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LÜHISELGITUS

Taust

Finants- ja majanduskriis on näidanud, et finantsturgude korralduses ja järelevalves on olulisi 
puudujääke. Praegu puudub tasakaal riski ja vastutuse, täpsemalt juriidilise vastutuse vahel.
Käesolev direktiiv peabki fondidest lähtuva riski ja sellega seotud vastutuse omavahel 
tasakaalustama.

Euroopa Komisjon esitas Euroopa Parlamendi eelnevate algatusraportite ja üha kasvava 
avaliku surve mõjul 30. aprillil 2009 ettepaneku võtta vastu direktiiv alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate kohta, mis peab andma õigusraamistiku kõikidele nendele 
fondidele, mida UCITSit (vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks 
loodud ettevõtja eurofond) käsitlev direktiiv ei hõlma. See õigusraamistik peab asendama 
rohkearvulisi riigi tasandil kehtestatud õigusakte – andma paremini toimiva, kogu Euroopat 
hõlmava lahenduse. Komisjoni lähenemisviis ja alustatud töö väärivad tunnustust, kuid neid 
tuleb mitmes olulises osas edasi arendada.

Õiguskomisjoni arvamuse koostaja seisukohad on järgmised.

Õiguskomisjoni arvamuse koostaja juhib tähelepanu mõnedele komisjoni ettepanekus 
leiduvatele olulistele vajakajäämistele:

a) Eelnõu keskendub fondide valitsejatele ja mitte fondidele endile. Püüe sätestada 
alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate tegevust tekitab küll turvalisuse ja kindluse 
mulje, samas jäävad aga üsna suured „augud” lahti. Peale selle võivad ELi-välised 
fondivalitsejad tuua välismaised fonde ELi, ilma et neid registreeritaks ja kontrollitaks.

b) Ei ole võimalik n-ö ette vahet teha süsteemi seisukohalt oluliste äriühingute (nendele 
seatakse künnisväärtused) ja teisalt selliste äriühingute vahel, kellest ei lähtu süsteemseid 
riske. Nagu praegune kriis näitab, selgub alles konkreetses olukorras, mis on süsteemi 
seisukohalt oluline ja mis mitte. Lisaks saab künnisväärtusi ebaausalt ära kasutada: neist saab 
hõlpsasti mööda hiilida, kui äriühing formaalselt väiksemateks osadeks jagada.

c) Läbipaistvus- ja järelevalvenormid on tervitatavad, kuid arvamuse koostaja on seisukohal, 
et neid tuleb veel parandada. Tähtis on avalikustada alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate tasustamise poliitika ning jälgida, et see oleks seotud äriedu jätkusuutlikkusega.
Teiseks on tingimata vaja luua kogu ELi hõlmavad usaldusväärsed ja läbipaistvad 
hindamismenetlused. Juhul kui alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate tegevus väljub 
ühe riigi piiridest, on mõistlik anda järelevalvepädevus teatavale ELi asutusele.

d) Kuna eriti just börsivälise kapitali (private equity) fondid kasutavad finantsvõimendusega 
rahastamist ja sageli kantakse ettevõtte ostuks võetud laen ostetud ettevõttele, millega tihti 
seatakse ohtu selle ettevõtte püsimajäämine, peab neis asjus kehtima karmim kord.
Arvestades asjaolu, et kui private equity-fond ostab ettevõtte, on sellel kaugeleulatuv mõju, ei 
tohi siin erandeid teha ka väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete puhul.

Arvamuse koostaja peab oluliseks juhtida tähelepanu sellele, et kõige paremini aitab 
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ettevõtete pikaajalisele positiivsele arengule kaasa töötajate teavitamis- ja 
kaasotsustamisõiguste suurendamine ning kapitalituru-ja äriühinguõiguse asjakohane 
muutmine.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil kiita vastavalt 
menetlusele kaasatud komisjonide osalusel (kodukorra artikkel 50) ilma hääletuseta heaks 
muudatusettepanekud, mis puudutavad küsimusi, mis kuuluvad kaasatud komisjoni 
ainupädevusse.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Käesoleva direktiivi reguleerimisala 
kehtestamisel tuleks piirduda selliste 
investeerimisfondide valitsemisega, mis 
kaasavad paljude investorite kapitali, et 
investeerida see riski hajutamise 
põhimõttel vastavalt kindlaks määratud 
investeerimispoliitikale kõnealuste 
investorite kasuks. Käesolevat direktiivi ei 
tuleks kohaldada pensionifondide 
valitsemise või selliste varasid mitte 
ühendavate investeeringute valitsejate 
suhtes, nagu heategevusfondid, riiklikud 
investeerimisfondid või varad, mida 
krediidiasutused ja kindlustus või 
edasikindlustusandjad hoiavad omal kulul. 
Samuti ei tuleks käesolevat direktiivi 
kohaldada aktiivselt valitsetavate 
väärtpaberivormis investeeringute 
(sertifikaadid, futuurid või 
indeksvõlakirjad) suhtes. Direktiiv peaks 
hõlmama kõigi selliste 
investeerimisfondide valitsejaid, kellelt ei 
nõuta tegevusluba eurofondina 
tegutsemiseks. Direktiivi 2004/39/EÜ 
(finantsinstrumentide turgude kohta) 
kohaselt tegevusloa saanud 
investeerimisühingud ei peaks taotlema 
käesoleva direktiivi kohast tegevusluba, et 

(5) Käesoleva direktiivi reguleerimisala 
kehtestamisel tuleks piirduda selliste 
investeerimisfondide valitsemisega, mis 
kaasavad paljude investorite kapitali, et 
investeerida see riski hajutamise 
põhimõttel vastavalt kindlaks määratud 
investeerimispoliitikale kõnealuste 
investorite kasuks. Direktiiv peaks 
hõlmama kõigi selliste 
investeerimisfondide valitsejaid, kellelt ei 
nõuta tegevusluba eurofondina 
tegutsemiseks. Käesolevat direktiivi ei 
tuleks kohaldada pensionifondide 
valitsemise või selliste varasid mitte 
ühendavate investeeringute valitsejate 
suhtes, nagu heategevusfondid, riiklikud 
investeerimisfondid või varad, mida 
krediidiasutused ja kindlustus või 
edasikindlustusandjad hoidsid omal kulul. 
Samuti ei tuleks käesolevat direktiivi 
kohaldada aktiivselt valitsetavate 
väärtpaberivormis investeeringute 
(sertifikaadid, futuurid või 
indeksvõlakirjad) suhtes. Käesoleva 
direktiivi kohaldamisel ei tuleks 
investeerimisfondina käsitleda samuti 
ettevõtet, kes tegutseb peamiselt rühma 
tütarettevõtjate hoiulevõtjana ja millel on 
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osutada alternatiivse investeerimisfondiga 
seotud investeerimisteenuseid. 
Investeerimisühingud võivad osutada 
alternatiivsete investeerimisfondidega 
seotud investeerimisteenuseid siiski ainult 
juhul (ja sel määral), kui kõnealuste 
fondide osakuid või aktsiaid saab turustada 
vastavalt käesolevale direktiivile.

ettevõtetes strateegilised aktsiad pigem 
pikaajalise hoidmise eesmärgil kui 
eesmärgiga määratletud ajaperioodi 
jooksul loovutamisest kasumit saada.
Direktiivi 2004/39/EÜ 
(finantsinstrumentide turgude kohta) 
kohaselt tegevusloa saanud 
investeerimisühingud ei peaks taotlema 
käesoleva direktiivi kohast tegevusluba, et 
osutada alternatiivse investeerimisfondiga 
seotud investeerimisteenuseid. 
Investeerimisühingud võivad osutada 
alternatiivsete investeerimisfondidega 
seotud investeerimisteenuseid siiski ainult 
juhul (ja sel määral), kui kõnealuste 
fondide osakuid või aktsiaid saab turustada 
vastavalt käesolevale direktiivile.

Selgitus

Peaks olema selge, et osutades „investeerimisfondidele” tähenduses, et kõigi selliste 
investeerimisfondide valitsejad, kellelt ei nõuta tegevusluba eurofondina tegutsemiseks, 
kuuluvad käesoleva direktiivi reguleerimisalasse, osutatakse sellistele investeerimisfondidele, 
mis kaasavad paljude investorite kapitali, et investeerida see vastavalt kindlaks määratud 
investeerimispoliitikale kõnealuste investorite kasuks, mitte investeerimisfondidele laiemas 
tähenduses. 

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Võimaliku odava ülesostmise 
ärahoidmiseks peaks alternatiivse 
investeerimisfondi kontrollitava 
sihtäriühingu netovara vastama teise 
äriühinguõiguse direktiivi1 kohastele 
kapitali adekvaatsuse nõuetele.
________________________________
1 Teine nõukogu 13. detsembri 1976. aasta 
direktiiv 77/91/EMÜ tagatiste kooskõlastamise 
kohta, mida liikmesriigid äriühingu liikmete ja 
kolmandate isikute huvide kaitseks EMÜ 
asutamislepingu artikli 58 teises lõigus osutatud 
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äriühingutelt nõuavad seoses aktsiaseltside 
asutamise ning nende kapitali säilitamise ja 
muutmisega, et muuta sellised tagatised ühenduse 
kõigis osades võrdväärseteks (EÜT L 26, 
30.1.1977, lk 1).

Selgitus

Artikli 15 lõike 1 punkti a sätted teises nõukogu 13. detsembri 1976. aasta direktiivis 
77/91/EMÜ tagatiste kooskõlastamise kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. 
septembri 2006. aasta direktiivi 2006/68/EÜ (millega muudetakse nõukogu direktiivi 
77/91/EMÜ aktsiaseltside asutamise osas) artikli 1 lõike 4 punkti b ja artikli 1 lõike 5 sätted 
saavad aidata ära hoida varade odavat ülesostmist omandamisvõla tagasimaksmiseks, samal 
ajal jätavad piisavalt tegutsemisruumi seaduslikeks strateegilisteks ümberkorraldusteks. 

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Tuleb tagada, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tegevuse 
juhtimist rangelt kontrollitaks. 
Alternatiivse investeerimisfondi valitsejat 
tuleks juhtida ja tema tegevust korraldada 
nii, et võimalikult vähendada huvide 
konflikte. Hiljutine areng osutab 
esmatähtsale vajadusele lahutada varade 
hoidmise ja valitsemisega seotud 
funktsioonid ning eraldada investorite 
varad valitseja varadest. Selleks peab 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
määrama depoopanga, kes kannab investori 
raha eraldi arvele, hoiab finantsinstrumente 
ja kontrollib, kas alternatiivne 
investeerimisfond või fondivalitseja 
kõnealuse fondi nimel on omandanud kõigi 
muude varade omandiõiguse.

(12) Tuleb tagada, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tegevuse 
juhtimist rangelt kontrollitaks. 
Alternatiivse investeerimisfondi valitsejat 
tuleks juhtida ja tema tegevust korraldada 
nii, et võimalikult vähendada huvide 
konflikte. Hiljutine areng osutab 
esmatähtsale vajadusele lahutada varade 
hoidmise ja valitsemisega seotud 
funktsioonid ning eraldada investorite 
varad valitseja varadest. Selleks peab 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
määrama depoopanga, kes kannab investori 
raha eraldi arvele, hoiab finantsinstrumente 
ja kontrollib, kas alternatiivne 
investeerimisfond või fondivalitseja 
kõnealuse fondi nimel on omandanud kõigi 
muude varade omandiõiguse. Et 
hõlbustada investori varade kiiret ja 
tulemuslikku hüvitamist, kannab 
depositoorium vastutust alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja, alternatiivse 
investeerimisfondi ja selle investorite ees 
kollektiivselt, välja arvatud juhul, kui 
selline kahjum tuleneb „vääramatust 
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jõust”. Selles kontekstis tähendab 
„vääramatu jõud” ettenägematuid väliseid 
sündmusi, mis põhjustavad kahjusid, 
mille üle depoopangal puudub kontroll ja 
mille tagajärgi ei oleks olnud võimalik ära 
hoida hoolimata käesolevas direktiivis 
sätestatud hoolsuskohustuse nõuete 
täitmisest.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Depoopanga vastutust ei mõjuta 
selle vastutuse delegeerimine tegevusluba 
omavale kolmandale isikule. Kui aga 
depoopanka takistatakse õiguslikult 
kolmanda riigi õigusega või ettenägematu 
välise sündmuse tõttu, peaks depoopangal 
olema õigus end vastutusest vabastada. 
Sellise vastutusest vabastamise peaks 
kinnitama pädeva liikmesriigi ametiasutus 
ja sellist delegeeritud vastutust ei peaks 
olema võimalik edasi delegeerida.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

investeerimisfondi valitsejast sõltumatud 
majandusüksused. Hindamiskriteeriumid 
tuleks sätestada vastavalt määruse 
2009/…/EÜ1* alusel asutatud Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse 
(ESMA) esitatud suunistele.
* ELT …
+ Väljaannete talitus: palun sisestada number, 
kuupäev ja ELT avaldamisviide.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(15) Võttes arvesse, et alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad kasutavad 
oma investeerimisstrateegiates tugevat 
finantsvõimendust, võib see teatavatel 
tingimustel põhjustada süsteemset riski või 
turuhäireid, mistõttu tuleks kehtestada 
aruandluse erinõuded alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate suhtes, kes 
kasutavad finantsvõimendust. Kõnealuste 
riskide kindlaks tegemiseks, jälgimiseks ja 
maandamiseks vajalikku teavet ei ole 
ühenduses järjepidevalt kogutud, samuti ei 
ole seda jagatud liikmesriikide vahel, et 
teha kindlaks ühenduse finantsturgude 
stabiilsust ohustavate riskide võimalikke 
allikaid. Sellise olukorra parandamiseks 
tuleks kohaldada aruandluse erinõudeid 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate suhtes, kes oma 
investeerimisstrateegias kasutavad suurt 
finantsvõimendust. Kõnealused
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad peavad avaldama teabe 
finantsvõimenduse kasutamise ja selle 
allikate kohta. Selline teave tuleks kokku 
koguda määruse 2009/.../EÜ alusel 
asutatud Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu (ESRB) egiidi all tegutsevas 
keskregistris ja seda tuleks jagada teiste 
liidu ametiasutustega, Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega ja 
vajaduse korral kolmandate riikide 
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samuti ühise vastuse leidmist. pädevate asutustega, et lihtsustada ühist 
analüüsi kõnealuste alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate kasutatava 
finantsvõimenduse mõju kohta liidu
finantssüsteemile, samuti ühise vastuse 
leidmist. Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu egiidi all tegutsev keskregister 
pankadele, mis pakuvad alternatiivsetele 
investeerimisfondidele peamisi 
maaklerteenuseid, sätestatakse ka 
direktiivides 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ.

Selgitus

Potentsiaalse süsteemse riski ohjamiseks kogutakse riiklikul tasandil kogutud teave kokku 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu egiidi all tegutsevasse keskregistrisse. Selle registriga 
koos peab olema kapitalinõuete direktiivis sätestatud peamise maaklertegevuse register. 

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(16) Alternatiivsete investeerimisfondide 
tegevus, mis põhineb suure 
finantsvõimenduse kasutamisel, võib 
kahjustada finantsturgude stabiilsust ja 
takistada nende tõhusat toimimist. 
Finantsvõimendus on raskesti 
määratletav mõiste. Alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevatel asutustel 
peaks siiski olema võimalus kehtestada 
piirangud finantsvõimendusele, mida 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad võivad kasutada äärmuslike 
turupingete korral. Liikmesriigid peaksid 
teavitama Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutust ja 
komisjoni kõikidest sellisest meetmest.
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dünaamilisust. Sellega seoses võivad 
finantsvõimenduse piirangud hõlmata 
künnist, mida ei tohi kunagi ületada, või 
piirata keskmist teatava ajavahemiku 
jooksul (nt kuu või kvartal) kasutatavat 
finantsvõimendust.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Tuleb tagada, et kõigile 
väärtpaberite katteta eelmüügiga 
tegelevatele turuosalistele kohaldatakse 
samu nõudeid. Sel eesmärgil peaks 
komisjon esitama horisontaalmeetme, et 
tagada võrdsed võimalused alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejatele ja 
teistele väärtpaberite katteta eelmüügiga 
tegelejatele.

Selgitus

Väärtpaberite katteta eelmüüki tuleb käsitleda horisontaalsel alusel, et tagada võrdsed 
võimalused ja vältida regulatiivset arbitraaži. 

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Tuleb tagada, et portfelli 
kuuluvatele äriühingutele ei kohaldataks 
rangemaid nõudeid kui mis tahes teisele 
emitendile või väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingule, mis saab 
erainvesteeringuid muudest allikatest kui 
alternatiivsest investeerimisfondist. Kuigi 
äriühinguõigus peab olema läbipaistev, 
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siis mis tahes diskrimineerimine, näiteks 
kohustus konkreetse teabe avaldamiseks 
portfelli kuuluva äriühingu strateegia ja 
arengukava kohta tema omandilise 
kuuluvuse alusel, mõjutaks ausat 
konkurentsi ja ohustaks innovatsiooni 
rahastamist ELis. Samuti võib selline 
teguviis mõjutada teiste aktsionäride 
õigusi. Selleks peaks komisjon vaatama 
hiljemalt …* läbi kogu asjaomase 
äriühinguõiguse ja asjaomased 
finantssektori direktiivid ning tegema 
vajalikud muudatused õigusakti 
ettepaneku kujul, sealhulgas kõik 
vajalikud käesoleva direktiivi 
muudatused. Komisjoni aruanne ja 
sellega seotud ettepanek peaksid tagama 
võrdsed võimalused portfelli kuuluvatele 
äriühingutele ja teistele ettevõtetele. 
Komisjon peaks oma aruandes ja 
ettepanekus võtma arvesse aktsionäride 
õiguste kaitset ning vajadust võrdsete 
võimaluste järele rahvusvahelisel tasandil 
ja Euroopa konkurentsivõimet seoses 
innovatsiooni rahastamise ja 
tehnoloogiate arendamisega.
* Väljaannete talitus: palun sisestada käesoleva 
direktiivi jõustumiskuupäev.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Käesoleva direktiivi kohaldamiseks 
vajalikud meetmed tuleks vastu võtta 
vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
direktiivile 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused. Eelkõige peaks 
komisjonil olema õigus võtta vastu 
käesoleva direktiivi rakendamiseks 
vajalikud meetmed.

välja jäetud
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Selgitus

Seda on asjakohane teha uue komiteemenetluse kohaselt. 

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Eelkõige peaks komisjonil olema
õigus võtta vastu käesoleva direktiivi 
rakendamiseks vajalikud meetmed.
Sellega seoses peaks komisjonil olema 
õigus võtta meetmeid, millega määratakse
kindlaks menetlused, mille kohaselt 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad, kes valitsevad selliste 
alternatiivsete investeerimisfondide 
portfelle, mille varade maht jääb allapoole 
käesolevas direktiivis sätestatud künnist, 
võivad kasutada oma õigust saada 
koheldud alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejana, keda reguleeritakse käesoleva 
direktiiviga. Kõnealuste meetmete eesmärk 
on täpsustada ka kriteeriumid, mida 
pädevad asutused kasutavad hindamaks, 
kas alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja täidab oma äritegevusega seotud 
kohustusi, samuti huvide konfliktide 
tüübid, mida fondivalitseja peab tuvastama, 
ning asjakohased sammud, mida kõnealune 
fondivalitseja peaks üksusesiseste ja 
organisatsiooniliste menetluste raames 
tegema, et tuvastada ja avaldada huvide 
konfliktid ning vältida ja juhtida neid. 
Meetmete eesmärk on määrata kindlaks 
riskijuhtimise nõuded, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kohaldab 
alternatiivse investeerimisfondi 
valitsemisega seotud riskide juhtimiseks, 
samuti mis tahes kord, mille kohaselt 
kõnealune fondivalitseja juhib 
väärtpaberite katteta eelmüügiga seotud 

(27) Komisjonile tuleks anda volitused 
võtta Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 290 sätestatud korras vastu
delegeeritud õigusakte, et määrata
kindlaks menetlused, mille kohaselt 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejad, kes valitsevad selliste 
alternatiivsete investeerimisfondide 
portfelle, mille varade maht jääb allapoole 
käesolevas direktiivis sätestatud künnist, 
võivad kasutada oma õigust saada 
koheldud alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejana, keda reguleeritakse käesoleva 
direktiiviga. Kõnealuste delegeeritud 
õigusaktidega võidakse täpsustada ka 
kriteeriumid, mida pädevad asutused 
kasutavad hindamaks, kas alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja täidab oma 
äritegevusega seotud kohustusi, samuti 
huvide konfliktide tüübid, mida 
fondivalitseja peab tuvastama, ning 
asjakohased sammud, mida kõnealune 
fondivalitseja peaks üksusesiseste ja 
organisatsiooniliste menetluste raames 
tegema, et tuvastada ja avaldada huvide 
konfliktid ning vältida ja juhtida neid. 
Nendega võidakse määrata kindlaks 
riskijuhtimise nõuded, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kohaldab 
alternatiivse investeerimisfondi 
valitsemisega seotud riskide juhtimiseks, 
samuti mis tahes kord, mille kohaselt 
kõnealune fondivalitseja juhib 
väärtpaberite katteta eelmüügiga seotud 
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riske, sealhulgas vajaduse korral mis tahes 
asjakohased piirangud, et piirata 
alternatiivse investeerimisfondi liigseid 
riske. Kõnealuste meetmete eesmärk on
täpsustada ka käesoleva direktiivi kohased 
likviidsuse juhtimise nõuded ja eelkõige 
alternatiivsete investeerimisfondide 
minimaalsed likviidsusnõuded. Nende 
eesmärk on määrata kindlaks nõuded, 
mida väärtpaberistatud instrumentide 
algatajad peavad täitma, et alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad võiksid 
investeerida sellistesse instrumentidesse, 
mis on emiteeritud pärast 1. jaanuari 2011. 
Samuti on nende eesmärk määrata 
kindlaks nõuded, mida alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad peavad 
sellistesse väärtpaberistatud 
instrumentidesse investeerimisel täitma. 
Meetmete eesmärk on määrata kindlaks 
kriteeriumid, mille kohaselt saab 
hinnaeksperti käsitada sõltumatuna 
käesoleva direktiivi tähenduses. Nende 
eesmärk on täpsustada alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ülesannete 
delegeerimise tingimused ja tingimused, 
mille kohaselt ei saa ülemäärase 
delegeerimise tõttu fondivalitsejat enam 
käsitada alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejana. Meetmete eesmärk on
täpsustada sellise aastaaruande sisu ja 
vorm, mille alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja peab iga 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
kohta kättesaadavaks tegema, ning määrata 
kindlaks kõnealuse fondivalitseja 
kohustused seoses investoritele teabe 
avaldamisega ja pädevatele asutustele 
aruannete esitamisega ning selle 
sagedusega. Nende eesmärk on määrata 
kindlaks alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja suhtes kohaldatavad avaldamise 
nõuded seoses finantsvõimendusega ning 
pädevale asutusele aruannete esitamise 
sageduse ja investoritele teabe 
avaldamisega. Nende eesmärk on 
kehtestada piirangud finantsvõimendusele, 
mida alternatiivse investeerimisfondi 

riske, sealhulgas vajaduse korral mis tahes 
asjakohased piirangud, et piirata 
alternatiivse investeerimisfondi liigseid 
riske. Nendega võidakse täpsustada ka 
käesoleva direktiivi kohased likviidsuse 
juhtimise nõuded ja eelkõige alternatiivsete 
investeerimisfondide minimaalsed 
likviidsusnõuded, nendega võidakse 
määrata kindlaks nõuded, mida 
väärtpaberistatud instrumentide algatajad 
peavad täitma, et alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad võiksid 
investeerida sellistesse instrumentidesse, 
mis on emiteeritud pärast 1. jaanuari 2011. 
Samuti võidakse nendega määrata kindlaks 
nõuded, mida alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejad peavad 
sellistesse väärtpaberistatud 
instrumentidesse investeerimisel täitma. 
Nendega võidakse määrata kindlaks 
kriteeriumid, mille kohaselt saab 
hinnaeksperti käsitada sõltumatuna 
käesoleva direktiivi tähenduses. Nendega 
võidakse täpsustada alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ülesannete 
delegeerimise tingimused ja tingimused, 
mille kohaselt ei saa ülemäärase 
delegeerimise tõttu fondivalitsejat enam 
käsitada alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejana. Nendega võidakse täpsustada 
sellise aastaaruande sisu ja vorm, mille 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
peab iga valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta kättesaadavaks 
tegema, ning määrata kindlaks kõnealuse 
fondivalitseja kohustused seoses 
investoritele teabe avaldamisega ja 
pädevatele asutustele aruannete 
esitamisega ning selle sagedusega. 
Nendega võidakse määrata kindlaks 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
suhtes kohaldatavad avaldamise nõuded 
seoses finantsvõimendusega ning pädevale 
asutusele aruannete esitamise sageduse ja 
investoritele teabe avaldamisega. Nendega 
võidakse kehtestada piirangud 
finantsvõimendusele, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib fondi 
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valitseja võib fondi valitsemisel kasutada. 
Kõnealuste meetmete eesmärk on määrata 
üksikasjalikult kindlaks, kuidas emitendis 
või väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingus kontrolli omav alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja peaks täitma 
oma kohustusi seoses teabe esitamisega 
emitendile, väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingule ja nende aktsionäridele ja 
töötajate usaldusisikutele, sealhulgas 
seoses teabega, mida tuleb esitada 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
aastaaruandes. Nende eesmärk on määrata 
kindlaks selliste piirangute või tingimuste 
tüübid, mida võib kehtestada juhul, kui 
alternatiivset investeerimisfondi 
turustatakse kutselistele investoritele 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
päritoluriigis. Nende eesmärk on määrata 
kindlaks üldised kriteeriumid, mille alusel 
hinnatakse kolmanda riigi 
hindamisstandardite samaväärsust, kui 
hinnaekspert on asutatud kõnealuses 
kolmandas riigis, samuti depoopankasid 
käsitlevate kolmanda riigi õigusaktide 
samaväärsust ning kolmandas riigis 
asutatud alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejale tegevusloa andmise korral 
usaldatavusnormatiivide ja pideva 
järelevalve samaväärsust. Meetmete 
eesmärk on täpsustada üldised 
kriteeriumid hindamaks, kas kolmas riik 
annab ühenduse fondivalitsejale 
samasuguse juurdepääsu turule, kui 
ühendus on andnud kõnealuse kolmanda 
riigi fondivalitsejale. Nende eesmärk on
määrata kindlaks alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejat käsitleva 
sellise teabevahetuse üksikasjad, sisu ja 
sagedus, mis toimub alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevate asutuste ja 
teiste selliste liikmesriikide pädevate 
asutuste vahel, kus alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib ise või 
koos teiste fondivalitsejatega mõjutada 
süsteemselt oluliste finantsinstitutsioonide 
stabiilsust ja turgude nõuetekohast 

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

Nendega sedastatakse, et teatava 
kolmanda riigi fondialased 
hindamisstandardid on samaväärsed 
Euroopa Liidus kohaldavate 
standarditega, kui hinnaekspert on 
asutatud kolmandas riigis. Nendega 
võidakse sedastada, et depoopankasid 
käsitlevate teatava kolmanda riigi 
õigusaktide sätted on samaväärsed 
käesoleva direktiivi sätetega. Nendega 
võidakse sedastada, et teatava kolmanda 
riigi alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate usaldatavusnormatiive ja 
pidevat järelevalvet käsitlevate õigusaktide 
sätted on samaväärsed käesoleva direktiivi 
sätetega. Nendega võidakse sedastada, kas 
teatav kolmas riik annab ühenduse 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejale 
samasuguse juurdepääsu turule, nagu 
Euroopa Liit on andnud kõnealuse 
kolmanda riigi alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejale. Nendega 
võidakse määrata kindlaks teatise ja 
kinnituse standardvormid ja täpsustada 
menetlus, mille kohaselt pädevad asutused 
teavet vahetavad.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Seda tüüpi delegeeritud õigusaktide 
puhul tuleks võtta nõuetekohaselt arvesse 
investeerimisstrateegiat, riskijuhtimise 
menetlusi ja riskivastaseid sätteid. 
Sarnaselt võetakse nende puhul arvesse 
finantsturgudel tehtavates tehingutes 
kasutatavaid investeerimisstrateegiaid ja 
varatüüpe, mida sellised tehingud 
puudutavad.

Muudatusettepanek 13
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Kuna need on üldmeetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
vähemolulisi sätteid, täiendades seda uute 
vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu 
võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ 
artiklis 5a sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele. Meetmete suhtes, 
mis ei kuulu eespool nimetatud 
kategooriasse, tuleks rakendada 
kõnealuse direktiivi artiklis 5 sätestatud 
regulatiivkomitee menetlust. Meetmete 
eesmärk on teha kindlaks, kas teatava 
kolmanda riigi fondialased 
hindamisstandardid on samaväärsed 
ühenduses kohaldavate standarditega, kui 
hinnaekspert on asutatud kolmandas 
riigis. Nende eesmärk on teha kindlaks, 
kas depoopankasid käsitlevate teatava 
kolmanda riigi õigusaktide sätted on 
samaväärsed käesoleva direktiivi sätetega. 
Meetmete eesmärk on teha kindlaks, kas 
teatava kolmanda riigi alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate 
usaldatavusnormatiive ja pidevat 
järelevalvet käsitlevate õigusaktide sätted 
on samaväärsed käesoleva direktiivi 
sätetega. Nende eesmärk on teha 
kindlaks, kas teatav kolmas riik annab 
ühenduse fondivalitsejale samasuguse 
juurdepääsu turule, kui ühendus on 
andnud kõnealuse kolmanda riigi 
fondivalitsejale. Meetmete eesmärk on 
määrata kindlaks teatise ja kinnituse 
standardvormid ja täpsustada menetlus, 
mille kohaselt pädevad asutused 
vahetavad teavet.

välja jäetud

Selgitus

Seda on asjakohane teha uue komiteemenetluse kohaselt. 



AD\815631ET.doc 17/68 PE438.149v03-00

ET

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui seadus, mille alusel alternatiivne 
investeerimisfond on korraldatud, nõuab 
direktorite nõukogu või mõne muu 
juhtorgani asutamist ja selline juhtorgan 
vastutab alternatiivse 
investeerimisfondiga seotud 
valitsemisülesannete teostamise eest, 
käsitletakse sellist alternatiivset 
investeerimisfondi käesoleva direktiivi 
kohaselt alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejana.

Selgitus

Direktiivi tuleks muuta, et tagada sellise alternatiivse investeerimisfondi, millel on juhtorgan, 
näiteks direktorite nõukogu, mis vastutab kogu juhtimise eest, kohtlemine alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejana, kelle suhtes kohaldatakse käesoleva direktiivi nõudeid. 

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) eurofondid või nende valitsejad või 
äriühinguna asutatud fondid, millele on 
antud tegevusluba vastavalt direktiivile 
2009/…/EÜ [eurofondide direktiiv], kui 
need eurofondide valitsejad või 
äriühinguna asutatud fondid ei valitse 
alternatiivset investeerimisfondi;

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt g a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) riikide keskpangad;

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g b) tööstuslikud valdusettevõtjad, mille 
osakutega kaubeldakse ELi reguleeritud 
turul, kui nad hoiavad aktsiaid oma 
tütarettevõtjates või sidusühingutes 
tööstusliku äristrateegia arendamise 
eesmärgil;

Selgitus

Tööstuslikud valdusettevõtjad on pikaajalised omanikud – kas tööstuskontsernide 
valdusettevõtjad või tööstuslikud äriühinguna asutatud fondid –, kes ei ole kavandanud 
tegevuse lõpetamist ja kellel on oma osakutele tööstuslik lähenemine. Sellised ettevõtjad 
kujutavad endast piiratud süsteemset riski ning nende suhtes kohaldatakse, kuivõrd nad on 
väärtpaberibörsil noteeritud, ELi kehtivat äriühinguõigust, riiklikke õigusakte ja 
börsinoteeringu eeskirju, mis tagab investoritele tõhusa kaitse. Tööstuslikud valdusettevõtjad, 
mille investeeringud on orienteeritud rohkem tööstusele kui kauplemisele, tuleks seetõttu 
käesoleva direktiivi reguleerimisalast välja arvata. 

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g c) riikide valitsused, piirkondlikud ja 
kohalikud omavalitsused ning asutused 
või institutsioonid, mis valitsevad 
sotsiaalkindlustus- ja pensionisüsteeme 
toetavaid fonde;
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Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g d) Euroopa Liidus asutatud või tegutsev 
mis tahes sellise kinnise alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja, mille 
väärtpaberid on lubatud reguleeritud 
turul kauplemisele või mille kauplemise 
lubamist reguleeritud turul taotletakse.

Selgitus

Ettepanekuga artiklit 2 selliselt muuta takistataks direktiivi nõuete ebaproportsionaalset 
kohaldamist selliste kinniste alternatiivsete investeerimisfondide suhtes, mille väärtpaberid on 
lubatud ELi reguleeritud turul kauplemisele. 

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Komisjon on volitatud võtma käesoleva 
direktiivi artiklis 49 sätestatud korras 
vastu delegeeritud õigusakte, millega 
määratakse kindlaks kord, mille kohaselt 
võivad alternatiivse investeerimisfondide 
valitsejad, kes valitsevad alternatiivsete 
investeerimisfondide portfelle, mille 
varade maht ei ületa lõike 2 punktis a 
sätestatud künnist, kasutada oma õigust 
vastavalt lõikele 3.

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

Muudatusettepanek 21
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „alternatiivne investeerimisfond” - mis 
tahes investeerimisfond, sealhulgas selle
investeerimisüksus, mille eesmärk on 
ühiselt investeerida varadesse ning millel 
ei ole tegutsemiseks vaja direktiivi 
2009/…/EÜ [eurofondide direktiiv] artikli 
5 kohast tegevusluba;

a) „alternatiivne investeerimisfond” – mis 
tahes investeerimisfond, mis kogub 
kapitali mitmelt investorilt, et investeerida 
see vastavalt määratud 
investeerimispoliitikale riski hajutamise 
põhimõttel nende investorite kasuks, 
sealhulgas iga sellise fondi
investeerimisüksus, ning millel ei ole 
tegutsemiseks vaja direktiivi 2009/…/EÜ 
[eurofondide direktiiv] artikli 5 kohast 
tegevusluba;

Selgitus

„Alternatiivse investeerimisfondi” definitsioon on käesoleva direktiivi reguleerimisala 
võtmedefinitsioon ja peaks selgelt täpsustama need investeerimisfondid, mis käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse kaasata kavatsetakse.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) „alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja” – mis tahes juriidiline või 
füüsiline isik, kes valitseb üht või mitut 
alternatiivset investeerimisfondi, või üks 
alternatiivne investeerimisfond, mida 
valitsetakse autonoomselt;

Selgitus

Mõningaid alternatiivseid investeerimisfonde ei valitse fondivalitsejad, vaid neid valitsetakse 
autonoomselt.

Muudatusettepanek 23
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

e) „turustamine” – alternatiivse 
investeerimisfondi osakute või aktsiate mis 
tahes üldine pakkumine Euroopa Liidus 
alaliselt asuvatele investoritele või osakute 
või aktsiate nendesse paigutamine sellise 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
algatusel;

Selgitus

Selle kavandatud muudatusettepanekuga muudetakse artikli 4 turustamispiirangut, 
defineerides „turustamise” käesoleva direktiivi tähenduses nii, et see seondub ainult 
alternatiivse investeerimisfondi turustamisega selle valitseja algatusel. 

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o a) „kinnine alternatiivne 
investeerimisfond” – alternatiivne 
investeerimisfond, mille aktsiate või 
osakute omanikel ei ole õigust nende 
otsesele või kaudsele tagasiostmisele või 
tagasivõtmisele alternatiivse 
investeerimisfondi varadest;

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o b) „kinnine investeerimisfond” –
investeerimisfond, mille aktsiaid või 
osakuid nende omanike taotlusel 
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investeerimisfondi varadest otseselt või 
kaudselt tagasi ei osteta ega võeta;

Selgitus

Kinniste investeerimisfondide defineerimine on vajalik, et eraldada need käesoleva 
direktiiviga hõlmatavatest investeerimisfondidest. 

Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o c) „sihtäriühing” – emitent või 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühing, 
mis võetakse üle investori poolt, kes 
omandab kontrolli.

Selgitus

„Sihtäriühingu” tähenduse defineerimine on vajalik varade odava ülesostmise teemat 
arvestades. 

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et ükski 
käesoleva direktiiviga reguleeritud 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja ei 
osuta mis tahes alternatiivsele 
investeerimisfondile valitsemisteenuseid 
ega turusta fondi aktsiaid või osakuid ilma 
selleks tegevusluba omamata.

1. Liikmesriigid tagavad, et ükski 
käesoleva direktiiviga reguleeritud 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja ei 
osuta mis tahes alternatiivsele 
investeerimisfondile valitsemisteenuseid 
ega turusta fondi aktsiaid või osakuid ilma 
selleks tegevusluba omamata.

Majandusüksused, kellel ei ole käesoleva 
direktiivi kohaselt antud tegevusluba, ja 
käesoleva määrusega reguleerimata 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejad, 

Majandusüksused, kellel ei ole käesoleva 
direktiivi kohaselt antud tegevusluba, ja 
käesoleva määrusega reguleerimata 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejad, 
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kellel ei ole liikmesriigi õiguse kohaselt 
antud tegevusluba, ei tohi osutada 
alternatiivsele investeerimisfondile 
valitsemisteenuseid ega turustada fondi 
aktsiaid või osakuid ühenduses.

kellel ei ole liikmesriigi õiguse kohaselt 
antud tegevusluba, ei tohi osutada 
alternatiivsele investeerimisfondile 
valitsemisteenuseid Euroopa Liidus.

Käesolev direktiiv ei takista ega piira 
inimesi müümast või muul viisil lahti 
saamast finantsturul olevas alternatiivses 
investeerimisfondis hoiustatavatest 
osakutest või aktsiatest, ja isik, kellel on 
alternatiivses investeerimisfondis osakud 
või aktsiad, võib ise või vahendaja – kaasa 
arvatud käesoleva direktiivi kohaselt 
tegevusloa saanud alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja – kaudu 
turustada fondi aktsiaid või osakuid 
liikmesriigis asuvatele investoritele selle 
liikmesriigi õiguse kohaselt, kui selline 
turustamine ei toimu alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja algatusel.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejale võib anda tegevusloa 
valitsemisteenuste osutamiseks kõigile või 
teatavat tüüpi alternatiivsetele 
investeerimisfondidele.

2. Alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejale võib anda tegevusloa 
valitsemisteenuste osutamiseks kõigile või 
teatavat tüüpi alternatiivsetele 
investeerimisfondidele. Alternatiivset 
investeerimisfondi võib valitseda üks 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitseja.

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on vältida raskusi vastutava alternatiivse
investeerimisfondi valitseja tuvastamisel või ühise õigusliku vastutuse eeldamisel.

Muudatusettepanek 29
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
peakontor peab asuma samas liikmesriigis, 
kus on tema registrijärgne asukoht.

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
peakontor peab asuma samas liikmesriigis, 
kus on tema registrijärgne asukoht. Kui 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
valitseb üht või mitut alternatiivset 
investeerimisfondi, peab igal sellisel 
alternatiivsel investeerimisfondil olema 
tegevusluba. 

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon on volitatud võtma 
käesoleva direktiivi artiklis 49 sätestatud 
korras vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse tegevusloa andmise 
kriteeriumid, mis puudutavad muu hulgas 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate haldamise eest vastutavaid 
isikuid.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne rakendamist teatab alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele 
kõigist esmases taotluses esitatud teabega 
seotud muudatustest, mis võivad oluliselt 
mõjutada tingimusi, mille alusel 
tegevusluba anti, eelkõige seoses 
muudatustega iga valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi investeerimisstrateegias 

Enne rakendamist teatab alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele 
kõigist olulistest muudatustest tingimustes, 
mille alusel esmane tegevusluba anti või 
investeerimisfond registreeriti, eelkõige
muudatustest alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja tegevuskavas 
või iga tema poolt valitsetava alternatiivse 
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ja -poliitikas ning alternatiivse 
investeerimisfondi tingimustes või 
põhikirjas, samuti seoses mis tahes sellise 
täiendava fondi andmetega, mida 
fondivalitseja kavatseb valitseda.

investeerimisfondi investeerimisstrateegias 
ja -poliitikas.

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
teavitab pädevat asutust mis tahes 
muudatusest seoses isikutega, kes 
alternatiivse investeerimisfondi valitsemist 
tegelikult ellu viivad.

Pädevad asutused kiidavad kõnealused 
muudatused heaks või kehtestavad 
piirangud või lükkavad need muudatused 
tagasi ühe kuu jooksul pärast kõnealuse 
teatise saamist.

Pädevad asutused kiidavad kõnealused 
muudatused heaks, kehtestavad piirangud 
või lükkavad need muudatused tagasi ühe 
kuu jooksul pärast kõnealuse teatise 
saamist. Pädevad asutused lükkavad 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel 
tagasi alternatiivse investeerimisfondi 
investeerimisstrateegia ja -poliitikaga 
seotud muudatused või alternatiivse 
investeerimisfondi tingimusi või põhikirja 
puudutavad muudatused, kui investorid 
on nendes kokku leppinud.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühegi investori suhtes ei kohaldata 
sooduskohtlemist, välja arvatud juhul, kui 
see ei ole avaldatud alternatiivse 
investeerimisfondi tingimustes või 
põhikirjas.

Ühegi investori suhtes ei kohaldata 
võrreldes teiste sama alternatiivse 
investeerimisfondi investoritega olulist
sooduskohtlemist, välja arvatud juhul, kui 
sellise sooduskohtlemise olemusele ja 
tunnustele on viidatud alternatiivse 
investeerimisfondi tingimustes või 
põhikirjas.

Selgitus

Käesoleva direktiivi nõudeid investori identiteedi avaldamiseks ei tuleks kohaldada 
mittestandardsete tingimuste korral. Sellega kaasneks ELi andmekaitse eeskirjade rikkumise 
risk. Investorite nimed tuleks avaldada ainult selleks volitatud asutustele range 
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konfidentsiaalsuse alusel, kuid mitte teistele investoritele või üldsusele.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustakse
kriteeriumid, mille kohaselt pädevad 
asutused hindavad, kas alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja täidab lõikes 1 
sätestatud tingimusi.

2. Komisjon on volitatud võtma käesoleva 
direktiivi artiklis 49 sätestatud korras
vastu delegeeritud õigusakte, millega 
täpsustatakse kriteeriumid, mille kohaselt 
pädevad asutused hindavad, kas 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
täidab lõikes 1 sätestatud tingimusi. 

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

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas lõikes esitatud meetmete 
puhul võetakse arvesse alternatiivse 
investeerimisfondi olemust, ulatust ja 
keerukust.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 – lõigud 1 a, 1 b ja 1 c (uued)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
kehtestab usaldusväärse 
tasustamispoliitika ja tavad, mis on 
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kooskõlas tõhusa riskijuhtimise ja 
pikaajalise väärtuse loomisega, ning 
rakendab neid.
Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
teavitab liikmesriikide pädevaid asutusi 
oma tasustamispoliitikast ja tavadest.
Liikmesriikide pädevad asutused võivad 
reageerida ja võtta asjakohaseid 
parandusmeetmeid, et kompenseerida 
riske, mis võivad tuleneda alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
ebaõnnestumisest usaldusväärse 
tasustamispoliitika ja tavade 
rakendamisel.

Selgitus

The principles should align to those developed by the Financial Stability Board for Sound 
Compensation Practices (25 September 2009). The Leaders’ Statement following the 
Pittsburgh Summit (24-25 September 2009) fully endorses the implementation standards of 
the FSB aimed at aligning remuneration with long-term value creation and not excessive risk 
taking. We consider that the FSB principles endorsed by the G20 should apply to systemically 
important AIFM in common with other financial services firms.  Whilst we do not consider 
that there is any need for detailed requirements in relation to remuneration to be proposed 
under this Directive, it is important that, in the event any relevant Level 2 measures are to be 
implemented under this Directive, such measures take account of the principle of 
proportionality and ensure the competitiveness of the industry in the EU is maintained by 
having regard to consistent implementation of such initiatives by the Commission working 
with the Financial Stability Board as envisaged by the FSB. In particular, any amendment to 
require an AIFM to ensure that its remuneration rules are compatible with the rules 
applicable to credit institutions and investment firms should be resisted as there are very 
good reasons why remuneration policies for AIFM should validly differ from banks and 
broker/dealers, for example.  Accordingly, we do not agree with Amendment 50 in the Gauzès 
Report.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab vastu 3. Komisjon on volitatud võtma käesoleva 
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rakendusmeetmed, et teha järgmist: direktiivi artiklis 49 sätestatud korras
vastu delegeeritud õigusakte, et:

a) täiendavalt täpsustada lõikes 1 osutatud 
huvide konfliktide tüübid;

a) täiendavalt täpsustada lõikes 1 osutatud 
huvide konfliktide tüübid;

b) täpsustada asjakohased sammud, mida 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
peaks sisekorra ja organisatsioonilise korra 
raames tegema, et tuvastada ja avaldada 
huvide konfliktid ning vältida ja juhtida 
neid.

b) täpsustada asjakohased sammud, mida 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
peaks sisekorra ja organisatsioonilise korra 
raames tegema, et tuvastada ja avaldada 
huvide konfliktid ning vältida ja juhtida 
neid.

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

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et riskijuhtimise ja portfelli 
valitsemisega seotud ülesanded on 
eraldatud ja neid vaadatakse läbi eraldi.

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et riskijuhtimise ja portfelli 
valitsemisega seotud ülesanded on 
eraldatud, kui see on asjakohane ja 
proportsionaalne, pidades silmas 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
olemust, ulatust ja keerukust ning tema 
valitsetava alternatiivse investeerimisfondi 
olemust, ulatust ja keerukust.

Selgitus

Eraldi riskijuhtimise teostamise nõue peaks olema proportsionaalne alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ja tema valitsetavate fondide kujutatavate riskidega. 
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Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, täpsustades järgmist:

5. Komisjon on volitatud võtma käesoleva 
direktiivi artiklis 49 sätestatud korras
vastu delegeeritud õigusakte, milles 
täpsustatakse järgmist:

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, täpsustades järgmist:

3. Komisjon on volitatud võtma käesoleva 
direktiivi artiklis 49 sätestatud korras
vastu delegeeritud õigusakte, milles 
täpsustatakse järgmist:

a) lõike 1 kohased likviidsuse juhtimise 
nõuded;

a) lõike 1 kohased likviidsuse juhtimise 
nõuded;

b) eelkõige minimaalsed likviidsusnõuded 
alternatiivsete investeerimisfondide puhul, 

b) eelkõige minimaalsed likviidsusnõuded 
alternatiivsete investeerimisfondide puhul, 
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kes võtavad oma osakuid või aktsiaid 
tagasi sagedamini kui iga poole aasta 
tagant.

kes võtavad oma osakuid või aktsiaid 
tagasi sagedamini kui iga poole aasta 
tagant.

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

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõikeid 1–3 ei kohaldata kinniste 
alternatiivsete investeerimisfondide 
suhtes.

Selgitus

Kinnise fondi puhul ei ole nõutav likviidsuse juhtimine seoses võimalike 
tagasivõtmisnõuetega, sest investoritel ei ole õigust oma investeeringuid fondi varade arvelt 
realiseerida. 

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et tagada valdkonnaülene 
järjepidevus ja kõrvaldada huvide 
vastuolud nende ettevõtjate vahel, kes 
struktureerivad laenud ümber 
kaubeldavatesse väärtpaberitesse ja 
muudesse finantsinstrumentidesse 
(algatajad), ja alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate vahel, kes 
ühe või mitme alternatiivse 
investeerimisfondi nimel investeerivad 

Selleks et tagada valdkonnaülene 
järjepidevus ja kõrvaldada huvide 
vastuolud nende ettevõtjate vahel, kes 
struktureerivad laenud ümber 
kaubeldavatesse väärtpaberitesse ja 
muudesse finantsinstrumentidesse 
(algatajad), ja alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate vahel, kes 
ühe või mitme alternatiivse 
investeerimisfondi nimel investeerivad 
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kõnealustesse väärtpaberitesse või 
muudesse finantsinstrumentidesse, võtab
komisjon vastu rakendusmeetmed, milles 
sätestatakse nõuded järgmistes 
valdkondades:

kõnealustesse väärtpaberitesse või 
muudesse finantsinstrumentidesse, on 
komisjon volitatud võtma käesoleva 
direktiivi artiklis 49 sätestatud korras 
vastu delegeeritud õigusakte, milles 
sätestatakse nõuded järgmistes 
valdkondades:

a) nõuded, mida algataja peab täitma, et 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tohiks ühe või mitme alternatiivse 
investeerimisfondi nimel investeerida seda 
tüüpi väärtpaberitesse või muudesse 
finantsinstrumentidesse, mis on emiteeritud 
alates 1. jaanuarist 2011, sealhulgas 
nõuded, millega tagatakse, et algatajal on 
vähemalt 5 % suurune majanduslik huvi;

a) nõuded, mida algataja peab täitma, et 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tohiks ühe või mitme alternatiivse 
investeerimisfondi nimel investeerida seda 
tüüpi väärtpaberitesse või muudesse 
finantsinstrumentidesse, mis on emiteeritud 
alates 1. jaanuarist 2011, sealhulgas 
nõuded, millega tagatakse, et algatajal on 
vähemalt 5 % suurune majanduslik huvi;

b) kvalitatiivsed nõuded, mida 
kõnealustesse väärtpaberitesse või 
muudesse finantsinstrumentidesse ühe või 
mitme alternatiivse investeerimisfondi 
nimel investeeriv alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja peab täitma.

b) kvalitatiivsed nõuded, mida 
kõnealustesse väärtpaberitesse või 
muudesse finantsinstrumentidesse ühe või 
mitme alternatiivse investeerimisfondi 
nimel investeeriv alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja peab täitma.

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

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kui alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi portfellide väärtus 
ületab 250 miljonit eurot, peab 
fondivalitseja lisama täiendavad 
omavahendid. Kõnealuste täiendavate 
omavahendite summa on 0,02% summast, 
mille võrra alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja portfellide väärtus ületab 250 
miljonit eurot. Algkapitali ja täiendavate 
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omavahendite nõutav kogusumma ei ületa 
siiski 10 miljonit eurot.

Muudatusettepanek 44

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui välist hinnaeksperti ei kasutata, 
võivad päritoluliikmesriigi pädevad 
asutused nõuda, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
hindamismenetlused ja/või hindamised 
kinnitaks väline hinnaekspert või 
vajaduse korral audiitor.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustakse
kriteeriumid, mille kohaselt käsitatakse 

4. Komisjon on volitatud võtma käesoleva 
direktiivi artiklis 49 sätestatud korras
vastu delegeeritud õigusakte, millega 
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hinnaeksperti sõltumatuna lõike 1 
tähenduses.

täpsustatakse hinnaekspertide 
sertifitseerimist reguleerivad tingimused 
ja hindamiskriteeriumide aluseks olevad 
põhimõtted lõike 1 tähenduses.

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

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

a) võtab vastu kõik maksed, mida 
investorid teevad alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi osakute või 
aktsiate märkimisel, ja kannab need 
fondivalitseja nimel eraldi arvele;

a) võtab vastu kõik maksed, mida 
investorid teevad alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi osakute või 
aktsiate märkimisel, ja kannab need 
fondivalitseja nimel eraldi arvele;

b) hoiab kõiki alternatiivsele 
investeerimisfondile kuuluvaid 
finantsinstrumente;

b) hoiab kõiki alternatiivsele 
investeerimisfondile kuuluvaid 
finantsinstrumente, täpsemalt:

i) võtab hoiule kõik hoitavad 
finantsinstrumendid ja sõlmib vastavaid 
kokkuleppeid alternatiivse 
investeerimisfondi omandiõiguste 
kaitseks, eriti depoopanga maksejõuetuse 
korral, sealhulgas korraldused, et tagada 
selliste finantsinstrumentide 
registreerimine depoopanga 
raamatupidamises eraldi arvetele või 
mitme alternatiivse investeerimisfondi 
eraldi ühisarvele, nii et depoopanga 
eksimuse korral oleks võimalik selliseid 
finantsinstrumente depoopanga varadest 
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selgelt eraldi olevana tuvastada;
ii) säilitab dokumente selliste 
finantsinstrumentide omandiõiguse 
kontrollimiseks, mida ei saa hoida, 
tuginedes alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja esitatud teabele ja välistele 
tõenditele tehtud tehingute kohta;

c) kontrollib, kas alternatiivne 
investeerimisfond või alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kõnealuse 
fondi nimel on omandanud kõigi muude 
selliste varade omandiõiguse, millesse fond 
on investeerinud.

c) kontrollib, kas alternatiivne 
investeerimisfond või alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kõnealuse 
fondi nimel on omandanud kõigi muude 
selliste varade omandiõiguse, millesse fond 
on investeerinud.

1 a. Lisaks lõikes 1 osutatud 
funktsioonide teostamisele tagab 
depoopank, et:
a) alternatiivse investeerimisfondi aktsiate 
või osakute müük, väljalaskmine, 
tagasiostmine, tagasivõtmine ja 
tühistamine toimub kooskõlas 
kohaldatava siseriikliku õiguse ja 
alternatiivse investeerimisfondi tingimuste 
või põhikirjaga;
b) alternatiivse investeerimisfondi aktsiate 
või osakute väärtus arvutatakse kooskõlas 
kohaldatava siseriikliku õiguse ja 
alternatiivse investeerimisfondi tingimuste 
või põhikirjaga;
c) alternatiivse investeerimisfondi 
varadega tehtavate tehingute puhul 
kantakse talle teenustasu üle tavapärase 
ajavahemiku jooksul; ning
d) alternatiivse investeerimisfondi tulu 
kasutatakse kooskõlas kohaldatava 
siseriikliku õiguse ja alternatiivse 
investeerimisfondi tingimustega.

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
ei tegutse depoopangana.

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
ei tegutse depoopangana.

Depoopank tegutseb sõltumatult ja ainult
alternatiivse investeerimisfondi investorite 
huvides.

Depoopank tegutseb ausalt, õiglaselt, 
professionaalselt, sõltumatult ja 
alternatiivse investeerimisfondi investorite 
huvides.

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

a) krediidiasutus, mille registrijärgne 
asukoht on ühenduses ja millele on antud 
tegevusluba vastavalt direktiivile
2006/48/EÜ, või

b) investeerimisühing, millele on antud 
tegevusluba vastavalt direktiivile 
2004/39/EÜ.

3 a. Kui tegevusloa saanud alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi alaline 
asukoht on kolmandas riigis, on 
depoopanga registrijärgne asukoht 
Euroopa Liidus, välja arvatud juhul, kui 
täidetud on kõik järgnevad tingimused:
a) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja päritoluliikmesriigi ja selle 
kolmanda riigi, kus on alternatiivse 
investeerimisfondi alaline asukoht, 
pädevad asutused on sõlminud koostöö- ja 
teabevahetuskokkulepped;
b) selle kolmanda riigi, kus on 
alternatiivse investeerimisfondi alaline 
asukoht, seadused on kooskõlas 
rahvusvaheliste organisatsioonide 
sätestatud standarditega;
c) selle kolmanda riigi, kus on 
alternatiivse investeerimisfondi alaline 
asukoht, suhtes tehakse punkti e kohane 
otsus, milles kinnitatakse, et kõnealuses 
riigis alaliselt asuvate depoopankade 
suhtes kohaldatakse tõhusaid 
usaldatavusnormatiive ja järelevalvet, mis 
on samaväärne Euroopa Liidu 
õigusaktides sätestatuga;
d) selle kolmanda riigi, kus on 
alternatiivse investeerimisfondi alaline 
asukoht, suhtes tehakse punkti e kohane 
otsus, milles kinnitatakse, et rahapesu ja 
terroristide rahastamise vältimise 
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standardid on samaväärsed Euroopa 
Liidu õigusaktides sätestatud 
standarditega;
e) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja päritoluliikmesriik on sõlminud 
kolmanda riigiga, kus on alternatiivse 
investeerimisfondi alaline asukoht, 
kokkuleppe, mis on täielikult kooskõlas 
OECD maksustamisalase 
näidiskonventsiooni artiklis 26 sätestatud 
standarditega ning tagab 
maksustamisalase teabe tõhusa 
vahetamise.

4. Depoopank võib delegeerida oma 
ülesandeid teistele depoopankadele.

4. Depoopank võib delegeerida oma 
ülesandeid (välja arvatud kontrolli- ja 
järelevalvefunktsioone) all-
depoopankadele. Depoopank ei delegeeri 
oma funktsioone sellisel määral, et ta ise 
muutub fiktiivseks äriühinguks. Selline 
vastutuse delegeerimine toimub üksnes 
ühekordselt. Vastutusahel puudub.
4 a. Mis tahes kolmanda isiku valimisel, 
kellele nad on oma käesolevas lõikes 
osutatud ülesanded delegeerinud, nende 
isikute määramisel, korrapärasel 
ülevaatamisel ja nende tegevuse pideval 
jälgimisel järgivad depoopangad parimaid 
tavasid ning tegutsevad piisava vilumuse, 
ettevaatuse ja hoolikusega.

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

5. Depoopank kannab vastutust 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja ja 
alternatiivse investeerimisfondi investorite 
ees igasuguse neile tekkinud kahjumi eest, 
mille põhjuseks on käesoleva direktiivi 
kohaste kohustuste tahtlik või hooletusest 
tulenev täitmata jätmine depoopanga poolt
või nende mittenõuetekohane täitmine, 
välja arvatud juhul, kui selline kahjum 
tuleneb vääramatust jõust.

Depoopanga hoitavate finantsinstrumentide 
kaotsimineku korral võib depoopank 
vabastada end vastutusest ainult juhul, kui 
ta suudab tõestada, et kaotsiminekut ei 
oleks olnud võimalik ära hoida.

Depoopanga hoitavate finantsinstrumentide 
kaotsimineku korral võib depoopank 
vabastada end vastutusest ainult juhul, kui 
ta suudab tõestada, et kaotsimineku 
põhjustas väline sündmus, mida polnud 
võimalik ette näha, ja et depoopank ei 
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oleks saanud kaotsiminekut ära hoida.

Depoopanga vastutust alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ja investorite 
ees ei mõjuta asjaolu, et depoopank on 
otsustanud delegeerida ühekordselt osa 
oma ülesannetest tegevusloaga 
kolmandale isikule, nt all-depoopangale 
või all-depositooriumile. Depoopanga 
hoitavate finantsinstrumentide 
kaotsimineku korral tagastab depoopank 
seetõttu esmase kohustusena, ilma et see 
piiraks siseriikliku õiguse kohaldamist, 
varad liigse viivituseta alternatiivsele 
investeerimisfondile. Nimetatud nõue 
kehtib, ilma et see piiraks kohtumenetlusi.

Vastutust alternatiivse investeerimisfondi 
investorite ees võib nõuda kas otse või 
kaudselt alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kaudu, sõltuvalt depoopanga, 
fondivalitseja ja investorite suhete 
õiguslikust olemusest. Depoopanga 
vastutust ei mõjuta lõike 4 kohane mis
tahes delegeerimine.

Vastutust alternatiivse investeerimisfondi 
investorite ees võib nõuda kas otse või 
kaudselt alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja kaudu.

5 a. Erandina lõikest 5 võib depoopank 
juhul, kui teda takistatakse õiguslikult 
selle riigi õigusega, kus alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja alternatiivse 
investeerimisfondi nimel investeerib, või 
ta ei suuda varahoidmisülesandeid täita 
ettenägematu välise sündmuse tõttu, end 
ise oma vastutusest vabastada, kaasa 
arvatud finantsinstrumentide 
kaotsimineku korral, kui ta suudab 
tõestada, et on täitnud oma nõuetekohase 
hoolsuse kohustused, millele on viidatud 
lõikes 4 a. Selline vastutuse delegeerimine 
toimub üksnes ühekordselt. Vastutusahel 
puudub.
5 b. Erandina lõikest 5 võib depoopank 
juhul, kui depoopanga ja peamaakleri või 
all-depositooriumi vahel sõlmitud leping 
võimaldab varade ülekandmist ja uuesti 
kasutamist kooskõlas alternatiivse 
investeerimisfondi tingimustega, end ise 
oma vastutusest vabastada, kui ta suudab 
tõestada, et on täitnud oma nõuetekohase 
hoolsuse kohustused, millele on viidatud 
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lõikes 4 a.
Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
ja depoopanga vahel sõlmitud lepingus 
nõutakse, et enne lepingu rakendamist 
teavitatakse alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejat mis tahes 
lepingutingimusest, mis võimaldab varade 
ülekandmist ja uuesti kasutamist 
kooskõlas alternatiivse investeerimisfondi 
tingimustega. 
Investoreid teavitatakse enne, kui nad 
alternatiivsesse investeerimisfondi 
investeerivad, nimetatud lepingupunktist, 
ja neile antakse teavet selle kohta, kes on 
asjakohane kolmas isik. Eelkõige 
teavitatakse investoreid igasugusest 
võimalikust vastutuse üleminekust 
kolmandale isikule, sealhulgas ka 
finantsinstrumentide kaotsimineku korral. 
Sel juhul on viivitus seoses hüvitamisega 
kooskõlas depoopanga ja kolmanda isiku 
vahel sõlmitud lepingu tingimustega.
5 c. Depoopank annab oma 
päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele 
nende taotluse korral kogu teabe, mille ta 
on saanud oma kohustuste täitmisel ja 
mis võib olla pädevate asutuste jaoks 
vajalik järelevalveks alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja üle. Kui 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriik on muu kui 
depoopanga oma, jagavad depoopanga 
päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
saadud teavet viivitamatult alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevate asutustega.
5 d. Komisjon on volitatud võtma 
käesoleva direktiivi artiklis 49 sätestatud 
korras vastu delegeeritud õigusakte, 
millega täpsustatakse depoopankade 
ülesandeid ja vastutust ning tingimusi, 
mille alusel alternatiivse 
investeerimisfondi depoopank võib mõned 
oma funktsioonid kolmandale isikule 
delegeerida.
5 e. Iga depoopanga määramise peab 
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heaks kiitma alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädev asutus. Pädev 
asutus võib lubada määrata rohkem kui 
ühe depoopanga, kui ta on veendunud, et 
see ei häiri depoopanga kõigi käesoleva 
direktiiviga sätestatud kohustuste 
nõuetekohast täitmist.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

See täpsustav ettepanek tehti ka Gauzès’i raportis ja seda peetakse asjakohaseks. 

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, täpsustades järgmist:

Komisjon on volitatud võtma käesoleva 
direktiivi artiklis 49 sätestatud korras
vastu delegeeritud õigusakte, milles 
täpsustatakse järgmist:
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a) delegeerimise heakskiitmise tingimused; a) delegeerimise heakskiitmise tingimused;

b) tingimused, mille alusel ei saa valitsejat 
enam käsitada alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejana lõike 2 
kohaselt.

b) tingimused, mille alusel ei saa valitsejat 
enam käsitada alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejana lõike 2 
kohaselt.

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

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
teeb iga valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta igal 
majandusaastal kättesaadavaks 
aastaaruande. Aastaaruanne tehakse 
investoritele ja pädevatele asutustele 
kättesaadavaks nelja kuu jooksul pärast 
majandusaasta lõppu.

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
teeb iga valitsetava alternatiivse 
investeerimisfondi kohta igal 
majandusaastal kättesaadavaks 
aastaaruande. Aastaaruanne tehakse 
investoritele ja pädevatele asutustele 
kättesaadavaks nelja kuu jooksul pärast 
majandusaasta lõppu või, juhul kui 
alternatiivne investeerimisfond investeerib 
teise alternatiivsesse investeerimisfondi ja 
vajab oma aastaaruande esitamiseks 
nimetatud teise alternatiivse 
investeerimisfondi aastaaruandes või 
vahearuandes olevat teavet, mitte hiljem 
kui kuue kuu jooksul pärast 
majandusaasta lõppu.

Selgitus

Börsivälistesse ettevõtetesse investeerivad fondifondid koostavad oma aastaaruanded kõige 
värskema finantsteabe põhjal, mille nad saavad börsivälistesse ettevõtetesse investeerivatelt 
alusfondidelt, millesse nad investeerivad.  Nimetatud alusfondid ei pruugi avaldada oma 
aastaaruandeid või finantsteavet piisavalt kiiresti, et fondifond saaks täita kohustuslikku nelja 
kuu pikkuse perioodi nõuet seoses enda aastaaruande koostamisega.  Sellel põhjusel vajavad 
fondifondid aastaaruannete koostamise lõpuleviimiseks lisaaega. 
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Muudatusettepanek 51

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) artiklis 20 loetletud teave määral, mil 
see on aruandes hõlmatud majandusaasta 
jooksul muutunud, nagu tasude suurus, 
jaotatuna fikseeritud ja muutuvateks 
tasudeks, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja ja, kui see on 
asjakohane, alternatiivne 
investeerimisfond maksab kõrgemale 
juhtkonnale ja teistele töötajatele, kes 
mõjutavad oluliselt ettevõtte riskiprofiili.

Muudatusettepanek 52

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) iga-aastane hindamisaruanne iga 
alternatiivse investeerimisfondi portfelli 
kuuluvate äriühingute kohta.

Selgitus

Kõigis kommertsettevõtetes (alternatiivsed investeerimisfondid ei ole erand) on (alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja) aastaaruanne investorite poolt enim loetud dokument. 

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Aastaaruande andmeid auditeerivad üks 
või mitu isikut, kes on seadusega volitatud 
aruandeid auditeerima vastavalt Euroopa 

3. Aastaaruande andmed esitatakse 
vastavalt alternatiivsete 
investeerimisfondide tingimustes või 
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Parlamendi ja nõukogu 17. mail 2006. 
aasta direktiivile 2006/43/EÜ mis käsitleb 
raamatupidamise aastaaruannete ja 
konsolideeritud aruannete kohustuslikku 
auditit ning millega muudetakse nõukogu 
direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ 
ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
direktiiv 84/253/EMÜ. Auditiaruanne koos 
kõigi märkustega esitatakse aastaaruandes 
täielikult.

põhikirjas sätestatud asutamis- ja 
ühinemisstandarditele ja -põhimõtetele 
ning neid andmeid auditeerivad üks või 
mitu isikut, kes on seadusega volitatud 
aruandeid auditeerima vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta 
direktiivile 2006/43/EÜ, mis käsitleb 
raamatupidamise aastaaruannete ja 
konsolideeritud aruannete kohustuslikku 
auditit ning millega muudetakse nõukogu 
direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ 
ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
direktiiv 84/253/EMÜ. Auditiaruanne koos 
kõigi märkustega esitatakse aastaaruandes 
täielikult.

Selgitus

Enesehindamise korral (vt muudatusettepaneku 15 selgitust) ei oleks raamatupidamisandmeid 
vaja auditeerida. Sellest hoolimata võivad alternatiivse investeerimisfondi portfelli kuuluvad 
äriühingud vajadusel koostada auditeerimiseesmärkidel finantsaruande.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustakse
aastaaruande sisu ja vorm. Kõnealuseid 
meetmeid kohandatakse vastavalt sellise 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitseja tüübile, kelle suhtes meetmeid
kohaldatakse.

4. Komisjon on volitatud võtma käesoleva 
direktiivi artiklis 49 sätestatud korras
vastu delegeeritud õigusakte, milles 
täpsustatakse aastaaruande sisu ja vorm. 
Kõnealused õigusaktid on asjakohased ja 
proportsionaalsed ning neid kohandatakse 
vastavalt sellise alternatiivsete 
investeerimisfondide valitseja tüübile, kelle 
suhtes neid kohaldatakse ja sellele 
alternatiivsele investeerimisfondile, 
millega aastaaruanne seotud on, võttes 
arvesse erinevat tüüpi alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate ja nende 
valitsetavate alternatiivsete 
investeerimisfondide erinevat suurust, 
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vahendeid, keerukust, olemust, 
investeeringuid, investeerimisstrateegiad 
ja -tehnikaid, struktuure ja investoreid.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et alternatiivse investeerimisfondi 
investorid saavad enne fondi 
investeerimist järgmist teavet (sealhulgas 
selle mis tahes muudatused):

1. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
tagab, et alternatiivse investeerimisfondi 
investoritele tehakse enne fondi 
investeerimist kättesaadavaks järgmine 
teave (sealhulgas selle mis tahes 
muudatused):

Selgitus

Eurofondide direktiivi ja finantsinstrumentide turgude direktiiviga kooskõlla viimine. 

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) alternatiivse investeerimisfondi 
investeerimisstrateegia ja -eesmärgid, kõik

a) alternatiivse investeerimisfondi 
investeerimisstrateegia ja -eesmärgid, 
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varad, millesse fond võib investeerida, ja 
tehnikad, mida fond võib kasutada, samuti 
kõik sellega seotud riskid, kõik 
kohaldatavad investeerimispiirangud, 
asjaolud, mille korral fond võib kasutada 
finantsvõimendust, finantsvõimenduse 
lubatud tüübid ja allikad, võimendusega 
seotud riskid ning võimenduse kasutamise
mis tahes piirangud;

varade liigid, millesse fond võib 
investeerida, ja tehnikad, mida fond võib 
kasutada, samuti sellega seotud riskid, kõik 
kohaldatavad investeerimispiirangud, 
asjaolud, mille korral fond võib kasutada 
finantsvõimendust, finantsvõimenduse 
lubatud tüübid ja allikad, võimendusega 
seotud riskid ning mis tahes piirangud 
võimenduse kasutamises;

Selgitus

Võimatu on avaldada „kõik” varad, millesse alternatiivne investeerimisfond võib 
investeerida, samuti järgib esitatud muudatusettepanek eesistujariigi Rootsi 
kompromissettepanekut. Ülejäänud muudatused on sellest tulenevad. 

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) kõigi selliste tasude, maksete ja kulude 
kirjeldus ja nende maksimaalne summa, 
mida investorid otseselt või kaudselt 
maksavad või kannavad;

h) kõigi selliste tasude, maksete ja kulude 
kirjeldus ja nende maksimaalne summa või 
määr, mida investorid otseselt või kaudselt 
maksavad või kannavad, koos viimase 
kaheteistkümne kuu jooksul makstud või 
kantud tasude, maksete ja kulude 
kirjeldusega;

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punk j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j a) alternatiivse investeerimisfondi 
varasema tootluse kirjeldus alates fondi 
loomisest kuni viimase hinnanguni.
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Selgitus

Investoritele tuleb anda igakülgset teavet, arvestades võetud riske. Investeerimisotsuse 
võtmeelement on eelkõige teave alternatiivse investeerimisfondi ja ka alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja senise tegevuse kohta. Selline teave on liiga tihti osaline või 
eksitav. Usaldusväärse otsuse tegemiseks on vajalik ka teave tegelikult makstud tasude ja 
fondide allikate kohta. Investoritel aitab oma riske juhtida ka igakuine teave alternatiivse 
investeerimisfondi riskiprofiili kohta. 

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
avaldab korrapäraselt iga tema valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi kohta 
investoritele järgmise teabe:

2. Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
avaldab korrapäraselt iga tema valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi kohta, mis 
lubab tagasivõtmist investorite endi 
valikul, investoritele järgmise teabe:

Selgitus

Börsivälistesse ettevõtetesse investeerivad fondifondid (ja börsivälistesse ettevõtetesse 
investeerivad fondid) investeerivad mittelikviidsetes investeeringutes ega kohalda investorite 
suhtes tagasivõtmise õigust. Kui investoritel ei ole õigust tagasivõtmisele, ei peaks olema 
vajalik avaldada korrapäraselt infot mittelikviidsete varade või likviidsuse kohta. 

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivsete investeerimisfondide 
müümisel pensionifondidele tuleb 
tähelepanu juhtida selle 
investeerimisvormiga seotud eririskidele. 
Lisaks tehakse investoritele ette nähtud 
dokumendid sellistel juhtudel 
kättesaadavaks ka pensioniõiguste 
omanikele, nende esindajatele või nende 
nimetatud ekspertnõustajatele.
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Selgitus

Pensionifondid kannavad erilist vastutust, kuna neil palutakse järjest rohkem osutada 
avalikke teenuseid töötajatele vanaduspensioni pakkumise kujul. Seetõttu tuleb neile panna ka 
erilised avaldamiskohustused, juhul kui need fondid üldse tohivad alternatiivsetesse 
investeerimisfondidesse investeeringuid teha. Lisaks tuleb välistada, et esmaste investorite, 
s.o pensioniõiguste omanike eest varjatakse olulist teavet, mida neil on vaja, et oma 
varahalduri ja/või pensionifondi tegevust kontrollida.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustakse
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
kohustused seoses lõike 2 kohase teabe 
avaldamisega ja selle sagedusega.
Kõnealuseid meetmeid kohandatakse 
vastavalt sellise alternatiivsete 
investeerimisfondide valitseja tüübile, 
kelle suhtes meetmeid kohaldatakse.

3. Komisjon on volitatud võtma käesoleva 
direktiivi artiklis 49 sätestatud korras
vastu delegeeritud õigusakte, milles 
täpsustatakse alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kohustused 
seoses lõike 2 kohase teabe avaldamisega 
ja selle sagedusega, võttes arvesse sellise 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitseja tüüpi, kelle suhtes neid
kohaldatakse.

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

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) alternatiivse investeerimisfondi 
praegune riskiprofiil ja alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kasutatavad 
riskijuhtimisvahendid kõnealuste riskide 
juhtimiseks;

c) alternatiivse investeerimisfondi 
praegune riskiprofiil, sealhulgas 
kasutatava finantsvõimenduse määr, ja 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
kasutatavad riskijuhtimisvahendid 
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kõnealuste riskide juhtimiseks;

Selgitus

Pädevatel asutustel peab olema täielik ülevaade alternatiivsetest investeerimisfondidest ja 
alternatiivsete investeerimisfondide valitsejatest. 

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejale makstavate tasude struktuur ja 
summad;

Selgitus

Pädevatel asutustel peab olema täielik ülevaade alternatiivsetest investeerimisfondidest ja 
alternatiivsete investeerimisfondide valitsejatest. Tasude struktuur on oluline, kuna see on 
määrav riskitegur. 

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e b) alternatiivse investeerimisfondi 
tegevusandmed, sealhulgas varade 
hindamine.

Selgitus

Pädevatel asutustel peab olema täielik ülevaade alternatiivsetest investeerimisfondidest ja 
alternatiivsete investeerimisfondide valitsejatest. 
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Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Komisjon on volitatud võtma käesoleva 
direktiivi artiklis 49 sätestatud korras
vastu delegeeritud õigusakte, milles 
täpsustatakse lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud 
aruandluskohustused, mida võidakse 
tekkivate finantseerimismeetodite 
valguses muuta ja täiendada, ja aruannete 
esitamise sagedus.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon on samuti volitatud võtma 
käesoleva direktiivi artiklis 49 sätestatud 
korras vastu delegeeritud õigusakte, mis 
puudutavad lõike 3 a kohaselt teatavaks 
tehtud teabe liiki.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Ühte või mitut alternatiivset 
investeerimisfondi valitsev alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja, kes pidevalt 
olulisel määral kasutab 
finantsvõimendust, esitab oma 
päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele 
teabe iga tema valitsetava alternatiivse 
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investeerimisfondi koguvõimenduse 
taseme, sularaha või väärtpaberite 
laenamisest saadud võimenduse ning 
tuletisinstrumentidest tuleneva 
võimenduse jaotuse ning, kui see on 
teada, nende varade taaskasutamise 
määra kohta vastavalt 
võimendusskeemidele.
See teave hõlmab fondivalitseja iga 
alternatiivse investeerimisfondi laenatud 
raha või väärtpaberite viit suurimat allikat 
ning igalt kõnealuselt allikalt saadud 
finantsvõimenduse suurust fondivalitseja 
iga alternatiivse investeerimisfondi kohta.

Selgitus

See muudatusettepanek esitati eesistujariigi Rootsi kompromissettepanekus, mida me peame 
asjakohaseks. 

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Liikmesriigid tagavad, et alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriigi pädevatel asutustel on 
võimalik saada teavet väärtpaberite 
katteta eelmüügi kasutamise kohta 
asjaomase fondivalitseja poolt valitsetava 
alternatiivse investeerimisfondi nimel, et 
teha kindlaks, mil määral tekitab katteta 
eelmüügi kasutamine finantssüsteemis 
süsteemset riski või turuhäirete riske. 
Päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
tagavad samuti, et kõnealune teave, liites 
kõikide nende järelevalve all olevate 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate teabe, tehakse kättesaadavaks 
teistele pädevatele asutustele, komisjoni 
23. jaanuari 2009. aasta otsusega 
2009/77/EÜ1 loodud Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Komiteele ja 
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määrusega …/…/EÜ asutatud Euroopa 
Süsteemsete Riskide vastavalt artikli 46 
kohasele järelevalvealast koostööd 
käsitlevale korrale.
________________
1 ELT L 25, 29.1.2009, lk 18.

Selgitus

Me ei pea asjakohaseks reguleerida alternatiivse investeerimisfondi valitseja teostatud katteta 
eelmüüki isolatsioonis. Märgime, et direktiivi seletuskirjas tunnistatakse, et katteta eelmüük ei 
ole alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate ainupädevuses ning et komisjon kaalub 
katteta eelmüügi lubamist laiemalt. Lisaks märgime, et seda on tunnistatud eesistujariigi 
Rootsi kompromissettepanekus, milles asendatakse teabekogumise nõue, ja Gauzès’i raportis, 
mille muudatusettepanekus 13 tunnistatakse, et katteta eelmüük peaks toimuma ühtlustatud 
reguleerivas raamistikus. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 21 a

Konfidentsiaalsus
Mitte miski käesolevas direktiivis ei 
takista alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejal teatamast pädevale asutusele, et 
teatav tema poolt kooskõlas käesoleva 
direktiiviga esitatud teave on ärisaladus 
või konfidentsiaalne teave, piiramata 
pädeva asutuse võimalust jagada teavet 
teiste pädevate asutustega kooskõlas 
käesoleva direktiiviga.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustatakse 
avaldamise nõudeid seoses 
finantsvõimendusega ning pädevale 
asutusele aruannete esitamise ja 
investoritele teabe avaldamise sagedusega.

2. Komisjon on volitatud võtma käesoleva 
direktiivi artiklis 49 sätestatud korras 
vastu delegeeritud õigusakte, milles
täpsustatakse avaldamise nõudeid seoses 
finantsvõimendusega ning pädevale 
asutusele aruannete esitamise ja 
investoritele teabe avaldamise sagedusega.

Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Päritoluliikmesriigid tagavad, et kogu 
artikli 24 kohaselt saadud teave, liites 
kõikide alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate teabe, 
tehakse kättesaadavaks teistele pädevatele 
asutustele vastavalt artikli 46 kohasele 
järelevalvealast koostööd käsitlevale 
korrale. Ta esitab kõnealuse mehhanismi 
kaudu teabe ilma viivituseta ning 
kahepoolselt teistele otseselt küsimusega 
seotud liikmesriikidele, kui tema 
vastutusvaldkonda kuuluv alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib kujutada 
endast krediidiasutusele või muule 
süsteemselt olulisele asutusele teises 
liikmesriigis olulist ohu allikat.

2. Päritoluliikmesriigid tagavad, et kogu 
artikli 21 ja artikli 24 kohaselt saadud 
teave, liites kõikide alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate teabe, 
tehakse kättesaadavaks teistele pädevatele 
asutustele Euroopa Liidus, Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele ja 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule. 
Päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
esitavad teabe ilma viivituseta vastavalt 
artikli 46 kohasele järelevalvealast 
koostööd käsitlevale korrale. Ta esitab 
kõnealuse mehhanismi kaudu teabe ilma 
viivituseta ning kahepoolselt teistele 
otseselt küsimusega seotud 
liikmesriikidele, kui tema 
vastutusvaldkonda kuuluv alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib kujutada 
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endast krediidiasutusele või muule 
süsteemselt olulisele asutusele teises 
liikmesriigis olulist ohu allikat.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Selgitus

Komisjonil ei ole asjakohane seada ELi-üleseid piiranguid finantsvõimendusele, kuna see 
oleks ebaproportsionaalne ja eiraks alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate sektoris 
kasutatavaid väga paljusid erinevaid struktuure ja strateegiaid. Samuti võib see 
majanduslanguse korral osutuda protsükliliseks. Selle asemel tuleks vastav pädevus anda 
liikmesriikide ametiasutustele igal üksikjuhul eraldi. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandlikel asjaoludel ja juhul kui seda 
on vaja finantssüsteemi stabiilsuse ja 
terviklikkuse tagamiseks võivad 

4. Erandlikel asjaoludel ja juhul kui seda 
on vaja finantssüsteemi stabiilsuse ja 
terviklikkuse tagamiseks, võivad 



AD\815631ET.doc 53/68 PE438.149v03-00

ET

päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
kehtestada täiendavad piirangud 
finantsvõimendusele, mida alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja võib kasutada. 
Päritoluliikmesriigi pädevate asutuste 
võetavad meetmed on ajutised ja need 
peavad olema kooskõlas lõike 3 kohaselt 
komisjoni poolt kehtestatud sätetega.

alternatiivse investeerimisfondi valitseja
päritoluliikmesriigi pädevad asutused 
kehtestada piirangud finantsvõimendusele, 
mida alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja võib kasutada. Kõikidest sellistest 
meetmetest tuleks teavitada alternatiivse 
investeerimisfondi päritoluliikmesriiki, 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
Asutust, Euroopa Süsteemsete Riskide 
Nõukogu ja komisjoni.

Selgitus

Komisjonil ei ole asjakohane seada ELi-üleseid piiranguid finantsvõimendusele, kuna see 
oleks ebaproportsionaalne ja eiraks alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate sektoris 
kasutatavaid väga paljusid erinevaid struktuure ja strateegiaid. Samuti võib see 
majanduslanguse korral osutuda protsükliliseks. Selle asemel tuleks vastav pädevus anda 
liikmesriikide ametiasutustele igal üksikjuhul eraldi. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reguleerimisala Reguleerimisala
1. Käesolevat jagu kohaldatakse järgmiste 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejate 
suhtes:

1. Käesolevat jagu kohaldatakse järgmiste 
alternatiivse investeerimisfondi valitsejate 
suhtes:

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

a) kes valitsevad ühte või mitut 
alternatiivset investeerimisfondi, mis kas 
üksi või koos omavad kontrolli emitendi 
või Euroopa Liidus alaliselt asuva 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu
üle, näiteks omandades 10%, 20%, 30% 
või 50% või rohkem häälteõigusest;

b) kes on sõlminud alternatiivsete 
investeerimisfondide ühe või mitme teise 
valitsejaga lepingu, millega võimaldatakse 
kõnealuste fondivalitsejate poolt 
valitsetavatel alternatiivsetel 
investeerimisfondidel omandada 30 % või 

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

emitendi või väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingu üle, näiteks omandades 10%, 
20%, 30% või 50% või rohkem 
häälteõigustest.

2. Käesolevat jagu ei kohaldata, kui 
emitent või väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühing on väike või keskmisega 
suurusega ettevõte, kus töötab alla 250 
inimese ja kelle aastakäive ei ületa 50 
miljonit eurot ning/või kelle bilansimaht 
ei ületa 43 miljonit eurot.

2. Artikleid 26–30 ei kohaldata, kui 
emitent või väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühing – koos tütarettevõtjatega – annab 
tööd vähemale kui 50 inimesele.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 
Artikkel 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teatamine väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingus kontrolli omandamisest

Teatamine väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingus olulise mõju omandamisest

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

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

Liikmesriigid tagavad, et iga kord, kui 
üksi või koos teistega tegutsev 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
omandab tema valitsetava ühe või mitme 
alternatiivse investeerimisfondi kaudu 
10%, 20%, 30% või 50% emitendi või 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu 
hääleõigustest, esitab ta emitendile või 
väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingule, töötajate usaldusisikutele või 
juhul kui selliseid usaldusisikuid ei ole, 
töötajatele endale, alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja pädevale 
asutusele ja liikmesriigi, kus emitent või 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühing on 
asutatud, pädevale asutusele lõikes 2 
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osutatud teabe.
Teave tuleb esitada võimalikult kiiresti, 
kuid mitte hiljem kui nelja kauplemispäeva 
jooksul, millest esimene päev on see, mil 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
omandas õiguse 30 %-le hääleõigustest.

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

2. Lõikega 1 nõutav teatis peab sisaldama 
järgmist teavet:

2. Lõikega 1 nõutav teatis peab sisaldama 
järgmist teavet:

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

b) tingimused, mille kohaselt saavutati 
kontroll, sealhulgas täielik teave tehingutes 
osalenud erinevate alternatiivsete 
investeerimisfondide valitsejate, 
alternatiivsete investeerimisfondide ja
aktsionäride/osakuomanike ning nendega 
koos tegutsenud isikute, iga nende nimel 
hääleõiguse kasutamise õigusega füüsilise 
või juriidilise isiku ja, kui see on 
asjakohane, ettevõtjate keti kohta, mille 
kaudu tegelikult hääleõigust hallatakse;

c) künnise saavutamise või ületamise 
kuupäev.

c) kontrolli saavutamise või ületamise 
kuupäev.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 27 a

Kapitali adekvaatsus sihtäriühingutes
Võimaliku odava ülesostmise 
ärahoidmiseks peab alternatiivse 
investeerimisfondi kontrollitava 
sihtäriühingu netovara vastama teise 
äriühinguõiguse direktiivi kohastele 
kapitali adekvaatsuse nõuetele.

Selgitus

Artikli 15 lõike 1 punkti a sätted teises nõukogu 13. detsembri 1976. aasta direktiivis 
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77/91/EMÜ tagatiste kooskõlastamise kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. 
septembri 2006. aasta direktiivi 2006/68/EÜ (millega muudetakse nõukogu direktiivi 
77/91/EMÜ aktsiaseltside asutamise osas) artikli 1 lõike 4 punkti b ja artikli 1 lõike 5 sätted 
saavad aidata ära hoida varade odavat ülesostmist omandamisvõla tagasimaksmiseks, samal 
ajal jätavad piisavalt tegutsemisruumi seaduslikeks strateegilisteks ümberkorraldusteks. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Lisaks artiklile 27 tagavad liikmesriigid, 
et juhul kui üksi või koos teise 
alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejaga tegutsev alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja omandab
kontrolli emitendi või väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu üle, esitab
kõnealune fondivalitseja käesoleva lõike 
kohase teabe emitendile, väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingule ja nende 
aktsionäridele ning töötajate 
usaldusisikutele või juhul kui selliseid 
usaldusisikuid ei ole, töötajatele endale.
Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
teeb asjaomasele emitendile ning tema 
aktsionäridele ja töötajate 
usaldusisikutele kättesaadavaks direktiivi 
2004/25/EÜ artikli 6 lõikes 3 osutatud 
teabe.

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
esitab asjaomasele emitendile ning tema 
aktsionäridele ja töötajate 
usaldusisikutele järgmise teabe:

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
teeb emitentidele ja väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingutele kättesaadavaks
järgmise teabe:

a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 
aprilli 2004. aasta direktiivis 2004/25/EÜ 
(ülevõtmispakkumiste kohta)1 artikli 6 
lõikes 3 osutatud teave;

a) varade oluliste loovutamiste kavatsus;

b) eelkõige alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejate ja emitentide vaheliste huvide 
konfliktide ennetamise ja lahendamise 
poliitika;

b) eelkõige alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja ja emitendi vaheliste huvide 
konfliktide ennetamise ja lahendamise 
poliitika;
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c) emitendi sise- ja väliskommunikatsiooni 
poliitika eelkõige seoses töötajatega.

c) emitendi sise- ja väliskommunikatsiooni 
poliitika eelkõige seoses töötajatega.

Seoses väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingutega teeb alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kõnealustele 
äriühingutele ning nende aktsionäridele 
ja töötajate usaldusisikutele 
kättesaadavaks järgmise teabe:
d) andmed sellise alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kohta, kes on 
eraldi või koos teise alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejaga ületanud 
hääleõiguse 30 % künnise;

d) andmed sellise alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja kohta, kes on 
eraldi või koos teise alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejaga saavutanud 
kontrolli;

e) väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingu arengukava;
f) eelkõige alternatiivse investeerimisfondi 
valitsejate ja väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingute vaheliste huvide konfliktide 
ennetamise ja lahendamise poliitika;

f) eelkõige alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja ja väärtpaberibörsil noteerimata 
äriühingu vaheliste huvide konfliktide 
ennetamise ja lahendamise poliitika;

g) emitendi või väärtpaberibörsil 
noteerimata äriühingu sise- ja 
väliskommunikatsiooni poliitika eelkõige 
seoses töötajatega.

g a) isik või isikud, kellel on volitused 
sõlmida äristrateegia ja tööhõivepoliitika 
alaseid õiguslikult siduvaid kokkuleppeid.

1 ELT L 142, 30.4.2004, lk 12.

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu direktiiv 
Artikkel 28 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Komisjon on volitatud võtma käesoleva 
direktiivi artiklis 49 sätestatud korras
vastu delegeeritud õigusakte, milles 
määratakse kindlaks järgmised asjaolud:
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Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu direktiiv 
Artikkel 28 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alternatiivse investeerimisfondi 
aastaaruanne hõlmab iga emitendi ja 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu 
kohta, kellesse alternatiivne 
investeerimisfond on investeerinud, 
järgmist täiendavat teavet:

2. Alternatiivse investeerimisfondi 
aastaaruanne hõlmab iga emitendi ja 
väärtpaberibörsil noteerimata äriühingu 
kohta, kelle üle alternatiivse 
investeerimisfondi valitseja omab 
kontrolli artikli 28 tähenduses, järgmist 
täiendavat teavet:
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 
Artikkel 29 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Komisjon on volitatud võtma käesoleva 
direktiivi artiklis 49 sätestatud korras
vastu delegeeritud õigusakte, milles 
täpsustatakse lõigetes 1 ja 2 osutatud teabe 
üksikasjalik sisu.

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

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu direktiiv 
Artikkel 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Juhul kui pärast emitendi üle kontrolli või 
olulise mõju omandamist ei ole enam 
lubatud kõnealuse emitendi osakutega 
reguleeritud turul kaubelda, jätkab emitent 
siiski direktiivi 2004/109/EÜ nõuete 
täitmist ühe aasta jooksul pärast 
reguleeritud turult eemaldamist.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 
Artikkel 31 – lõige 3 – lõigud 2 ja 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt kolmandas lõigus osutatud 
rakendusmeetmetele võivad pädevad 
asutused kehtestada piiranguid või seada 
tingimusi alternatiivse investeerimisfondi 
turustamisele vastavalt käesolevale 
artiklile.

Vastavalt kolmandas lõigus osutatud 
delegeeritud õigusaktidele võivad pädevad 
asutused kehtestada piiranguid või seada 
tingimusi alternatiivse investeerimisfondi 
turustamisele vastavalt käesolevale 
artiklile.

Komisjon võtab vastu rakendusmeetmed, 
millega täpsustakse selliste piirangute või 
tingimuste tüübid, mida võib kehtestada 
alternatiivse investeerimisfondi 
turustamisele vastavalt käesoleva lõike 
teisele lõigule. Kõnealused meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva direktiivi 
vähem olulisi sätteid, täiendades seda, 
võetakse vastu vastavalt artikli 49 lõikes 3 
osutatud kontrolliga 

Komisjon on volitatud võtma käesoleva 
direktiivi artiklis 49 sätestatud korras
vastu delegeeritud õigusakte, milles 
täpsustatakse selliste piirangute või 
tingimuste tüübid, mida võib kehtestada 
alternatiivse investeerimisfondi 
turustamisele vastavalt käesoleva lõike 
teisele lõigule.
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regulatiivmenetlusele.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Sõltuvalt siseriiklikust õigusest võib 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
päritoluliikmesriik lubada alternatiivse 
investeerimisfondi valitsejal turustada 
oma territooriumil alternatiivset 
investeerimisfondi, mille alaline asukoht 
asub väljaspool Euroopa Liitu.
Kui alternatiivne investeerimisfond lubab 
tagasivõtmist investorite endi valikul, siis 
on selle võimaluse eeltingimuseks, et 
alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
alaline asukoht asub Euroopa Liidus või 
et järgmiste poolte vahel on olemas 
koostööleping ja süsteemsete riskide 
järelevalveks toimub kogu asjassepuutuva 
teabe tõhus vahetus:
a) selle liikmesriigi pädevad asutused, kus 
alternatiivset investeerimisfondi 
turustatakse, ja asjaomase kolmanda riigi 
pädevad asutused;
b) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja ja tema järelevalveasutus;
c) alternatiivse investeerimisfondi 
valitseja järelevalveasutus ja Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve Asutus.

Selgitus

Uus lõige 4 a, mis lubab üksikutel liikmesriikidel säilitada oma erainvesteeringute osas 
erandid, on hädavajalik, et hoida ära oluline kahju ELi pensionifondidele ja teistele 
investoritele, mis juhtuks, kui neil puuduks juurdepääs väljastpoolt ELi valitsetavatele 
fondidele. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 
Artikkel 33 – lõige 7 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon võtab artikli 49 lõikes 2 
osutatud korras rakendusmeetmed, 
millega täpsustatakse järgmised asjaolud:

7. Komisjon on volitatud võtma käesoleva 
direktiivi artiklis 49 sätestatud korras
vastu delegeeritud õigusakte, milles 
täpsustatakse järgmist:
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
võib turustada kolmandas riigis alaliselt 
asuva alternatiivse investeerimisfondi 
aktsiaid või osakuid liikmesriigis alaliselt 
asuvatele kutselistele investoritele, kui 
kolmas riik on sõlminud kõnealuse 
liikmesriigiga kokkuleppe, mis on 
täielikult kooskõlas OECD
maksustamisalase näidiskonventsiooni 
artiklis 26 sätestatud standarditega ning 
tagab maksustamisalase teabe tõhusa 
vahetamise.

Alternatiivse investeerimisfondi valitseja 
võib turustada kolmandas riigis alaliselt 
asuva alternatiivse investeerimisfondi 
aktsiaid või osakuid liikmesriigis alaliselt 
asuvatele kutselistele investoritele, kui 
kolmas riik on OECD nende 
jurisdiktsioonide nimekirjas, kes on 
olulisel määral rakendanud 
rahvusvaheliselt kokku lepitud 
maksustandardit.

Selgitus

Nõue, et kolmandas riigis asuva alternatiivse investeerimisfondi asukohariigil oleks 
teabevahetusleping iga ELi liikmesriigiga, kus seda fondi soovitakse turustada, on
ebamõistlikult koormav ning tõenäoliselt takistab oluliselt liikmesriikidel sellise alternatiivse 
investeerimisfondi turustamist oma territooriumil erainvesteeringute erandite alusel lubada. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 
Artikkel 37 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustatakse 
kolmandate riikide hindamisstandardite ja 
eeskirjade hindamiskriteeriumid, nagu on 
osutatud lõike 1 punktis b.

2. Komisjon on volitatud võtma käesoleva 
direktiivi artiklis 49 sätestatud korras
vastu delegeeritud õigusakte, milles 
täpsustatakse kolmandate riikide 
hindamisstandardite ja eeskirjade 
hindamiskriteeriumid, nagu on osutatud 
lõike 1 punktis b.

Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 
Artikkel 37 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 osutatud kriteeriumide alusel 
võtab komisjon vastavalt artikli 49 lõikes 2 
osutatud menetlusele vastu 
rakendusmeetmed, millega kinnitatakse, et 
kolmanda riigi õigusaktides sätestatud 
hindamisstandardid ja eeskirjad on 
samaväärsed ühenduses kohaldatavate 
standardite ja eeskirjadega.

3. Lõikes 2 osutatud kriteeriumide alusel 
on komisjon volitatud võtma käesoleva 
direktiivi artiklis 49 sätestatud korras
vastu delegeeritud õigusakte, milles 
kinnitatakse, et kolmanda riigi õigusaktides 
sätestatud hindamisstandardid ja eeskirjad 
on samaväärsed Euroopa Liidus
kohaldatavate standardite ja eeskirjadega. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 
Artikkel 38 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab vastu 3. Komisjon on volitatud võtma käesoleva 
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rakendusmeetmed, millega täpsustatakse
kolmandate riikide 
usaldatavusnormatiivide, järelevalve ja 
standardite hindamiskriteeriume, nagu on 
osutatud lõikes 1.

direktiivi artiklis 49 sätestatud korras
vastu delegeeritud õigusakte, milles 
täpsustatakse kolmandate riikide 
usaldatavusnormatiivide, järelevalve ja 
standardite hindamiskriteeriume, nagu on 
osutatud lõikes 1.

Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 
Artikkel 38 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 3 osutatud kriteeriumide alusel 
võtab komisjon vastavalt artikli 49 lõikes 2 
osutatud menetlusele vastu 
rakendusmeetmed, millega kinnitatakse, et 
kolmanda riigi usaldatavusnormatiivid, 
järelevalve ja standardid on kooskõlas 
käesoleva direktiiviga.

4. Lõikes 3 osutatud kriteeriumide alusel 
on komisjon volitatud võtma käesoleva 
direktiivi artiklis 49 sätestatud korras
vastu delegeeritud õigusakte, milles 
kinnitatakse, et kolmanda riigi 
usaldatavusnormatiivid, järelevalve ja 
standardid on kooskõlas käesoleva 
direktiiviga.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) kolmas riik on sõlminud liikmesriigiga, 
kus ta taotleb tegevusluba, kokkuleppe, mis 
on täielikult kooskõlas OECD 
maksustamisalase näidiskonventsiooni 
artiklis 26 sätestatud standarditega, ning 
tagab maksustamisalase teabe tõhusa 
vahetamise.

e) kolmas riik on sõlminud liikmesriigiga, 
kus ta taotleb tegevusluba, kokkuleppe, mis 
on kooskõlas OECD maksustamisalase 
näidiskonventsiooni artiklis 26 sätestatud 
standarditega, ning tagab maksustamisalase 
teabe tõhusa vahetamise.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 
Artikkel 39 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, mille eesmärk on 
kehtestada:

2. Komisjon on volitatud võtma käesoleva 
direktiivi artiklis 49 sätestatud korras
vastu delegeeritud õigusakte, mille 
eesmärk on kehtestada:

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu direktiiv 
Artikkel 39 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 
Artikkel 39 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 osutatud kriteeriumide alusel 
võtab komisjon vastavalt artikli 49 lõikes 2 
osutatud regulatiivmenetlusele vastu 
rakendusmeetmed, kinnitades et:

3. Lõikes 2 osutatud kriteeriumide alusel 
on komisjon volitatud võtma käesoleva 
direktiivi artiklis 49 sätestatud korras
vastu delegeeritud õigusakte, milles 
kinnitatakse, et:
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige 3 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate usaldatavusnormatiive ja pidevat 
järelevalvet käsitlevad kolmanda riigi 
õigusaktid on kooskõlas käesoleva 
direktiiviga ning need on tõhusalt 
jõustatud;

a) alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate usaldatavusnormatiive ja pidevat 
järelevalvet käsitlevad kolmanda riigi 
õigusaktid on piisavalt kooskõlas 
käesoleva direktiiviga teatava suuruse, 
teatavat liiki või teatava keerukusega 
alternatiivsete investeerimisfondide 
valitsejate ja alternatiivsete 
investeerimisfondide osas ning need on 
tõhusalt jõustatud;
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 
Artikkel 45 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon võtab artikli 49 lõikes 2 
osutatud korras vastu rakendusmeetmed
seoses pädevate asutuste vahelise 
teabevahetuse korraga.

5. Komisjon on volitatud võtma käesoleva 
direktiivi artiklis 49 sätestatud korras
vastu delegeeritud õigusakte seoses 
pädevate asutuste vahelise teabevahetuse 
korraga.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 
Artikkel 46 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab vastu 
rakendusmeetmed, millega täpsustakse
vastavalt lõikele 1 vahetatava teabe 
üksikasjad, sisu ja sagedus.

3. Komisjon on volitatud võtma käesoleva 
direktiivi artiklis 49 sätestatud korras
vastu delegeeritud õigusakte, milles 
täpsustatakse vastavalt lõikele 1 vahetatava 
teabe üksikasjad, sisu ja sagedus.

Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid, 
täiendades seda, võetakse vastu vastavalt 
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artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 
Artikkel 47 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastu kohapealse 
kontrolli või uurimise korda käsitlevad
rakendusmeetmed.

4. Komisjon on volitatud võtma käesoleva 
direktiivi artiklis 49 sätestatud korras
vastu kohapealse kontrolli või uurimise 
korda käsitlevaid delegeeritud õigusakte.

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komitee Delegeeritud õigusaktid

1. Komisjoni aitab komisjoni 6. juuni 
2001. aasta otsusega 2001/528/EÜ 
(Euroopa väärtpaberikomitee loomise 
kohta) loodud Euroopa 
väärtpaberikomitee. 

1. Artikli 2 lõikes 4, artikli 9 lõikes 2, 
artikli 10 lõikes 3, artikli 11 lõikes 5, 
artikli 12 lõikes 3, artiklis 13, artikli 16 
lõikes 4, artikli 18 lõikes 4, artikli 19 
lõikes 4, artikli 20 lõikes 3, artikli 21 
lõikes 4, artikli 24 lõikes 2, artikli 25 
lõikes 3, artikli 28 lõikes 2, artikli 29 
lõikes 4, artikli 31 lõikes 3, artikli 33 
lõikes 7, artikli 37 lõigetes 2 ja 3, artikli 
38 lõigetes 3 ja 4, artikli 39 lõigetes 2 ja 3, 
artikli 45 lõikes 5, artikli 46 lõikes 3, 
artikli 47 lõikes 4 ja artiklis 53 osutatud 
volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte antakse komisjonile käesoleva 
artikli lõigetes 2 ja 3 sätestatud 
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tingimustel.
2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse nõukogu 28. juuni 1999. 
aasta otsuse 1999/468/EÜ (millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused) artikleid 5 ja 7, 
võttes arvesse selle artiklis 8 sätestatut.

2. Volituse delegeerimine kehtib kolm 
aastat alates käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäevast ja seda 
pikendatakse komisjoni poolt vähemalt 
üks kuu enne delegeerimise lõppu esitatud 
taotluse alusel kolmeaastase perioodi 
kaupa, välja arvatud juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu esitab kolme kuu 
jooksul alates taotluse saamisest 
vastuväite. 

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 
lõike 6 tähenduses kehtestatakse kolm 
kuud.

Euroopa Parlament või nõukogu volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.

3. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 
5a lõikeid 1–4 ja artiklit 7, võttes arvesse 
selle otsuse artikli 8 sätteid.

3. Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kolme kuu jooksul 
vastuväidet esitanud.
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