamas sudarant sutartį tarp AIFV, 
depozitaro, trečiosios šalies ir 
investuotojo.

Netekus finansinių priemonių, kai 
sudaryta deponavimo sutartis, pagal kurią 
leidžiama pervesti ir iš naujo panaudoti 
turtą, nuostolių padengimo terminas 
nustatomas remiantis sutarties sąlygomis.

Or. en

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
17 straipsnio 5 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5c. Jeigu trečiajai šaliai taikomi 3d dalyje 
išvardyti sprendimai, sudaryti 5b dalyje 
nurodytos sutarties nereikalaujama. 

Or. en

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV, ketinantys perduoti trečiosioms 
šalims užduotį atlikti AIFV vardu vieną ar 
daugiau savo funkcijų, kreipiasi į buveinės 
valstybės narės kompetentingas institucijas 
dėl išankstinio leidimo kiekvieno funkcijų 

1. AIFV, ketinantys perduoti trečiosioms 
šalims užduotį atlikti AIFV vardu vieną ar 
daugiau savo funkcijų, iš anksto 
informuoja buveinės valstybės narės 
kompetentingas institucijas kiekvieno 
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perdavimo atveju. funkcijų perdavimo atveju. 
Kompetentingos institucijos gali per vieną 
mėnesį atmesti šį perdavimą.

Or. en

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jei perduodamas portfelio arba rizikos 
valdymas, trečioji šalis, be kita ko, privalo 
turėti AIFV veiklos leidimą, kuriuo 
suteikiama teisė valdyti to paties tipo AIF;

b) jei perduodamas portfelio arba rizikos ar 
likvidumo valdymas, trečioji šalis, be kita 
ko, privalo turėti AIFV veiklos leidimą, 
kuriuo suteikiama teisė valdyti to paties 
tipo AIF;

Or. en

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) AIFV informuoja investuotojus apie 
tai, kurios funkcijos perduotos ir kam;

Or. en

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV turi būti pajėgus bet kuriuo metu 
pateikti tolesnius nurodymus įmonei, 
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kuriai perduotos funkcijos, ir nedelsiant 
atšaukti įgaliojimą, jeigu tai geriausiai 
atitinka investuotojų interesus;

Or. en

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jokiais atvejais AIFV atsakomybei 
poveikio nedaro faktas, kad AIFV perdavė 
savo funkcijas trečiajai šaliai, AIFV taip 
pat neturi teisės perduoti savo funkcijas 
tokiu mastu, kad jo iš esmės nebegalima 
būtų laikyti AIF valdytoju.

2. Jokiais atvejais AIFV atsakomybei 
poveikio nedaro faktas, kad AIFV perdavė 
savo funkcijas trečiajai šaliai, AIFV taip 
pat neturi teisės perduoti savo funkcijas 
tokiu mastu, kad jo iš esmės nebegalima 
būtų laikyti AIF valdytoju ir kad jis taptų 
tik vadinamosios pašto dėžutės funkcijas 
atliekančiu subjektu.

Or. en

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija priima įgyvendinimo priemones, 
kuriose išsamiau nurodoma:

Išbraukta.

a) perdavimo patvirtinimo sąlygos;
b) sąlygos, kuriomis valdytojo nebegalima 
laikyti AIF valdytoju, kaip nurodyta 
2 dalyje.
Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
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Or. en

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
19 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) AIFV ir, kai tinkama, AIF mokamo 
atlyginimo, padalyto į fiksuotą ir kintamą, 
dydis.

Or. en

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
20 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) informacija apie pamatinių fondų 
buveinę, jei šis AIF yra fondų fondas;

Or. en

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
20 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) informacija apie finansuojamojo 
fondo buveinę;

Or. en
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Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV reguliariai teikia ataskaitas savo 
buveinės valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms, kuriose nurodo pagrindines 
rinkas ir priemones, kuriomis jis prekiauja 
savo valdomo AIF vardu.

1. AIFV reguliariai teikia ataskaitas savo 
buveinės valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms, kuriose nurodo pagrindines 
rinkas ir priemones, kuriomis jis prekiauja 
kiekvieno savo valdomo AIF vardu.

Jis pateikia apibendrintą informaciją apie 
pagrindines priemones, kuriomis prekiauja, 
rinkas, kurių narys yra arba kuriose 
aktyviai prekiauja, ir kiekvieno valdomo 
AIF pagrindines pozicijas bei svarbiausias 
rizikos koncentracijas.

Jis pateikia informaciją apie pagrindines 
priemones, kuriomis prekiauja, rinkas, 
kurių narys yra arba kuriose aktyviai 
prekiauja, ir kiekvieno valdomo AIF 
pagrindines pozicijas bei svarbiausias 
rizikos koncentracijas.

Or. en

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
21 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kai AIF akcijomis prekiaujama kitoje 
valstybėje narėje, AIFV buveinės 
valstybės narės kompetentinga institucija 
perduoda pagal 3 dalies a punktą 
reikalaujamą informaciją AIF buveinės 
valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms.

Or. en
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Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
21 straipsnio 3 b dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Valstybių narių kompetentingos 
institucijos perduoda Europos sisteminės 
rizikos tarybai ir Europos vertybinių 
popierių ir rinkų priežiūros institucijai bet 
kokią susijusią informaciją, kuri būtina 
sisteminės rizikos priežiūrai. Komisija 
tvirtina įgyvendinimo priemones ir 
patikslina, kokia informacija turi būti 
teikiama remiantis šia dalimi.

Or. en

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
21 straipsnio 3 c dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Kompetentingos institucijos, 
vadovaudamosi proporcingumo principu, 
gali kreiptis dėl papildomos informacijos į 
AIFV, kurie, kompetentingų institucijų 
įsitikinimu, gali kelti sisteminės rizikos 
grėsmę.

Or. en

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
21 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomi 

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomi 
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ataskaitų teikimo įpareigojimai, nurodyti 1, 
2 ir 3 dalyse, bei ataskaitų teikimo 
dažnumas.

ataskaitų teikimo įpareigojimai, nurodyti 1, 
2, 3 ir 3a dalyse, bei ataskaitų teikimo 
dažnumas.

Or. en

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
25 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos valstybių narių 
institucijos perduotų Europos sisteminės 
rizikos tarybai ir Europos vertybinių 
popierių ir rinkų priežiūros institucijai 
24 straipsnyje nurodytą informaciją.

Or. en

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
25 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Valstybės narės užtikrina, kad AIFV 
nustatytų finansinio sverto apribojimus 
kiekvienam AIF, kurį jie valdo, 
atsižvelgdami į, inter alia:  
a) AIF tipus;
b) jų strategijas;
c) jų finansinio sverto šaltinius;
d) kitus tarpusavio ryšius arba svarbius 
ryšius su kitomis finansų įstaigomis, kurie 
galėtų kelti sisteminės rizikos grėsmę; 
e) būtinybę riboti tiesioginę 
priklausomybę nuo bet kurios sandorio 
šalies; 
f) lygį, kuriuo finansinis svertas 
užtikrinamas;
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g) bet kurio turto (atsakomybės) 
neatitikimo mastą;
h) AIFV veiklos atitinkamoje rinkoje 
mastą, pobūdį ir apimtį.

Or. en

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
25 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Kiekviena kompetentinga institucija 
nuolat teikia Europos vertybinių popierių 
ir rinkų priežiūros institucijai 
informaciją, nurodytą 24 straipsnio 1 
dalyje. Remdamasi šia informacija 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
priežiūros institucija gali nuspręsti, kad 
AIFV naudojamas finansinis svertas kelia 
didelę grėsmę finansų sistemos stabilumui 
ir vientisumui.

Or. en

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
25 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Siekdama užtikrinti finansų sistemos 
stabilumą ir vientisumą, Komisija priima 
įgyvendinimo priemones, pagal kurias, jei 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
priežiūros institucija nusprendžia, 
vadovaudamasi 25 straipsnio 2c dalimi ir 
atsižvelgdama į Europos sisteminės 
rizikos tarybos rekomendacijas, 
išskirtinėmis aplinkybėmis ir kai to reikia 
siekiant užtikrinti finansų sistemos 
vientisumą ir stabilumą, Komisijai 



PE430.709v01-00 58/83 PR\796533LT.doc

LT

suteikiama teisė nustatyti AIFV 
naudojamo finansinio sverto lygio 
apribojimus.

Or. en

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Priemonės, kurių imasi Komisija pagal 3 
dalį, yra laikinos ir turėtų atitikti pagal 3 
dalį Komisijos priimtas nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

15 ir 16 konstatuojamosiose dalyse pakanka paaiškinimų, kad galima būtų pradėti taikyti 
taisykles dėl finansinio sverto (sisteminės rizikos ir t. t.). 

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
26 straipsnio 1 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

„30 proc.“  keičiama žodžiais „kontrolinis paketas“ siekiant derėjimo su ES bendrovių teisės 
apibrėžimais.

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
26 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

„30 proc.“  keičiama žodžiais „kontrolinis paketas“ siekiant derėjimo su ES bendrovių teisės 
apibrėžimais.

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės užtikrina, kad AIFV, 
galintys pasinaudoti į biržos prekybos 
sąrašus neįtrauktos bendrovės kontroliniu 
paketu, praneštų tokiai bendrovei ir 
visiems kitiems akcininkams informaciją, 
nurodytą 2 dalyje.

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

Šis pranešimas pateikiamas kuo skubiau, 
tačiau ne vėliau kaip per keturias prekybos 
dienas, kai pirmoji prekybos diena yra 
diena, kurią AIFV įgijo teisę pasinaudoti 
kontroliniu paketu.
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Or. en

Pagrindimas

„30 proc.“  keičiama žodžiais „kontrolinis paketas“ siekiant derėjimo su ES bendrovių teisės 
apibrėžimais.

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
27 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) sąlygos, kuriomis buvo pasiekta 
kontrolinio paketo riba, įskaitant skirtingų 
susijusių akcininkų, visų fizinių ar 
juridinių asmenų, turinčių teisę balsuoti 
jų vardu ir, jei reikia, įmonių tinklo, kurį 
pasitelkus veiksmingai pasinaudojama 
balsavimo teisėmis, tapatybės duomenis;

Or. en

Pagrindimas

„30 proc.“  keičiama žodžiais „kontrolinis paketas“ siekiant derėjimo su ES bendrovių teisės 
apibrėžimais.

Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
27 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) data, kurią buvo pasiekta arba peržengta 
ši riba.

c) data, kurią buvo pasiekta arba peržengta 
kontrolinio paketo riba.

Or. en

Pagrindimas

„30 proc. riba“  keičiama žodžiais „kontrolinio paketo riba“ siekiant derėjimo su ES 
bendrovių teisės apibrėžimais.
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Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
28 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

„30 proc.“  keičiama žodžiais „kontrolinis paketas“ siekiant derėjimo su ES bendrovių teisės 
apibrėžimais.

Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
28 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Savaime suprantama, kad emitentas turi laikytis šios direktyvos nuostatų. Į biržos prekybos 
sąrašus neįtrauktų bendrovių atveju tai neturėtų būti reikalinga.
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Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
28 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) AIFV, kuris atskirai arba susitaręs su 
kitu AIFV pasiekė kontrolinio paketo ribą, 
tapatybę;

Or. en

Pagrindimas

„30 proc.“  keičiama žodžiais „kontrolinis paketas“ siekiant derėjimo su ES bendrovių teisės 
apibrėžimais.

Pakeitimas 110

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose nurodoma:

Išbraukta.

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

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinimo priemonės nereikalingos, nes pirmajame lygmenyje taikomos pakankamai 
griežti reikalavimai.
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Pakeitimas 111

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
29 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

29 straipsnio 2 dalis pertvarkoma, t. y. padalijama į su finansais (kapitalu) susijusius 
reikalavimus ir su organizavimu (įskaitant produktus) susijusius reikalavimus, taip pat toliau 
pateikiami kiti reikšmingi kriterijai (pvz., informacija apie darbuotojus ir t. t.).

Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
29 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos ba punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) informacija, susijusi su įmonės 
operacijų pobūdžiu ir jos pagrindine 
veikla, kurioje nurodoma: pagrindinės
parduotų produktų ir (arba) suteiktų 
paslaugų kategorijos, taip pat nurodomi 
visi reikšmingi nauji produktai, kuriais 
pradėta prekiauti, ir (arba) paslaugos, 
kurias pradėta teikti, taip pat, atsižvelgiant 
į paskelbimo viešai apie rengiamus naujus 
produktus ir (arba) paslaugas lygį, jų 
išvystymo būklė;  

Or. en

Pagrindimas

29 straipsnio 2 dalis pertvarkoma, t. y. padalijama į su finansais (kapitalu) susijusius 
reikalavimus ir su organizavimu (įskaitant produktus) susijusius reikalavimus, taip pat toliau 
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pateikiami kiti reikšmingi kriterijai (pvz., informacija apie darbuotojus ir t. t.).

Pakeitimas 113

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
29 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Per didelė našta investicijų fondams įmonėse, o tai jau neatitinka šių direktyvų.

Pakeitimas 114

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Pagrindimas

Įgyvendinimo priemonės nereikalingos, nes pirmajame lygmenyje taikomos pakankamai 
griežti reikalavimai.

Pakeitimas 115

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
30 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Būtina, kad įmonė, kuri pašalinama iš biržos, skaidrumo tikslais laikytųsi atitinkamų 
reikalavimų bent jau metus papildomai (tai atitinka ir ataskaitų reikalavimus, kurie savaime 
taikomi dar vienus metus po to, kai įmonė pakeitė savo statusą).

Pakeitimas 116

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
31 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Leidimą turintis AIFV turi teisę platinti 
AIF akcijas ar investicinius vienetus 
profesionaliems investuotojams buveinės 
valstybėje narėje, kai tik atitinka šiame 
straipsnyje nustatytas sąlygas.

1. Leidimą turintis AIFV turi teisę platinti 
AIF, turinčio buveinę Bendrijoje, akcijas 
ar investicinius vienetus profesionaliems 
investuotojams buveinės valstybėje narėje, 
kai tik atitinka šiame straipsnyje nustatytas 
sąlygas.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiama apriboti prekybą tik produktais, kuriems taikomas ES masto leidimas  (registracija).

Pakeitimas 117

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
31 straipsnio 2 dalies ba punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) AIF depozitaro tapatybę;

Or. en

Pakeitimas 118

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
31 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Pagal nacionalinius įstatymus AIFV 
buveinės valstybė narė gali leisti AIFV 
platinti savo teritorijoje AIF, kurio 
buveinė už Bendrijos ribų, akcijas. Kad 
galima būtų pasinaudoti šia galimybe, 
būtina, jog AIFV turėtų buveinę 
Bendrijoje arba kad būtų sudaryta 
bendradarbiavimo sutartis ir būtų 
veiksmingai keičiamasi visa svarbia 
informacija, susijusia su sistemine rizika, 
tarp: 
a) valstybės narės, kurioje platinamos 
AIF akcijos, ir atitinkamos trečiosios 
šalies kompetentingų institucijų;
b) AIFV ir jo priežiūros institucijos;
c) AIFV priežiūros institucijos ir Europos 
vertybinių popierių ir rinkos priežiūros 
institucijos.

Or. en



PR\796533LT.doc 67/83 PE430.709v01-00

LT

Pakeitimas 119

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
32 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės neleidžia savo 
teritorijoje platinti AIF akcijų 
mažmeniniams investuotojams, kai šis 
AIF investuoja daugiau nei 30 proc. 
akcijų į kitus AIF, kurie neturi teisės 
naudotis Europos leidimu. 

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata susijusi su AIF, kurie yra fondų fondai, platinimu.

Pakeitimas 120

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
33 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Leidimą veiklai turintis AIFV, 
norėdamas platinti AIF, valdomo kitoje 
valstybėje narėje, investicinius vienetus ar 
akcijas profesionaliems investuotojams, 
savo buveinės valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms pateikia 
tokius dokumentus: 

1. Leidimą veiklai turintis AIFV, 
norėdamas platinti AIF, turinčio buveinę 
Bendrijoje, investicinius vienetus ar 
akcijas kitos valstybės narės
profesionaliems investuotojams, savo 
buveinės valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms pateikia tokius dokumentus: 

Or. en
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Pakeitimas 121

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
33 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) AIF depozitaro tapatybę;

Or. en

Pakeitimas 122

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
33 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje 
nurodytas pranešimas ir pažyma būtų 
pateikti tarptautinių finansų srityje įprasta 
kalba.

5. Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje 
nurodytas pranešimas ir 2 dalyje nurodyta 
pažyma būtų pateikti tarptautinių finansų 
srityje įprasta kalba.

Or. en

Pakeitimas 123

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
33 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. AIFV gali platinti trečiojoje šalyje 
buveinę turinčio AIF akcijas ar 
investicinius vienetus profesionaliems 
investuotojams, turintiems buveinę ne 
AIFV buveinės valstybėje narėje, o kitoje 
valstybėje narėje, tik nuo datos, nurodytos 
54 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 124

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
34 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų
nuo išsamių dokumentų gavimo buveinės 
valstybės narės kompetentingos institucijos 
perduoda išsamius dokumentus, nurodytus 
2 dalyje ir, kai tinka, 3 dalyje, bei pažymą, 
kad suteikė atitinkamam AIFV veiklos 
leidimą, valstybės narės, kurioje bus 
teikiamos valdymo paslaugos, 
kompetentingoms institucijoms. Apie 
dokumentų perdavimą jos nedelsdamos 
praneša AIFV.

4. Ne vėliau kaip per mėnesį nuo išsamių 
dokumentų gavimo buveinės valstybės 
narės kompetentingos institucijos perduoda 
išsamius dokumentus, nurodytus 2 dalyje 
ir, kai tinka, 3 dalyje, bei pažymą, kad 
suteikė atitinkamam AIFV veiklos leidimą, 
valstybės narės, kurioje bus teikiamos 
valdymo paslaugos, kompetentingoms 
institucijoms. Apie dokumentų perdavimą 
jos nedelsdamos praneša AIFV.

Or. en

Pagrindimas

Derinama su KIPVPS direktyvos 18 straipsnio 2 dalimi.

Pakeitimas 125

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
34 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. AIFV buveinės valstybės narės 
kompetentingos institucijos atsakingos už 
AIFV veiklos organizavimo tinkamumo 
priežiūrą, kad AIFV galėtų laikytis su visų 
jos valdomų AIF steigimu ir veikla 
susijusių įpareigojimų ir taisyklių.

Valstybės narės, kurioje bus teikiamos 
valdymo paslaugos, kompetentingos 
institucijos atsakingos už tai, kad AIFV 
laikytųsi tos valstybės narės, kuri susijusi 
su AIF steigimu ir veikla, taisyklių, 
įskaitant susitarimus dėl platinimo.

Siekdamos ištaisyti taisyklių, kurių 
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laikymosi priežiūra privalo vykdyti, 
pažeidimus, valstybės narės, kurioje 
teikiamos priežiūros paslaugos, 
kompetentingos institucijos gali būti 
tikros dėl AIFV buveinės valstybės narės 
kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimo. Pagaliau jei būtina ir 
informavę AIFV buveinės valstybės narės 
kompetentingas institucijas, valstybės 
narės, kurioje bus teikiamos priežiūros 
paslaugos, kompetentingos institucijos 
gali imtis tiesioginių veiksmų prieš AIFV.

Or. en

Pagrindimas

Derinama su KIPVPS direktyvos 19 straipsnio 21 dalimi.

Pakeitimas 126

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
35 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35 a straipsnis
Investavimo į AIF, kurių buveinė yra 
trečiosiose šalyse, sąlygos
Profesionalūs investuotojai, kurių 
buveinė yra valstybėje narėje, gali 
investuoti į AIF, kurių buveinė yra 
trečiojoje šalyje, jei AIF valdo AIFV, 
kurio registruota buveinė yra valstybėje 
narėje ir kuriam suteiktas leidimas pagal 
4 straipsnį, arba trečioji šalis, kurioje 
registruota atitinkamo AIF buveinė, 
pasirašiusi bendradarbiavo susitarimą dėl 
keitimosi informaciją pagal atitinkamus 
tarptautinius standartus. 

Or. en
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Pakeitimas 127

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
38 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nukrypdamos nuo 17 straipsnio 4 dalies, 
valstybės narės leidžia AIF, turinčio 
buveinę trečiojoje šalyje, depozitarui, 
paskirtam pagal 17 straipsnį, perduoti 
vieną ar daugiau savo funkcijų vykdyti 
kitam depozitarui, turinčiam buveinę toje 
pačioje trečiojoje šalyje, jei šios trečiosios 
šalies įstatymai yra lygiaverčiai šios 
direktyvos nuostatoms ir yra veiksmingai 
vykdomi.

1. Nukrypdamos nuo 17 straipsnio 4 dalies, 
valstybės narės leidžia AIF, turinčio 
buveinę trečiojoje šalyje, depozitarui, 
paskirtam pagal 17 straipsnį, perduoti 
vieną ar daugiau savo funkcijų, išskyrus  
stebėsenos ir priežiūros funkcijas, vykdyti 
kitam depozitarui, turinčiam buveinę toje 
pačioje trečiojoje šalyje, jei šios trečiosios 
šalies įstatymai yra lygiaverčiai šios 
direktyvos nuostatoms ir yra veiksmingai 
vykdomi.

Or. en

Pakeitimas 128

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
38 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Faktas, kad depozitaras visas arba dalį 
savo funkcijų perdavė vykdyti trečiosios 
šalies depozitarui, neturi įtakos jo 
atsakomybei investuotojams.

2. Faktas, kad depozitaras visas arba dalį 
savo funkcijų perdavė vykdyti trečiosios 
šalies kitam depozitarui, neturi įtakos jo 
atsakomybei investuotojams, išskyrus 
atvejus, kai patenkinamos sąlygos, 
nustatytos pagal 17 straipsnio 5 dalies b ir 
c punktus.

Or. en
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Pakeitimas 129

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
39 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

39 straipsnis Išbraukta.
Veiklos leidimo suteikimas trečiosiose 
šalyse įsteigtiems AIFV
1. Valstybės narės, vadovaudamosi šia 
direktyva, gali suteikti leidimą AIFV, 
įsteigtam trečiojoje šalyje, platinti AIF 
investicinius vienetus ar akcijas 
profesionaliems investuotojams 
Bendrijoje pagal šios direktyvos sąlygas, 
jeigu:
(a) trečiajai šaliai galioja sprendimas, 
priimamas pagal 3 dalies a punktą, kuriuo 
konstatuojama, kad tos šalies teisės aktai, 
reglamentuojantys rizikos ribojimo 
reguliavimą ir nuolatinę priežiūrą, yra 
lygiaverčiai šios direktyvos nuostatoms ir 
yra veiksmingai vykdomi;
(b) trečiajai šaliai galioja sprendimas, 
priimamas pagal 3 dalies b punktą, kuriuo 
konstatuojama, kad ši šalis suteikia 
Bendrijos AIFV veiksmingą galimybę 
patekti į rinką, lyginant su galimybe, 
kurią Bendrija suteikia tos trečiosios 
šalies AIFV;
(c) AIFV suteikia valstybės narės, kurioje 
kreipiasi dėl veiklos leidimo, 
kompetentingoms institucijoms 
informaciją, nurodytą 5 ir 31 
straipsniuose;
(d) tos valstybės narės kompetentingos 
institucijos ir AIFV priežiūros institucija 
yra pasirašiusios bendradarbiavimo 
susitarimą, kuriuo užtikrinama, kad būtų 
veiksmingai keičiamasi visa informacija, 
svarbia stebint AIFV veiklos galimą 
poveikį sistemai svarbių finansų įstaigų 
stabilumui ir tinkamam rinkų, kuriose 
veikia AIFV, funkcionavimui;
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(e) trečioji šalis pasirašė susitarimą su 
valstybe nare, kuriame ji prašo leidimo ir 
kuris visiškai atitinka standartus, 
nustatytus EPBO pavyzdinės mokesčių 
konvencijos 26 straipsnyje ir kuriuo 
užtikrinamas veiksmingas keitimasis 
informacija mokesčių klausimais.
2. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriomis siekiama nustatyti:
(a) bendruosius lygiavertiškumo 
kriterijus, skirtus trečiųjų šalių teisės 
aktų, reglamentuojančių rizikos ribojimo 
reguliavimą ir nuolatinę priežiūrą, 
lygiavertiškumui ir veiksmingam 
vykdymui nustatyti, remiantis III, IV ir V 
skyrių reikalavimais;
(b) bendruosius kriterijus, skirtus 
įvertinti, ar trečiosios šalys suteikia 
Bendrijos AIFV veiksmingą galimybę 
patekti į rinką, lyginant su galimybe, 
kurią Bendrija suteikia tų trečiųjų šalių 
AIFV.
Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
3. Vadovaudamasi 2 dalyje nurodytais 
kriterijais, Komisija pagal 49 straipsnio 2 
dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą 
priima įgyvendinimo priemones, kurias 
taikant konstatuojama, kad: 
(a) teisės aktai, reglamentuojantys AIFV 
rizikos ribojimo reguliavimą ir nuolatinę 
priežiūrą trečiojoje šalyje, yra lygiaverčiai 
šiai direktyvai ir yra veiksmingai vykdomi;
(b) trečioji šalis suteikia Bendrijos AIFV 
veiksmingą galimybę patekti į rinką, 
prilygstančią bent galimybei, kurią 
Bendrija suteikia tos trečios šalies AIFV. 

Or. en
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Pakeitimas 130

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
40 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingos institucijos yra valstybės 
valdžios institucijos ar valstybės valdžios 
institucijų paskirtos įstaigos.

Or. en

Pagrindimas

Derinama su KIPVPS 97.2 straipsniu.

Pakeitimas 131

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
40 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės reikalauja, kad 
kompetentingos institucijos nustatytų 
atitinkamus metodus, taikomus prižiūrint, 
kaip AIFV laikosi šios direktyvos dalies 
įsipareigojimų.

Or. en

Pagrindimas

 Vadovaujamasi Finansinių priemonių rinkų direktyvos 16.2 straipsnio  nuostatomis.

Pakeitimas 132

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
41 straipsnio 2 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentingos institucijos turi bent 
tokius tyrimo įgaliojimus:

2. Kompetentingos institucijos turi bent 
šiuos įgaliojimus:



PR\796533LT.doc 75/83 PE430.709v01-00

LT

Or. en

Pakeitimas 133

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
41 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) teisę reikalauti pateikti telefoninių 
pokalbių ir duomenų perdavimo įrašus.

d) teisę reikalauti pateikti turimas
telefoninių pokalbių išklotines ir kitokias
duomenų laikmenas;

Or. en

Pakeitimas 134

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
41 straipsnio 2 dalies d a – d h punktai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) reikalauti laikinai uždrausti vykdyti 
profesinę veiklą;
db) imtis tinkamų priemonių užtikrinti, 
kad AIFV ir depozitarai nuolat laikytųsi 
atitinkamų teisės aktų;
dc) perduoti spręsti baudžiamosios 
atsakomybės klausimus kompetentingoms 
teisminėms institucijoms;
dd) teisę nutraukti bet kokią veiklą, 
nesuderinamą su nuostatomis, priimtomis 
įgyvendinant šią direktyvą;
de) teisę reikalauti užšaldyti ar laikinai 
areštuoti turtą;
df) reikalauti, kad AIFV, depozitarai arba 
auditoriai pateiktų informaciją;
dg) teisę sustabdyti investicinių vienetų 
emisiją, atpirkimą ar išpirkimą 
investicinių vienetų savininkų ar 
visuomenės interesais;
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dh) atšaukti AIFV ar depozitarui išduotą 
veiklos leidimą.

Or. en

Pagrindimas

Derinama su KIPVPS direktyvos 98 straipsniu ir Finansinių priemonių rinkų direktyvos 50 
straipsniu.

Pakeitimas 135

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
42 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

42 straipsnis Išbraukta.
Priežiūros įgaliojimai
1. Buveinės valstybė narė užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos galėtų imtis 
tokių priemonių:
a) reikalauti laikinai uždrausti vykdyti 
profesinę veiklą;
b) imtis tinkamų priemonių užtikrinti, kad 
AIFV nuolat laikytųsi atitinkamų teisės 
aktų;
c) perduoti spręsti baudžiamosios 
atsakomybės klausimus kompetentingoms 
teisminėms institucijoms. 
2. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentingos institucijos turėtų būtinus 
įgaliojimus imtis visų priemonių 
užtikrinti, kad rinkos tinkamai veiktų tais 
atvejais, kai vieno ar daugiau AIF veikla 
finansinių priemonių rinkoje galėtų kelti 
pavojų tinkamam tos rinkos veikimui.

Or. en



PR\796533LT.doc 77/83 PE430.709v01-00

LT

Pakeitimas 136

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos, atsakingos 
už AIFV leidimų suteikimą ir priežiūrą 
pagal šią direktyvą, perduoda informaciją 
kitų valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms, kai ši informacija yra svarbi 
stebint atskirų AIFV ar visų AIFV galimą 
poveikį sistemiškai svarbių finansų įstaigų 
stabilumui ir rinkų, kuriose veikia AIFV, 
tinkamam funkcionavimui ir į jį 
reaguojant. Informacija taip pat pateikiama 
Europos vertybinių popierių rinkos 
priežiūros institucijų komitetui, įsteigtam 
2009 m. sausio 23 d. Komisijos sprendimu 
2009/77/EB1, kuris perduoda šią 
informaciją kitų valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms.

1. Kompetentingos institucijos, atsakingos 
už AIFV leidimų suteikimą ir priežiūrą 
pagal šią direktyvą, perduoda informaciją 
kitų valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms, kai ši informacija yra svarbi 
stebint atskirų AIFV ar visų AIFV galimą 
poveikį sistemiškai svarbių finansų įstaigų 
stabilumui ir rinkų, kuriose veikia AIFV, 
tinkamam funkcionavimui ir į jį 
reaguojant. Informacija taip pat pateikiama 
Europos sisteminės rizikos tarybai ir
Europos vertybinių popierių ir rinkų
priežiūros institucijai, kurios perduoda šią 
informaciją kitų valstybių narių
kompetentingoms institucijoms.

1 OL L 25, 2009 01 29, p. 18.

Or. en

Pakeitimas 137

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
53 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

53a straipsnis
Kad Komisija galėtų užtikrinti 
reikalavimų, susijusių su depozitarais, 
nustatytų pagal šią direktyvą, taikymą 
depozitarams pagal Direktyvą 
2009/65/EB, Direktyvos 2009/65/EB 22–
26 straipsniai ir 32–36 straipsniai iš dalies 
keičiami taip: (...)

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti sektorinį nuoseklumą.

Pakeitimas 138

Pasiūlymas dėl direktyvos-iš dalies keičiantis aktas
Priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

PRIEDAS
Kolektyvinio investicijų portfelio valdymo 
funkcijos:
– Investicijų valdymas.
– Administravimas:
a) teisinės ir fondų valdymo apskaitos 
paslaugos;
b) klientų užklausos;
c) vertinimas ir kainos nustatymas 
(įskaitant mokestines pajamas);
d) stebėjimas, ar laikomasi reikalavimų;
e) investicinių vienetų savininkų registro 
tvarkymas;
f) pajamų paskirstymas;
g) investicinių vienetų emisija ir 
išpirkimas;
h) sutarčių sudarymas (įskaitant 
sertifikatų išsiuntimą);
i) įrašų laikymas.
– Prekiavimas.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

Alternatyvaus investavimo fondo valdytojai, kurie valdo apie 1000 mlrd.1 JAV dolerių turtą 
(palyginti su 2000 mlrd. 2008 m. viduryje), labai svarbūs finansuojant Europos ekonomiką. Šį 
veiklos sektorių sudaro daug įvairių subjektų ir produktų: rizikos draudimo fondai, privataus 
kapitalo fondai, nekilnojamojo turto fondai, žaliavų fondai ir t. t. Tačiau siūlomoje 
direktyvoje turėtų būti atsižvelgiama į konkrečias charakteristikas, susijusias su esama 
sistemine rizika, ypač turint mintyje privataus kapitalo fondus.

Nors finansų krizė kilo ne dėl šių fondų tiesiogiai, jų valdymui neturėtų būti taikomos 
reglamentų, kurių privalo laikytis visi subjektai, teikiantys finansines paslaugas, išimtys.

Finansų krizė atskleidė, kad pasaulinės finansų sistemos sutrikimus iš dalies lemia tai, kad 
pagrindiniai sistemos veiklos vykdytojai per mažai apsaugoti nuo rizikos, o iš dalies tai, kad 
šios rizikos valdymo sistemos turi daug trūkumų. 

Šiomis sąlygomis 2009 m. balandžio 30 d. Komisija paskelbė pasiūlymą dėl direktyvos dėl 
alternatyvaus investavimo fondų valdytojų (AIFV), kuriuo siekiama nustatyti visų 
alternatyvaus investavimo fondų (AIF), kuriems netaikoma KIPVPS direktyva, sistemą. 

Šis pasiūlymas pateiktas po to, kai Parlamentas atliko daug darbo, susijusio su turto valdymu: 
savo iniciatyva parengti pranešimai dėl investavimo fondų (2001), turto valdymo I (2006), 
turto valdymo II (2007), rizikos draudimo fondų ir privataus kapitalo (2008), taip pat dėl 
institucinių investuotojų skaidrumo.

Pasiūlymu pakeisti nacionalinius reglamentus dėl AIF ir AIFV Europos masto reglamentais 
siekiama didesnio finansų sistemos stabilumo, didesnės investuotojų apsaugos, taip pat 
siekiama sukurti alternatyvaus investavimo fondų Europos vidaus rinką.

Šių tikslų įgyvendinimas, kuriam mes pritariame, reikalingas, kad būtų pasiekta pusiausvyra 
tarp šios pramonės šakos konkrečių charakteristikų, gyvybingumo bei kūrybiškumo ir 
veiksmingo reguliavimo bei tinkamos priežiūros poreikio.

1. Direktyvos taikymo sritis ir valdytojų veiklos leidimai

Pranešėjas pritaria pasiūlymui, pagal kurį nustatoma, kad visi alternatyvaus investavimo 
fondų valdytojai, kuriems konkrečiai netaikomos išimtys, kurie įsisteigę ir veikia Bendrijoje ir 
kurie valdo alternatyvius fondus, nepriklausomai nuo jų buveinės registravimo šalies turėtų 
gauti veiklos leidimus ir turėtų būti prižiūrimi. Būtina nustatyti reikalavimus dėl techninių, 
finansinių ir žmogiškųjų išteklių, organizacinių ypatybių ir veiklos vykdymo, kad būtų 
nustatyta valdytojų ir kitų susijusių subjektų, pvz., depozitarų ir vertintojų, sistema.

                                               
1 ECB, Financial stability review, 2009 m. birželio mėn.
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Pranešėjas taip pat siūlo ribojančias direktyvos taikymo išimtis siekiant išlaikyti vienodas 
įvairių su alternatyvaus investavimo fondų valdymu susijusių subjektų veiklos sąlygas ir 
direktyvos reikalavimų, ypač susijusių produktais, parduodamais kaip „pakuotė“ (angl. 
wrappers), apėjimo prevencijos.

Todėl šiame pranešime siūloma išbraukti ribas, pagal kurias nustatomos nepatekimas į 
direktyvos taikymo sritį, ir pakeisti jas proporcingumo taisykle. Svarbu užtikrinti, kad 
nustatytos taisyklės būtų taikomos visiems vienodai, kad dėl jų būtų galimas didesnis 
skaidrumas, susijęs su pačių fondų valdymu.

Kad gautų veiklos leidimą, iš AIFV bus reikalaujama turėti minimalaus dydžio kapitalą, kuris 
turės būti likvidus arba per trumpą laiką konvertuojamas į grynuosius pinigus. Pranešėjas 
siūlo suderinti šias sumas su sumomis, nurodytomis KIPVPS direktyvoje. 

2. Prekyba fondų akcijomis ir santykiai su trečiosiomis šalimis 

Gavę veiklos leidimą, AIFV gali valdyti savo fondus, kurių buveinė registruota Europoje, ir 
pardavinėti jų akcijas profesionaliems investuotojams visoje Bendrijos teritorijoje. Turint šį 
Europos leidimą galima prekiauti bet kurio fondo, kurio buveinė registruota Bendrijoje ir kurį 
valdo savo buveinės valstybės narės veiklos leidimą turintis valdytojas, akcijomis visose 
valstybėse narėse, pasinaudojus paprasta pranešimo procedūra. Taigi, fondai, kurių buveinė 
registruota Europoje, gali naudotis Europos ženklu, kuris skiriasi nuo KIPVPS ženklo.

Tai nereiškia, kad pranešėjas norėtų uždrausti ne Bendrijos fondų veiklą, jei kiekviena 
valstybė narė galės laisvai teikti veiklos leidimus, pasitelkusi nacionalines privataus 
investavimo sistemas, pagal kuriuos alternatyvūs fondai, kurių buveinė registruota už ES ribų, 
galės laisvai judėti jos teritorijoje.

Taip pat reikėtų iš dalies pakeisti prekiavimo apibrėžimą siekiant suteikti profesionaliems 
investuotojams laisvę pasirinkti fondus, į kuriuos jie norėtų investuoti, įskaitant ne Bendrijos 
fondus. Ši galimybė teikiama, jei AIFV įsisteigęs Europos Sąjungoje, arba jei yra susitarimas, 
pagal kurį numatytas bendradarbiavimas ir keitimasis informacija, ypač susijusia su sistemine 
rizika. Šis susitarimas turėtų būti sudarytas tarp trečiosios šalies ir valstybės narės, kurioje 
prekiaujama AIF akcijomis, kompetentingų institucijų, taip pat tarp AIFV ir jį prižiūrinčios 
institucijos bei tarp šios prižiūrinčios institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų 
priežiūros institucijos.

Pagaliau siekiant apsaugoti mažmeninius investuotojus jiems neturėtų būti leidžiama 
investuoti į finansuojamųjų ir finansuojančiųjų subjektų struktūras, kai finansuojamasi fondas 
yra AIF, įsisteigęs trečiojoje šalyje, taip pat į fondus, kurių didesnė nei 30 proc. dalis 
investuota į trečiųjų šalių fondus.

3. Depozitaras 

AIFV direktyvoje siūloma tvarka, taikoma AIF depozitarams. 

Siekiant sektoriaus nuoseklumo, šios direktyvos reikalavimai turėtų būti suderinti su KIPVPS 
direktyvos nuostatomis.
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Pranešėjas siūlo įrašyti nuostatas, susijusias su depozitaro apibrėžimu, jo registracijos vieta, 
vaidmeniu, funkcijomis, sąlygomis, kuriomis galima perleisti kai kurias iš depozitaro 
funkcijų, ir depozitaro atsakomybe.

Jis taip pat mano, kad depozitaras turėtų būti toje pačioje šalyje, kurioje yra atitinkamas 
fondas, jei šio fondo buveinė registruota Europos Sąjungoje. Pranešėjas nesiūlo depozitaro 
leidimo.

Jei fondo buveinė registruota trečiojoje šalyje, depozitaras turėtų būti įsisteigęs Europos 
Sąjungoje, nebent sudaryta priežiūros institucijų bendradarbiavimo ir keitimosi informacija 
sutartis, pagal kurią užtikrinamas lygiavertis reglamentavimas ir priežiūra gali būti vykdoma 
pagal Bendrijos reikalavimus. 

Depozitaras atsako investuotojui ir valdytojui. Kai depozitarui teisiškai neleidžiama vykdyti 
visas savo funkcijas pagal šalies, kurioje fondas investuoja, įstatymus, valdymo įmonė, 
investuotojas, depozitaras ir kitas depozitaras gali sudaryti sutartį, siekdami perleisti dalį 
atsakomybės kitam depozitarui.

4. Vertintojas

Pasiūlyme dėl direktyvos nustatytos taisyklės, taikomos AIF vertintojams, taip pat įrašytos 
nuostatos dėl fondo vertinimo ir dėl fondo turto ir akcijų vertės nustatymo.

Vertintojo funkcijų nepriklausomybė neturėtų būti reikalavimas, tai turėtų būti galimybė, 
palikta šalių nuožiūrai.

Tačiau organizaciniais susitarimais turėtų būti užtikrinama funkcijų nepriklausomybė, kai 
vertinimas yra vidinis AIFV atžvilgiu (vadinamosios Kinų sienos atveju).

Pagaliau sisteminis vertinimas neturėtų būti pradėtas taikyti privačių fonų veiklai.

5. Finansinio sverto taikymas

Pranešėjas siūlo, kad AIFV teiktų ex ante finansinio sverto apribojimų, kuriuos taikys 
kiekvienam AIF, už kurio valdymą atsako, apibrėžimą. Siekiant nustatyti šiuos apribojimus, 
būtina nustatyti pagrindines taisykles. Bus reikalaujama, kad AIFV informuos nacionalines 
priežiūros institucijas apie savo patvirtintus apribojimus.

Išskirtinėmis aplinkybėmis Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros institucija turės 
įgaliojimus nustatyti apribojimus, susijusius su didžiausiu finansiniu svertu, kurie bus 
griežtesni nei valdytojo paskelbtieji.

6. Skolintų vertybinių popierių pardavimas

Skolintų vertybinių popierių pardavimas – tai metodas, labai naudingas finansų rinkų 
likvidumui ir dinamiškumui. Taigi nekeliama klausimo dėl jo uždraudimo.

Tačiau dėl šio pardavimo gali padidėti sisteminė rizika, todėl šis metodas turėtų būti taikomas 
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laikantis kelių paprastų taisyklių, pagal kurias užtikrinamas finansų rinkų stabilumas ir 
vientisumas.

7. Ataskaitų reikalavimai

Informacijos teikimas priežiūros institucijai ir investuotojui itin svarbus siekiant šios 
direktyvos tikslų. Tačiau svarbu skirti informaciją, kuri reikalinga priežiūros institucijai, ir 
informaciją, kurios reikalauja investuotojas. Nėra priežasčių, dėl kurių informacija, teikiama 
priežiūros institucijai, neturėtų būti visapusiškai skaidri.

Kai dėl privataus kapitalo fondų, iš atitinkamos įmonės negalima reikalauti pateikti daugiau 
informacijos nei teisiškai reikalaujama iš panašių įmonių.

8. Privataus kapitalo fondas įsigijęs bendrovės kontrolinį paketą

Pagal faktinį kontrolinio paketo dydį, kurį turi bendrovė pagal standartinius kriterijus, 
taikomus pagal bendrovių teisę, o ne tiesiog pagal turimų akcijų kiekį, turėtų būti taikomos 
konkrečios taisyklės, pagal kurias privataus kapitalo fondas gali įsigyti subjekto kontrolinį 
paketą.

9. Priežiūra

Pranešėjas atsižvelgė į naują Europos priežiūros struktūrą, su kuria susiję dokumentai šiuo 
metu nagrinėjami siekiant užtikrinti didesnį finansų stabilumą ir apriboti sisteminę riziką.

Europos sisteminės rizikos taryba ir Europos vertybinių popierių ir rinkų priežiūros institucija 
šiuo požiūriu itin svarbios.

10. Valstybių narių įgaliojimai

Buveinės valstybės narės, kuri suteikė veiklos leidimą AIFV, ir priimančios valstybės narės, 
kurioje AIFV teikia valdymo ir prekiavimo paslaugas, kompetentingos institucijos privalo 
turėti priežiūros įgaliojimus.

11. Vadovų atlyginimas

Didžiojo dvidešimtuko (G20) susitikimo, vykusio Pitsburge, 2009 m. rugsėjo 25 d. 
deklaracijoje minimas tarptautinis susitarimas dėl bankų ir kitų finansų įstaigų vadovų 
atlyginimo.

Pranešėjas siūlo taikyti šiuos principus ir AIFV.

12. Lamfalussy procedūra

AIFV direktyvai taikoma Lamfalussy procedūra, nes šioje direktyvoje nustatyti pagrindiniai 
principai (1 lygmens priemonės) ir pateikiamos įgyvendinimo priemonės (2 lygmens 
priemonės), kurias gali nustatyti Komisija pagal komitologijos procedūrą. 
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Pranešėjas siekia geresnės pusiausvyros tarp šių skirtingų lygmenų priemonių.

13. Sąveika ir darna su kitais dokumentais

Įvairūs klausimai, siūlomi AIFV direktyvoje, nagrinėjami ir kituose dokumentuose, pvz. 
Finansinių priemonių rinkų direktyvoje, KIPVPS direktyvoje, Kapitalui keliamų reikalavimų 
direktyvoje ir kt. Siekiant suderinamumo, reikėtų atsižvelgti į šiuos dokumentus. Kad būtų 
kuo mažiau nuostatų, susijusių su bendrais dalykais, interpretavimo skirtumų, pranešėjas 
siūlo, kai tinkama, vartoti formuluotes, vartojamas susijusiose direktyvose.


