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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. 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 pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos rizikos 
kapitalo fondų 
(COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011) 0860),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 
straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0490/2011),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į ... Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komiteto bei Teisės reikalų komiteto nuomones (A7-0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

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

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

                                               
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos 
vienodos taisyklės dėl reikalavimus 
atitinkančių rizikos kapitalo fondų 
pobūdžio, visų pirma dėl portfeliui 
priklausančių įmonių, į kurias reikalavimus 
atitinkantiems rizikos kapitalo fondams turi 
būti leidžiama investuoti, ir dėl naudotinų 
investicinių priemonių. Tai būtina, kad 
būtų galima aiškiai atskirti reikalavimus 
atitinkantį rizikos kapitalo fondą ir kitus 
alternatyvaus investavimo fondus, kurie 
įgyvendina kitokią, mažiau specializuotą 
investavimo strategiją, pvz., privataus 
kapitalo fondus;

(7) šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos 
vienodos taisyklės dėl reikalavimus 
atitinkančių rizikos kapitalo fondų 
pobūdžio, visų pirma dėl portfeliui 
priklausančių įmonių, į kurias reikalavimus 
atitinkantiems rizikos kapitalo fondams turi 
būti leidžiama investuoti, ir dėl naudotinų 
investicinių priemonių. Tai būtina, kad 
būtų galima aiškiai atskirti reikalavimus 
atitinkantį rizikos kapitalo fondą ir kitus 
alternatyvaus investavimo fondus, kurie 
įgyvendina kitokią, mažiau specializuotą 
investavimo strategiją, pvz., privataus 
kapitalo arba investicijų į nekilnojamąjį 
turtą fondus;

Or. en

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) siekiant tiksliai apibrėžti kolektyvinio 
investavimo subjektus, kuriems bus 
taikomas šis reglamentas, ir siekiant 
užtikrinti, kad jie sutelktų dėmesį į kapitalo 
teikimą mažoms įmonėms pradiniais jų, 
kaip juridinio asmens, formavimosi 
etapais, nuoroda „Europos rizikos 
kapitalo fondas“ turėtų būti skirta tik 
tiems fondams, kurie investicijoms į tokias 
įmones nuosavo kapitalo arba 
kvazinuosavo kapitalo priemonių forma 
skiria bent 70 proc. visų savo kapitalo 
įnašų ir nepareikalautojo numatytojo 
kapitalo;

(8) siekiant tiksliai apibrėžti kolektyvinio 
investavimo subjektus, kuriems bus 
taikomas šis reglamentas, ir siekiant 
užtikrinti, kad jie sutelktų dėmesį į kapitalo 
teikimą mažoms įmonėms pradiniais jų, 
kaip juridinio asmens, formavimosi 
etapais, reikalavimus atitinkantys rizikos 
kapitalo fondai yra fondai, kurie 
investicijoms į tokias įmones skiria bent 
70 proc. visų savo kapitalo įnašų ir 
nepareikalautojo numatytojo kapitalo;
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Or. en

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekiant suteikti rizikos kapitalo fondų 
valdytojams tam tikrą lankstumą valdant 
savo reikalavimus atitinkančių rizikos 
kapitalo fondų investicijas ir likvidumą, 
turėtų būti leidžiama verstis antrine
prekyba, kuriai taikoma didžiausia riba 
neviršija 30 proc. visų kapitalo įnašų ir 
nepareikalautųjų kapitalo investicijų. 
Apskaičiuojant šią ribą, į trumpalaikes
grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų 
atsargas neturėtų būti atsižvelgiama;

(10) siekiant suteikti rizikos kapitalo fondų 
valdytojams tam tikrą lankstumą valdant 
savo reikalavimus atitinkančių rizikos 
kapitalo fondų investicijas ir likvidumą, 
turėtų būti leidžiama verstis tokia prekyba, 
kaip prekyba akcijomis ar nuosavybės 
teisėmis reikalavimų neatitinkančiose 
portfeliui priklausančiose įmonėse, kuriai 
taikoma didžiausia riba neviršija 30 proc. 
visų kapitalo įnašų ir nepareikalautųjų 
kapitalo investicijų. Apskaičiuojant šią 
ribą, į grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų 
atsargas neturėtų būti atsižvelgiama;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 (14) siekiant užtikrinti, kad reikalavimus 
atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijos 
ar investiciniai vienetai būtų platinami 
investuotojams, kurie turi žinių, patirties ir 
geba prisiimti riziką, susijusią su šiais 
fondais, ir siekiant išlaikyti investuotojų 
pasitikėjimą ir tikėjimą reikalavimus 
atitinkančiais rizikos kapitalo fondais, 
reikėtų nustatyti tam tikras konkrečias 
apsaugos priemones. Todėl reikalavimus 
atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijos 
ar investiciniai vienetai paprastai turėtų 
būti platinami tik investuotojams, kurie yra 

(14) siekiant užtikrinti, kad reikalavimus 
atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijos 
ar investiciniai vienetai būtų platinami 
investuotojams, kurie turi žinių, patirties ir 
geba prisiimti riziką, susijusią su šiais 
fondais, ir siekiant išlaikyti investuotojų 
pasitikėjimą ir tikėjimą reikalavimus 
atitinkančiais rizikos kapitalo fondais, 
reikėtų nustatyti tam tikras konkrečias 
apsaugos priemones. Todėl reikalavimus 
atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijos 
ar investiciniai vienetai paprastai turėtų 
būti platinami tik investuotojams, kurie yra 
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profesionalūs klientai arba kurie gali būti 
vertinami kaip profesionalūs klientai pagal 
2004 m. balandžio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2004/39/EB dėl finansinių priemonių 
rinkų, iš dalies keičiančią Tarybos 
direktyvas 85/611/EEB ir 93/6/EEB bei 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2000/12/EB ir panaikinančią Tarybos 
direktyvą 93/22/EEB. Šiai kategorijai 
priklauso ir rizikos kapitalo fondų 
valdytojai, kurie patys investuoja į rizikos 
kapitalo fondus. Tačiau siekiant 
investicijoms į rizikos kapitalo fondus 
užtikrinti pakankamai plačią investuotojų 
bazę, taip pat pageidaujama, kad į 
reikalavimus atitinkančius rizikos kapitalo 
fondus investuoti galėtų ir tam tikri kiti 
investuotojai, įskaitant didelės vertės turto 
turinčius asmenis. Tačiau tiems kitiems 
investuotojams turėtų būti nustatytos 
konkrečios apsaugos priemonės, kuriomis 
būtų užtikrinta, kad reikalavimus 
atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijos 
ar investiciniai vienetai būtų platinami tik 
tiems investuotojams, kurių profilis yra 
tinkamas tokioms investicijoms. Pagal šias 
apsaugos priemones fondų akcijos ar 
investiciniai vienetai negali būti platinami 
naudojant periodinius taupymo planus;

profesionalūs klientai arba kurie gali būti 
vertinami kaip profesionalūs klientai pagal 
2004 m. balandžio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2004/39/EB dėl finansinių priemonių 
rinkų, iš dalies keičiančią Tarybos 
direktyvas 85/611/EEB ir 93/6/EEB bei 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2000/12/EB ir panaikinančią Tarybos 
direktyvą 93/22/EEB. Šiai kategorijai 
priklauso ir rizikos kapitalo fondų 
valdytojai, kurie patys investuoja į rizikos 
kapitalo fondus. Tačiau siekiant 
investicijoms į rizikos kapitalo fondus 
užtikrinti pakankamai plačią investuotojų 
bazę, taip pat pageidaujama, kad į 
reikalavimus atitinkančius rizikos kapitalo 
fondus investuoti galėtų ir tam tikri kiti 
investuotojai, įskaitant didelės vertės turto 
turinčius asmenis. Tačiau tiems kitiems 
investuotojams turėtų būti nustatytos 
konkrečios apsaugos priemonės, kuriomis 
būtų užtikrinta, kad reikalavimus 
atitinkančių rizikos kapitalo fondų akcijos 
ar investiciniai vienetai būtų platinami tik 
tiems investuotojams, kurių profilis yra 
tinkamas tokioms investicijoms. Pagal šias 
apsaugos priemones fondų akcijos ar 
investiciniai vienetai negali būti platinami 
naudojant periodinius taupymo planus; Be 
to, rizikos kapitalo fondo valdymo įmonės 
vadovams turėtų būti suteikta galimybė 
investuoti į savo valdomą reikalavimus 
atitinkantį rizikos kapitalo fondą;

Or. en

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Komisija turėtų būti įgaliota patvirtinti 
techninius įgyvendinimo standartus 
priimdama įgyvendinimo aktus pagal 

(29) Komisija turėtų būti įgaliota patvirtinti 
techninius įgyvendinimo standartus 
priimdama įgyvendinimo aktus pagal 
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Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
291 straipsnį ir pagal 2010 m. lapkričio 
24 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo 
įsteigiama Europos priežiūros institucija 
(Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucija) ir iš dalies keičiamas 
Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei 
panaikinamas Komisijos sprendimas 
2009/77/EB, 15 straipsnį. EVPRI turėtų 
būti patikėta parengti 15 straipsnyje
nustatytos pranešimo procedūros formato 
ir metodo techninių įgyvendinimo 
standartų projektus;

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
291 straipsnį ir pagal 2010 m. lapkričio 
24 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo 
įsteigiama Europos priežiūros institucija 
(Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucija) ir iš dalies keičiamas 
Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei 
panaikinamas Komisijos sprendimas 
2009/77/EB, 15 straipsnį. EVPRI turėtų 
būti patikėta parengti šiame reglamente 
nurodyto pranešimo formato techninių 
įgyvendinimo standartų projektus;

Or. en

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) siekiant patikslinti reikalavimus, 
išdėstytus šiame reglamente, Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį priimti aktus, kuriais būtų 
nustatyti šiame reglamente nurodytos ribos 
apskaičiavimo ir stebėjimo metodai, taip 
pat interesų konfliktų, kurių rizikos 
kapitalo fondų valdytojams reikia vengti, 
rūšys ir priemonės, kurių turi būti imtasi 
tuo atžvilgiu. Ypač svarbu, kad Komisija 
parengiamųjų darbų metu tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais;

(30) siekiant patikslinti reikalavimus, 
išdėstytus šiame reglamente, pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus, kuriais būtų 
nustatyti šiame reglamente nurodytos ribos 
apskaičiavimo ir stebėjimo metodai, taip 
pat interesų konfliktų, kurių rizikos 
kapitalo fondų valdytojams reikia vengti, 
rūšys ir priemonės, kurių turi būti imtasi 
tuo atžvilgiu. Ypač svarbu, kad Komisija 
parengiamųjų darbų metu tinkamai 
konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas 
ekspertų lygiu; ruošdama ir rengdama 
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo 
pačiu metu tinkamai laiku persiųsti 
Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. en
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Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) atlikdama su deleguotaisiais aktais 
susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama 
jų tekstus, Komisija turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai būtų vienu metu, 
laiku ir tinkamai perduodami Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinės 31 konstatuojamosios dalies turinys turėtų būti perkeltas į 30 konstatuojamąją 
dalį kaip paskutinis sakinys, kadangi tai yra neatskiriama konstatuojamosios dalies dėl
deleguotųjų aktų dalis.

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32a) būtina užtikrinti, kad Komisija 
reguliariai vertintų viešųjų sistemų, 
kurios taikomos Sąjungoje siekiant 
paremti rizikos kapitalo rinką, 
efektyvumą;

Or. en

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
32 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32b) siekiant užtikrinti, kad valstybių 
narių paramą Europos rizikos kapitalo 
fondams reglamentuojančiomis valstybės 
pagalbos taisyklėmis būtų veiksmingai 
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skatinamos inovacijos ir kartu 
užtikrinama sąžininga konkurencija, ypač 
svarbu yra tai, kad būtų glaudžiai 
koordinuojami už mokslinius tyrimus, 
inovacijas ir mokslą atsakingo Komisijos 
nario ir už konkurenciją atsakingo 
Komisijos nario veiksmai;

Or. en

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
32 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32c) atsižvelgiant į Sąjungos siekį tapti 
pasauline lydere efektyvaus energijos ir 
išteklių vartojimo srityje, rizikos kapitalo 
investicijos į ekologiškas technologijas 
turi būti pripažintos pagrindiniu Europos 
ekonomikos transformacijos varikliu. 
Taigi Komisija iki 2012 m. pabaigos 
turėtų pateikti ataskaitą, kurioje būtų 
nurodytos tinkamos teisinės procedūros, 
pagal kurias būtų galima suteikti 
reguliavimo paskatų, padedančių 
pritraukti rizikos kapitalą investicijoms į 
ekologiškas technologijas;

Or. en

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo 
fondas – kolektyvinio investavimo 
subjektas, bent 70 proc. visų savo kapitalo 
įnašų ir nepareikalautojo numatytojo 
kapitalo investuojantis į turtą, investicijos į 
kurį yra reikalavimus atitinkančios 

a) reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo 
fondas – uždaros struktūros kolektyvinio 
investavimo subjektas, bent 70 proc. visų 
savo kapitalo įnašų ir nepareikalautojo 
numatytojo kapitalo investuojantis į turtą, 
investicijos į kurį yra reikalavimus 
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investicijos; atitinkančios investicijos ir kurio 
pagrindinė buveinė yra valstybės narės 
teritorijoje;

Or. en

Pagrindimas

Europos rizikos kapitalo fondai turėtų būti uždari, kad būtų užtikrinta, jog jų akcijos nebus 
išperkamos ir paverčiamos grynaisiais pinigais arba vertybiniais popieriais, kol jie nebus 
likviduoti. Be to, jie turėtų būti įsisteigę Sąjungoje – taip siekiama veiksmingai neleisti ES 
valdytojo valdomiems rizikos kapitalo fondams steigtis mokesčių rojuose mokesčių vengimo 
arba reguliuojamojo arbitražo tikslais.

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) reikalavimus atitinkančios investicijos –
nuosavo kapitalo arba kvazinuosavo 
kapitalo priemonės, kurias:

c) reikalavimus atitinkančios investicijos –
bet kurios iš šių priemonių:

i) nuosavo kapitalo arba kvazinuosavo 
kapitalo priemonės, kurias

i) išleidžia reikalavimus atitinkanti 
portfeliui priklausanti įmonė ir kurias iš 
reikalavimus atitinkančios portfeliui 
priklausančios įmonės tiesiogiai įsigyja 
reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo 
fondas, arba

– išleidžia reikalavimus atitinkanti 
portfeliui priklausanti įmonė ir kurias iš 
reikalavimus atitinkančios portfeliui 
priklausančios įmonės tiesiogiai įsigyja 
reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo 
fondas,  

ii) išleidžia reikalavimus atitinkanti 
portfeliui priklausanti įmonė mainais už 
nuosavybės vertybinius popierius, kuriuos 
išleidžia reikalavimus atitinkanti portfeliui 
priklausanti įmonė, arba

– išleidžia reikalavimus atitinkanti 
portfeliui priklausanti įmonė mainais už 
nuosavybės vertybinius popierius, kuriuos 
išleidžia reikalavimus atitinkanti portfeliui 
priklausanti įmonė, arba

iii) išleidžia įmonė, valdanti reikalavimus 
atitinkančios portfeliui priklausančios 
įmonės kontrolinį paketą, ir kurias 
reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo 
fondas įsigyja mainais už nuosavo kapitalo 
priemonę, kurią išleidžia reikalavimus 
atitinkanti portfeliui priklausanti įmonė;

– išleidžia įmonė, valdanti reikalavimus 
atitinkančios portfeliui priklausančios
įmonės kontrolinį paketą, ir kurias 
reikalavimus atitinkantis rizikos kapitalo 
fondas įsigyja mainais už nuosavo kapitalo 
priemonę, kurią išleidžia reikalavimus 
atitinkanti portfeliui priklausanti įmonė, 
arba
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ii) vieno ar daugiau kitų reikalavimus 
atitinkančių rizikos kapitalo fondų 
vienetai arba akcijos;

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų sustiprinti Europos rizikos kapitalo rinkos lėšų rinkimo aplinką, prie reikalavimus 
atitinkančių investicijų priskiriant ne tik nuosavo ir kvazinuosavo kapitalo priemones, bet ir 
kitų ERKF akcijas arba vienetus. Taip atsižvelgiama į vis didesnę įmonių rizikos kapitalo 
investicijų į kitus ERKF reikšmę.

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) reikalavimus atitinkanti portfeliui 
priklausanti įmonė – įmonė, kuri tuo metu, 
kai į ją investuoja reikalavimus 
atitinkantis rizikos kapitalo fondas, nėra 
įtraukta į prekybos reguliuojamoje rinkoje, 
kaip apibrėžta Direktyvos 2004/39/EB 4 
straipsnio 1 dalies 14 punkte, sąrašus, 
kurioje dirba mažiau nei 250 asmenų ir 
kurios metinė apyvarta neviršija 
50 mln. EUR arba kurios bendras metinis 
balansas neviršija 43 mln. EUR ir kuri pati 
nėra kolektyvinio investavimo subjektas;

d) reikalavimus atitinkanti portfeliui 
priklausanti įmonė – įmonė:

i) kuri nėra įtraukta į prekybos 
reguliuojamoje rinkoje, kaip apibrėžta 
Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 
dalies 14 punkte, sąrašus tuo metu, kai į ją 
investuoja reikalavimus atitinkantis 
rizikos kapitalo fondas,
ii) kuri įsteigta prieš mažiau nei penkerius 
metus,
iii) kurioje dirba mažiau nei 250 asmenų,

iv) kurios metinė apyvarta neviršija 
50 mln. EUR arba kurios bendras metinis 
balansas neviršija 43 mln. EUR ,
v) kuri pati nėra kolektyvinio investavimo 
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subjektas,
vi) kuri nėra finansinių produktų arba 
paslaugų teikėja, išskyrus Europos rizikos 
kapitalo fondus ir finansinių technologijų 
teikėjus,
vii) kuri nėra įsisteigusi trečiojoje šalyje, 
kurioje netaikomi jokie mokesčiai arba jie 
yra tik simboliniai, kurioje trūksta 
veiksmingo keitimosi informacija su 
užsienio šalių mokesčių institucijomis, 
kurios teisėkūros, teisminės arba 
administracinės nuostatos yra 
neskaidrios, kurioje netaikomas faktinio 
buvimo vietoje reikalavimas arba kuri 
prisistato kaip lengvatinių mokesčių 
centras;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad reikalavimus atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių veiklos stažas 
būtų trumpesnis nei penkeri metai, kad būtų sumažinta neteisėto pasinaudojimo rizikos 
kapitalo vardu, pavyzdžiui, finansuojant brandesnį ar sparčiai augantį verslą, tikimybė. Be to, 
pagal šį reglamentą finansinių produktų arba paslaugų teikėjai neturėtų būti laikomi 
reikalavimus atitinkančiomis portfeliui priklausančiomis įmonėmis.  Galiausiai šiuo 
reglamentu turėtų būti neleidžiama Europos rizikos kapitalo fondams investuoti į mokesčių 
rojuose įsisteigusias įmones, siekiančias išvengti mokesčių arba apeiti teisinius reikalavimus.

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. EVPRI parengia techninių 
reguliavimo standartų, pagal kuriuos 
apibrėžiamos 1 dalies d punkto vi 
papunktyje nurodytos sąvokos „finansinių 
produktų arba paslaugų teikėjas“ ir 
„finansinių technologijų teikėjas“, 
projektus.
Tuos techninių reguliavimo standartų 
projektus EVPRI pateikia Komisijai iki 
...*.
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Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninius 
reguliavimo standartus laikantis 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–
14 straipsnių.
___________________
*OL prašome įrašyti datą: šeši mėnesiai 
po šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Rizikos kapitalo fondo valdytojas 
užtikrina, kad įsigyjant turtą, išskyrus 
reikalavimus atitinkančias investicijas, 
turtui, kuris nėra reikalavimus atitinkančios 
investicijos, įsigyti būtų panaudojama ne 
daugiau kaip 30 proc. visų fondo kapitalo 
įnašų ir nepareikalautojo numatytojo 
kapitalo; apskaičiuojant šią ribą į 
trumpalaikes grynųjų pinigų ir pinigų 
ekvivalentų atsargas neatsižvelgiama. 

1. Rizikos kapitalo fondo valdytojas 
užtikrina, kad įsigyjant turtą, išskyrus 
reikalavimus atitinkančias investicijas, 
turtui, kuris nėra reikalavimus atitinkančios 
investicijos, įsigyti būtų panaudojama ne 
daugiau kaip 30 proc. visų fondo kapitalo 
įnašų ir nepareikalautojo numatytojo 
kapitalo; apskaičiuojant šią ribą į grynųjų 
pinigų ir pinigų ekvivalentų atsargas 
neatsižvelgiama. 

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 dalis netaikoma rizikos kapitalo 
fondo valdymo įmonių vadovų 
investicijoms, jei jie investuoja į savo 
valdomą reikalavimus atitinkantį rizikos 
kapitalo fondą.
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Or. en

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Darbuotojų teisių apsauga

Rizikos kapitalo fondų valdytojai 
pripažįsta įmonių, kuriose jie turi didžiąją 
dalį akcijų, darbuotojų darbo sutartyse 
numatytas teises ir pareigas pagal 2001 m. 
kovo 12 d. Tarybos direktyvą 2001/23/EB 
dėl valstybių narių įstatymų, skirtų 
darbuotojų teisių apsaugai įmonių, verslo 
arba įmonių ar verslo dalių perdavimo 
atveju, suderinimo1.
_____________
1OL L 82, 2001 3 22, p. 16.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomu reglamentu turėtų būti užtikrinta, kad Europos rizikos kapitalo fondo valdytojų 
tiesiogiai kontroliuojamų įmonių darbuotojų teisės būtų saugomos pagal Tarybos direktyvą 
2001/23/EB.

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
9 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9b straipsnis
Informacijos atskleidimas kontrolės 

įgijimo atveju
Europos rizikos kapitalo fondų 
valdytojams taikomas Direktyvos 
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2011/61/ES 28 straipsnis.

Or. en

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio pirma a ir pirma b pastraipos (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant vertinimo procedūras 
užtikrinama, kad turtas būtų vertinamas 
ir turto vertė skaičiuojama bent kartą per 
metus. Vertinimas atliekamas bet kuriuo 
metu, kai reikalavimus atitinkančio 
rizikos kapitalo fondo kapitalas smarkiai 
padidėja arba sumažėja.
Komisijai pagal 23 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
dėl vertinimo procedūrų, kurios 
naudojamos siekiant užtikrinti, kad 
Europos rizikos kapitalo fondų turtas 
būtų teisingai tikrinamas, išaiškinimo.

Or. en

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis
Depozitaras

1. Kiekvieno Europos rizikos kapitalo 
fondo valdytojas užtikrina, kad pagal 
Direktyvos 2011/61/ES 21 straipsnį jo 
valdomam fondui būtų paskirtas tik 
vienas depozitaras. Depozitarui taikomos 
Direktyvos 2011/61/ES 21 straipsnio 
nuostatos.
2. Siekiant užtikrinti nuoseklų šio 
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straipsnio taikymą, EVPRI parengia 
techninių reguliavimo standartų, pagal 
kuriuos apibrėžiamos Europos rizikos 
kapitalo fondo depozitaro funkcijos,
projektus.
Tuos techninių reguliavimo standartų 
projektus EVPRI pateikia Komisijai iki 
...*.
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
pirmoje pastraipoje nurodytus techninius 
reguliavimo standartus laikantis 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–
14 straipsnių.
_________________
*OL prašome įrašyti datą: šeši mėnesiai 
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pagrindimas

Depozitaro, kuris atsakingas už turto saugojimo, grynųjų pinigų srautų kontrolės, ir 
priežiūros funkcijų užtikrinimą, skyrimas yra esminis investuotojų apsaugos sistemos 
elementas. KIPVPS direktyvoje reikalaujama paskirti depozitarą kolektyvinio investavimo 
įmonėms. Šis principas integruotas ir į AIFV direktyvą. Kad būtų užtikrintas Bendrijos 
sistemos tęstinumas, depozitaras turėtų būti paskirtas ir ERKF.

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) rizikos kapitalo fondo valdytojo 
turimų nuosavų lėšų suma ir išsamus 
paaiškinimas, kodėl rizikos kapitalo fondo 
valdytojas mano, kad šių nuosavų lėšų 
užteks reikiamiems žmogiškiesiems ir 
techniniams ištekliams užtikrinti, kad 
būtų tinkamai valdomas reikalavimus 
atitinkantis rizikos kapitalo fondas;

Or. en
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Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) reikalavimus atitinkančio rizikos 
kapitalo fondo investavimo strategijos ir 
tikslų aprašą, įskaitant reikalavimus 
atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių 
rūšių ir kito turto, į kurį reikalavimus 
atitinkantis rizikos kapitalo fondas gali 
investuoti, metodų, kuriuos jis gali taikyti, 
ir visų taikomų investavimo apribojimų 
aprašą;

b) reikalavimus atitinkančio rizikos 
kapitalo fondo investavimo strategijos ir 
tikslų aprašą, įskaitant reikalavimus 
atitinkančių portfeliui priklausančių įmonių 
rūšių ir galimas reikalavimus atitinkančio
rizikos kapitalo fondo reikalavimų 
neatitinkančias investicijas, metodų, 
kuriuos jis gali taikyti, ir visų taikomų 
investavimo apribojimų aprašą;

Or. en

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) aprašą, kaip apskaičiuojamas rizikos 
kapitalo fondo valdytojo atlyginimas;

e) aprašą, kaip apskaičiuojami rizikos 
kapitalo fondo direktorių valdybos narių
atlyginimai;

Or. en

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikalavimus atitinkantiems rizikos 
kapitalo fondams, kurie investuoja į kitus 
reikalavimus atitinkančius rizikos 
kapitalo fondus, b punktas taikomas 
mutatis mutandis.

Or. en
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Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Rizikos kapitalo fondo valdytojai 
EVPRI pateikia 1 dalyje nurodytą 
informaciją, laikydamiesi standartinio 
formato. EVPRI parengia techninių 
įgyvendinimo standartų, kuriuose 
nurodomas šis standartinis formatas, 
projektus.
Tuos techninių įgyvendinimo standartų 
projektus EVPRI pateikia Komisijai iki 
…*.
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
pirmoje  pastraipoje nurodytus techninius 
įgyvendinimo standartus laikantis 
Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 
straipsnio.
___________
*OL prašome įrašyti datą: šeši mėnesiai 
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. EVPRI tuos techninių įgyvendinimo 
standartų projektus pateikia Komisijai iki 
[įrašyti datą].

4. EVPRI tuos techninių įgyvendinimo 
standartų projektus pateikia Komisijai iki 
... *.
___________
*OL prašome įrašyti datą: šeši mėnesiai 
po šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Or. en
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Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EVPRI tvarko centrinę duomenų bazę, kuri 
viešai prieinama internetu ir kurioje 
išvardijami visi rizikos kapitalo fondų 
valdytojai, užregistruoti Sąjungoje pagal šį 
reglamentą.

EVPRI tvarko centrinę duomenų bazę, kuri 
viešai prieinama internetu ir kurioje 
išvardijami visi rizikos kapitalo fondų 
valdytojai, užregistruoti Sąjungoje pagal šį 
reglamentą. Į šią duomenų bazę 
įtraukiama visa informacija, kurią reikia 
pateikti pagal 12 straipsnio 1 dalį.

Or. en

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos ir EVPRI
bendradarbiauja, kai tai būtina jų 
atitinkamoms pareigoms pagal šį 
reglamentą vykdyti.

1. Šio reglamento tikslais kompetentingos 
institucijos bendradarbiauja su EVPRI
pagal Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010.

Or. en

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jos keičiasi visa informacija ir 
dokumentais, būtinais šio reglamento 
pažeidimams nustatyti ir pašalinti.

2. Kompetentingos institucijos 
nedelsdamos suteikia EVPRI visą 
informaciją, būtiną jos užduotims pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1095 /2010 vykdyti.
Visų pirma EVPRI ir kompetentingos 
institucijos keičiasi visa informacija ir 
dokumentais, būtinais šio reglamento 
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pažeidimams nustatyti ir pašalinti.

Or. en

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 2 straipsnio 3 dalį arba 8 straipsnio 
5 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja 
tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie šį aktą dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui tiek Europos 
Parlamentas, tiek Taryba praneša 
Komisijai, kad neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

5. Pagal 2 straipsnio 3 dalį arba 8 straipsnio 
5 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja 
tik tuomet, jeigu per tris mėnesius nuo 
pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir 
Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, 
nei Taryba nepareiškė prieštaravimų arba 
jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas trims
mėnesiams.

Or. en

Pagrindimas

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas paprastai nurodo trijų mėnesių terminą su galimybe 
jį pratęsti dar trims mėnesiams prieštaravimams dėl deleguotųjų aktų pareikšti.

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
23 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23a straipsnis
EVPRI darbuotojai ir ištekliai

Iki ...* EVPRI įvertina personalo ir 
išteklių poreikius, kurie kyla dėl pagal šį 
reglamentą prisiimtų įgaliojimų ir 
pareigų, ir pateikia ataskaitą Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.
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___________
*OL prašome įrašyti datą: 12 mėnesių po 
šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) šio reglamento poveikį rizikos kapitalo 
rinkai ir tai, kaip jis padeda siekti 
Sąjungos pramonės pirmavimo ir vykdyti 
visuomenės uždavinius, išdėstytus 
Reglamento (EB) Nr. .../... , kuriuo 
sukuriama Bendroji mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programa „Horizontas 2020“ 
(2014–2020 m.), I priedo atitinkamai II ir 
III dalyse;

Or. en

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) valstybių narių pagal šį reglamentą 
numatytų administracinių priemonių ir 
sankcijų veiksmingumą, proporcingumą 
ir taikymą;

Or. en

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies b c punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bc) Europos rizikos kapitalo fondų 
investicijų pasiskirstymą pagal 
geografines vietoves ir sektorius.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Dabartinis kontekstas

Verslo inovacijos ne tik duoda naudos ir sukuria naujų darbo vietų, bet taip pat yra labai 
svarbios visuomenės keitimuisi socialiniu ir ekologiniu požiūriu.  Vis dėlto ES patiria 
nuolatinį šios srities deficitą. Tai daugiausia susiję su tuo, kad ES šiuo metu veikia per mažai 
novatoriškų mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ). 
Europos mažosios ir vidutinėms įmonėms iš tiesų sudėtinga gauti reikiamą finansavimą 
verslui kurti ir plėtoti. Ypač bankai labai dažnai nenori finansuoti novatoriškų neseniai 
įsisteigusių MVĮ, kurioms būdinga keletas trūkumų, t. y. didelė rizika, maža apimtis, 
neišbandyti verslo modeliai ir nedidelė grąža.  

Taigi MVĮ reikėtų suteikti alternatyvių finansavimo šaltinių. Šiuo atžvilgiu labai svarbus 
vaidmuo užpildant šią investicijų į inovacijas finansavimo spragą tenka rizikos kapitalo 
fondams.  Jie teikia nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo priemones veiklą pradedančioms ir 
mažoms verslo įmonėms, turinčioms didelį ilgalaikio augimo potencialą. Šiomis priemonėmis 
paprastai finansuojami pradiniai veiklos rinkoje etapai. Skirtingai nuo privataus kapitalo 
fondų (kurie daugiausiai vykdo akcijų išpirkimus), rizikos kapitalo fondai kartu su 
verslininkais investuoja į įmones ilgą laiką.  

Remiantis empiriniais duomenimis, ES rizikos kapitalo rinka vis dėlto dar labai atsilieka nuo 
JAV. Kontinentinės Europos rizikos kapitalo fondai yra daug mažesni nei JAV fondai, jie 
investuoja mažiau lėšų į mažesnį skaičių įmonių ir vienai įmonei tenkančių investicijų apimtis 
yra mažesnė.  Be to, nors JAV įmonės yra labiau pasirengusios investuoti į pačius pradinius 
verslo etapus, Europos rizikos kapitalo fondų veikla daugiau sutelkta į vėlesnį etapą, kuris, 
nors ir būdamas saugesnis variantas, suteikia mažiau konkurentų aplenkimo galimybių.

ES rizikos kapitalo rinkos susiskaidymas neabejotinai yra viena iš priežasčių, kurios lemia 
prastus rizikos kapitalo panaudojimo rezultatus Europoje. Šis sektorius dar iš tikrųjų 
nepasiekė kritinės masės, nes jis priverstas veikti skirtingas teisines ir reguliavimo sistemas 
turinčiose valstybėse narėse, o tai apsunkina investavimą tarpvalstybiniu mastu.  
Taigi pranešėjas mano, kad integruotos ir lanksčios rizikos kapitalo rinkos sukūrimas 
Europoje gali labai pagerinti rizikingo verslo rezultatus Europoje ir atitinkamai paskatinti 
labai novatoriškų neseniai įsisteigusių Europos įmonių raidą.   

Pasiūlymo turinys

Pranešėjas palankiai vertina pasiūlymą dėl reglamento dėl Europos rizikos kapitalo fondų, 
kadangi jame pateikiamas vienodų prekiavimo rizikos kapitalo fondų vienetais taisyklių 
sąvadas. 
Tokiu būdu sukūrus patikimą, saugią ir teisiškai stabilią aplinką, naujoji teisinė bazė suteiks 
Europos rizikos kapitalo fondams galimybę kaupti kapitalą ir laisvai investuoti visoje ES. 

Kalbant konkrečiau, šiuo pasiūlymu: 
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– sukuriama aiški „Europos rizikos kapitalo fondo“ apibrėžtis, apimanti šiuos 
pagrindinius reikalavimus: i) jis skiria bent 70 proc. visų savo kapitalo įnašų investicijoms į 
MVĮ; ii) visa jo valdomo turto vertė neviršija 500 mln. EUR; iii) šioms MVĮ jis suteikia 
nuosavo arba kvazinuosavo finansavimą  (t. y. naują kapitalą); ir iv) jis nenaudoja finansinio 
sverto (t. y. fondas neinvestuoja daugiau kapitalo, nei investuotojai įsipareigoja suteikti, taigi 
nėra įsiskolinęs). Skolintis trumpam laikotarpiui turėtų būti leidžiamas tik tada, kai fondas turi 
patenkinti specialius likvidumo poreikius;   

– pasiūlyme nustatomos vienodos taisyklės dėl investuotojų, kurie laikomi tinkamais 
investuoti į „Europos rizikos kapitalo fondus“, kategorijų. Reikalavimus atitinkančių fondų 
vienetai gali būti siūlomi tik pagal Direktyvą 2004/39/EB profesionaliais investuotojais 
pripažintiems investuotojams ir tam tikriems tradiciniams rizikos kapitalo investuotojams 
(pavyzdžiui, labai nusipelniusiems asmenims arba neformaliems investuotojams („verslo 
angelams“);  

– visiems reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojams nustatomi 
vienodi registravimo reikalavimai ir visoje ES galiojantis prekybos leidimas, kuris padės 
pasiekti visos ES potencialius investuotojus ir sukurti vienodas sąlygas visiems rizikos 
kapitalo rinkos dalyviams;  

– nustatomi minimalūs skaidrumo, organizaciniai ir verslo vadybos reikalavimai, kurių 
turi laikytis valdytojas. 

Pranešėjo pozicija

Nors pranešėjas pritaria esminiams pasiūlymo dėl rizikos kapitalo aspektams, jis siūlo keletą 
siūlomo reglamento pakeitimų.

Pirmasis pakeitimų rinkinys yra susijęs su „reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo 
valdytojo“ apibrėžtimi (3 straipsnio a punktas). Pranešėjas mano, kad rizikos kapitalo fondai 
turėtų būti uždari, kad būtų užtikrinta, jog jų akcijos nebus išperkamos ir paverčiamos 
grynaisiais pinigais arba vertybiniais popieriais, kol jie bus likviduoti. Tokia nuostata 
užtikrintų Europos rizikos kapitalo fondų apsaugą nuo atvejų, kai fondo akcijų turėtojai staiga 
puola išpirkti savo akcijas. Be to, pranešėjas mano, jog Europos rizikos kapitalo fondai turėtų 
būti įsisteigę Sąjungoje – taip būtų veiksmingai užkertamas kelias ES valdytojo valdomų 
rizikos kapitalo fondų steigimuisi mokesčių rojuose mokesčių vengimo arba reguliuojamojo 
arbitražo tikslais. 

Pranešėjas siekia sustiprinti Europos rizikos kapitalo fondų lėšų rinkimo aplinką, prie 
reikalavimus atitinkančių investicijų priskirdamas ne tik nuosavo ir kvazinuosavo kapitalo 
priemones, bet ir kitų ERKF akcijas arba vienetus (3 straipsnio b punktas). Tai darydamas 
pranešėjas taip pat ketina pripažinti vis didesnę įmonių rizikos kapitalo investicijų į kitus 
ERKF reikšmę.

Pranešėjas taip pat pasiūlė keletą Europos rizikos kapitalo fondų reglamente pateikiamos 
„reikalavimus atitinkančios portfeliui priklausančios įmonės“ apibrėžties (3 straipsnio d 
punktas) pakeitimų. Pirmuoju pakeitimu siūloma „reikalavimus atitinkančioms portfeliui 
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priklausančioms įmonėms“ nepriskirti finansinių produktų arba paslaugų teikėjų, išskyrus 
Europos rizikos kapitalo fondus ir finansinių technologijų teikėjus. Pranešėjas taip pat siūlo 
uždrausti „reikalavimus atitinkančiai portfeliui priklausančiai įmonei“ steigtis mokesčių 
rojuose arba kitose slaptumą saugojančiose jurisdikcijose, kad būtų sumažintos galimybės 
vengti mokesčių. Trečiuoju pakeitimu siūloma užtikrinti, kad reikalavimus atitinkančių 
portfeliui priklausančių įmonių veiklos stažas būtų trumpesnis nei penkeri metai, kad būtų 
sumažinta neteisėto pasinaudojimo rizikos kapitalo vardu, pavyzdžiui, finansuojant brandesnį 
ar sparčiai augantį verslą, tikimybė. 

Remdamasis Tarybos direktyva 2001/23/EB, pranešėjas primena, kad siūlomu  reglamentu 
turėtų būti užtikrinama Europos rizikos kapitalo fondo valdytojų tiesiogiai kontroliuojamų 
įmonių darbuotojų teisių apsauga. 

Galiausiai pranešėjas mano, kad kiekvieno Europos rizikos kapitalo fondo valdytojas turėtų 
užtikrinti, kad jo valdomam fondui būtų paskirtas tik vienas depozitaras, atsakingas už turto 
saugojimą ir priežiūrą. Tokia nuostata užtikrintų Bendrijos sistemos tęstinumą, turint mintyje, 
kad ir KIPVPS, ir AIFV direktyvoje numatytas privalomas depozitaro skyrimas  kolektyvinio 
investavimo įmonėms ir alternatyviems investicijų fondams.


