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LYHYET PERUSTELUT

Taustaa

Rahoitus- ja talouskriisi on paljastanut, että rahoitusmarkkinoiden sääntelyssä ja valvonnassa 
on huomattavia puutteita. Riski sekä oikeudellinen ja muu vastuu eivät nykyisin ole 
tasapainossa. Käsiteltävänä olevalla direktiivillä halutaan saattaa rahastoista aiheutuva riski ja 
siihen liittyvä vastuu tasapainoon.

Komissio vastasi Euroopan parlamentin valiokunta-aloitteisiin mietintöihin sekä jatkuvasti 
kasvavaan julkiseen paineeseen antamalla 30. huhtikuuta 2009 ehdotuksen vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajia koskevaksi direktiiviksi, jolla luodaan puitteet kaikille sellaisille 
vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille, joita ei jo säännellä yhteissijoitusyrityksiä koskevalla 
direktiivillä. Näillä oikeudellisilla puitteilla korvataan lukuisat kansalliset järjestelyt 
toimivammalla yleiseurooppalaisella ratkaisulla. Komission strategiaa ja toimiin ryhtymistä 
on pidettävä myönteisenä, mutta ehdotuksen eräät keskeiset osat kaipaavat vielä hiomista.

Oikeudellisten asioiden valiokunnan valmistelijan kanta:

Oikeudellisten asioiden valiokunnan valmistelija haluaisi tuoda esiin joitakin komission 
ehdotuksen huomattavia heikkouksia:

a) Ehdotuksessa säännellään itse rahastojen sijaan niiden hoitajia. Vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien sääntely antaa kyllä vaikutelman turvallisuudesta, mutta jättää 
huomattavia porsaanreikiä. Lisäksi muut kuin EU:hun sijoittautuneet sijoitusrahastojen 
hoitajat voivat tarjota ulkomaisia rahastoja EU:ssa rekisteröitymättä ja ilman valvontaa.

b) Ei ole mahdollista erotella raja-arvojen avulla ennakolta järjestelmän kannalta tärkeitä 
yhtiöitä ja yhtiöitä, jotka eivät aiheuta järjestelmäriskejä. Meneillään oleva kriisi on 
osoittanut, että vasta konkreettinen tapaus paljastaa, onko yhtiö järjestelmän kannalta tärkeä. 
Lisäksi raja-arvot luovat porsaanreiän, sillä rajoja olisi helppo kiertää jakamalla yhtiö 
muodollisesti pienempiin osiin.

c) Avoimuutta ja valvontaa koskevia sääntöjä on pidettävä myönteisinä, mutta niissä on 
valmistelijan mielestä vielä parannettavaa. On tärkeää, että vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien palkkiopolitiikka julkistetaan ja että niiden liiketoiminta on pitkäjänteistä. On myös 
välttämätöntä laatia EU:n laajuiset luotettavat ja avoimet arviointimenettelyt. Mikäli 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat toimivat useammassa maassa, valvonta on 
aiheellista siirtää eurooppalaiselle viranomaiselle.

d) Koska etenkin pääomarahastot käyttävät vivutusta ja yritysostoa varten otetut luotot 
siirretään usein ostetuille yrityksille, mikä vaarantaa usein yritystoiminnan jatkumisen, 
sääntöjä on tiukennettava. Koska pääomarahaston suorittamalla yritysostolla on laajakantoisia 
vaikutuksia, ei myöskään pidä ottaa käyttöön pk-yrityksiä koskevia poikkeuksia.

Valmistelijan mielestä on tärkeä muistuttaa, että yrityksiä voidaan kannustaa pitkäjänteiseen 
toimintaan ennen kaikkea siten, että parannetaan henkilöstön tiedonsaanti- ja 
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osallistumisoikeuksia yrityksissä ja tehdään asiaankuuluvat mukautukset pääomamarkkina- ja 
yhtiöoikeuteen.

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa hyväksymään yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan yksinomaiseen toimivaltaan 
kuuluvat tarkistukset ilman äänestystä noudattaen valiokuntien yhteistyömenettelyä 
(työjärjestyksen 50 artikla):

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tämän direktiivin soveltamisala olisi 
rajattava koskemaan sellaisten 
yhteissijoitusyritysten hoitoa, jotka 
keräävät varoja useilta sijoittajilta 
tarkoituksena sijoittaa ne määritellyn 
riskienhajautusperiaatteeseen nojautuvan 
sijoituspolitiikan mukaisesti kyseisten 
sijoittajien eduksi. Tätä direktiiviä se saisi 
soveltaa eläkerahastojen hoitoon eikä 
varoja yhdistämättömien sijoitusten 
hoitajiin; tällaisia jälkimmäisiä 
sijoitustyyppejä ovat esimerkiksi 
lahjotusrahastot, valtio-omisteiset rahastot 
ka luottolaitosten taikka vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyritysten omaan lukuunsa 
säilyttämät varat. Tätä direktiiviä ei 
myöskään pitäisi soveltaa arvopapereiden 
kuten sijoitustodistusten, hoidettujen 
futuureiden ja indeksisidonnaisten 
joukkovelkakirjojen muodossa oleviin 
aktiivisiin sijoituksiin. Sitä olisi kuitenkin 
sovellettava kaikkiin sellaisiin yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin, 
joilta ei edellytetä yhteissijoitusyrityksiä 
koskevan direktiivin mukaista toimilupaa.
Rahoitusvälineiden markkinoista annetun 
direktiivin 2004/39/EY nojalla toimiluvan 
saaneilta sijoitusyhtiöiltä ei saisi vaatia 
tämän direktiivin mukaista toimilupaa 

(5) Tämän direktiivin soveltamisala olisi 
rajattava koskemaan sellaisten 
yhteissijoitusyritysten hoitoa, jotka 
keräävät varoja useilta sijoittajilta 
tarkoituksena sijoittaa ne määritellyn 
riskienhajautusperiaatteeseen nojautuvan 
sijoituspolitiikan mukaisesti kyseisten 
sijoittajien eduksi. Sitä olisi sovellettava 
kaikkiin sellaisiin yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin, 
joilta ei edellytetä yhteissijoitusyrityksiä 
koskevan direktiivin mukaista toimilupaa.
Tätä direktiiviä ei saisi soveltaa 
eläkerahastojen hoitoon eikä varoja 
yhdistämättömien sijoitusten hoitajiin; 
tällaisia jälkimmäisiä sijoitustyyppejä ovat 
esimerkiksi lahjoitusrahastot, valtio-
omisteiset rahastot tai luottolaitosten taikka 
vakuutus- tai jälleenvakuutusyritysten 
omaan lukuunsa säilyttämät varat. Tätä 
direktiiviä ei myöskään pitäisi soveltaa 
arvopapereiden kuten sijoitustodistusten, 
hoidettujen futuureiden ja 
indeksisidonnaisten joukkovelkakirjojen 
muodossa oleviin aktiivisiin sijoituksiin. 
Tässä direktiivissä yhteissijoitusyrityksenä 
ei saisi pitää myöskään yritystä, joka 
pääasiassa toimii tytäryhtiöiden holding-
yhtiönä ja joka omistaa strategisia 
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vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyvien 
sijoituspalvelujen tarjoamiseen. 
Sijoitusyhtiöt voivat kuitenkin tarjota 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyviä 
sijoituspalveluja vain jos – ja siinä määrin 
kuin – kyseisten rahastojen osakkeita tai 
osuuksia voidaan markkinoida tämän 
direktiivin mukaisesti.

osuuksia yrityksistä pikemminkin pitkän 
aikavälin hallussapitoa varten kuin 
saavuttaakseen irtautumisen avulla 
tuottoja ennalta määritellyn ajan 
kuluessa. Rahoitusvälineiden markkinoista 
annetun direktiivin 2004/39/EY nojalla 
toimiluvan saaneilta sijoitusyhtiöiltä ei 
saisi vaatia tämän direktiivin mukaista 
toimilupaa vaihtoehtoisiin 
sijoitusrahastoihin liittyvien 
sijoituspalvelujen tarjoamiseen. 
Sijoitusyhtiöt voivat kuitenkin tarjota 
vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyviä 
sijoituspalveluja vain jos – ja siinä määrin 
kuin – kyseisten rahastojen osakkeita tai 
osuuksia voidaan markkinoida tämän 
direktiivin mukaisesti.

Perustelu

Olisi tehtävä selväksi, että kun viitataan "yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin" 
lauseessa, jonka mukaan direktiiviä sovelletaan kaikkiin yhteistä sijoitustoimintaa 
harjoittaviin yrityksiin, jotka eivät ole UCITS-yhteissijoitusyrityksiä, tällä tarkoitetaan 
yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä, jotka keräävät varoja useilta sijoittajilta 
sijoittaakseen ne riskienhajautusperiaatteeseen nojautuvan määritellyn sijoituspolitiikan 
mukaisesti kyseisten sijoittajien eduksi, eikä niinkään laajempaa yhteistä sijoitustoimintaa 
harjoittavien yritysten luokkaa. 

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Jotta voidaan välttää mahdollinen 
yrityksen varojen ryövääminen, 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston valvoman 
kohdeyhtiön nettovarojen olisi vastattava 
omien varojen riittävyyttä koskevia 
säännöksiä toisen yhtiöoikeusdirektiivin1

mukaisesti.
________________________________
1Toinen neuvoston direktiivi 77/91/ETY, 
annettu 13 päivänä joulukuuta 1976, 
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niiden takeiden yhteensovittamisesta 
samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa 
vaaditaan perustamissopimuksen 
58 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilta 
yhtiöiltä niiden jäsenten sekä 
ulkopuolisten etujen suojaamiseksi 
osakeyhtiöitä perustettaessa sekä niiden 
pääomaa säilytettäessä ja muutettaessa 
(EYVL L 26, 31.1.1977, s. 1).

Perustelu

Takeiden yhteensovittamisesta 13. joulukuuta 1976 annetun neuvoston toisen direktiivin 
77/91/ETY 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan säännökset ja neuvoston direktiivin 77/91/ETY 
muuttamisesta julkisten osakeyhtiöiden perustamisen sekä niiden pääoman säilyttämisen ja 
muuttamisen osalta 6. syyskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2006/68/EY 1 artiklan 4 kohdan b alakohdan ja 1 artiklan 5 kohdan säännökset, sellaisina 
kuin osakeyhtiöt soveltavat niitä, voivat auttaa estämään yrityksen varojen ryöväämisen vain 
hankintavelan lyhentämiseksi, ja ne voivat samalla antaa riittävästi liikkumatilaa legitiimejä 
strategisia rakennemuutoksia varten. 

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) On tarpeen varmistaa, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
toimivat niiden hallintoon kohdistuvan 
asianmukaisen valvonnan alaisina. 
Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin 
liittyvissä johtamis- ja 
organisaatiojärjestelyissä olisi minimoitava 
eturistiriidat. Viimeaikaiset tapahtumat 
ovat korostaneet tarvetta erottaa toisistaan 
varojen säilytys- ja hoitotehtävät sekä pitää 
sijoittajien varat erillään hoitajan varoista. 
Tätä varten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien on nimettävä 
säilytysyhteisö ja annettava sen tehtäväksi 
kirjata sijoittajien rahat erilliselle tilille, 
säilyttää rahoitusvälineitä ja tarkastaa, että 
vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla tai 
kyseisen rahaston lukuun toimivalla 

(12) On tarpeen varmistaa, että 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
toimivat niiden hallintoon kohdistuvan 
asianmukaisen valvonnan alaisina. 
Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin 
liittyvissä johtamis- ja 
organisaatiojärjestelyissä olisi minimoitava 
eturistiriidat. Viimeaikaiset tapahtumat 
ovat korostaneet tarvetta erottaa toisistaan 
varojen säilytys- ja hoitotehtävät sekä pitää 
sijoittajien varat erillään hoitajan varoista. 
Tätä varten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien on nimettävä 
säilytysyhteisö ja annettava sen tehtäväksi 
kirjata sijoittajien rahat erilliselle tilille, 
säilyttää rahoitusvälineitä ja tarkastaa, että 
vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla tai 
kyseisen rahaston lukuun toimivalla 
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vaihtoehtoisella sijoitusrahaston hoitajalla 
on omistusoikeus kaikkiin muihin varoihin.

vaihtoehtoisella sijoitusrahaston hoitajalla 
on omistusoikeus kaikkiin muihin varoihin. 
Sijoittajien varojen palauttamisen 
nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi 
säilytysyhteisö on vastuussa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle, 
vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle ja 
yhteisesti vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
sijoittajille, paitsi jos tappiot ovat 
aiheutuneet ylivoimaisen esteen vuoksi. 
Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan tässä 
odottamattomia ulkoisia tapahtumia, 
jotka aiheuttavat säilytysyhteisön 
valvonnan ulottumattomissa olevia 
tappioita ja joiden seurauksia ei olisi voitu 
välttää, vaikka olisi noudatettu tässä 
direktiivissä vahvistettuja asianmukaisen 
huolellisuuden vaatimuksia.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Vastuun siirto valtuutetulle 
kolmannelle osapuolelle ei vaikuta 
säilytysyhteisön vastuuseen. 
Säilytysyhteisön olisi kuitenkin voitava 
vapauttaa itsensä vastuustaan, jos 
kolmannen maan lainsäädäntö tai 
odottamaton ulkoinen tapahtuma estää 
säilytysyhteisöä suorittamasta varojen 
säilytystehtäviään. Toimivaltaisen 
jäsenvaltion viranomaisen olisi 
hyväksyttävä tällainen vastuusta 
vapauttaminen, eikä siirrettyä vastuuta 
saisi voida siirtää eteenpäin. 
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Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Varojen arvon luotettava ja 
puolueeton määrittäminen on olennaisen 
tärkeää sijoittajien etujen turvaamisen 
kannalta. Eri vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat käyttävät varojen 
arvonmääritykseen erilaisia menetelmiä ja 
järjestelmiä riippuen niiden pääasiallisista 
omaisuuslajeista ja 
sijoituskohdemarkkinoista. On aiheellista 
tunnustaa nämä erot, mutta edellyttää 
kuitenkin, että varojen arvonmäärityksen 
suorittaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston
hoitajasta riippumaton yhteisö. 
Arvonmääritysperusteet olisi vahvistettava 
asetuksella 2009/…/EY1* perustetun 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen 
antamien suuntaviivojen mukaisesti.
* EUVL ...
+ EUVL: Pyydetään lisäämään asetuksen 
päivämäärä, numero ja julkaisuviite.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Koska huomattavaa vivutusta 
sijoitusstrategioissaan hyödyntävät 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
saattavat tietyissä olosuhteissa 
myötävaikuttaa järjestelmäriskien tai 
markkinahäiriöiden syntymiseen, olisi 
asetettava erityisvaatimuksia sellaisille 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille, 
jotka käyttävät erityisen merkittäviä 
riskejä mahdollistavia tekniikoita. 
Yhteisössä ei ole johdonmukaisesti kerätty 

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

voitaisiin huomata, niiden kehittymistä 
voitaisiin seurata ja niihin voitaisiin 
reagoida; tätä tietoa ei myöskään ole jaettu 
jäsenvaltioiden kesken, jotta yhteisön 
rahoitusmarkkinoiden vakautta 
mahdollisesti uhkaavat riskit huomattaisiin 
ajoissa. Tilanteen korjaamiseksi olisi 
asetettava erityisiä raportointivaatimuksia
sellaisille vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajille, jotka käyttävät voimakasta 
vivutusta sijoitusstrategioissaan. Tällaiset 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
olisi velvoitettava antamaan tietoja 
käyttämistään vivutuksen lähteistä. Nämä 
tiedot olisi koottava keskitettyyn 
rekisteriin, joka toimii asetuksella 
2009/.../EY perustetun Euroopan 
järjestelmäriskikomitean alaisuudessa, ja 
ne olisi jaettava unionin muiden 
viranomaisten, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen ja 
tarvittaessa kolmansien maiden 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa, jotta 
voitaisiin helpommin laatia yhteisiä 
analyysejä kyseisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien käyttämän 
vivutuksen vaikutuksista unionin
rahoitusjärjestelmään sekä sopia yhteisistä 
toimenpiteistä. Direktiiveillä 2006/48/EY 
ja 2006/49/EY on myös perustettava 
Euroopan järjestelmäriskikomitean 
alainen keskitetty rekisteri pankeille, jotka 
tarjoavat vaihtoehtoisille 
sijoitusrahastoille rahaston vastapuolen 
palveluja.

Perustelu

Mahdollisen järjestelmäriskin käsittelemiseksi kansallisella tasolla kerätyt tiedot olisi 
kerättävä Euroopan järjestelmäriskikomitean alaiseen keskitettyyn rekisteriin. Samalla 
vakavaraisuusdirektiiveissä olisi perustettava rekisteri rahaston vastapuolen palveluille. 

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(16) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien sellainen toiminta, joka perustuu 
vivutuksen huomattavaan käyttöön, voisi 
haitata rahoitusmarkkinoiden vakautta ja 
tehokasta toimintaa. Vivutus on käsitteenä 
vaikea määritellä. Vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien 
kotijäsenvaltion viranomaisten olisi 
kuitenkin voitava asettaa rajoja 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
käyttämälle vivutukselle äärimmäisten 
markkinahäiriöiden yhteydessä. 
Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava 
tällaisista toimista Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle sekä 
komissiolle.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) On tärkeää varmistaa, että kaikkiin 
lyhyeksi myyntiä harjoittaviin 
markkinatoimijoihin sovelletaan samoja 
vaatimuksia. Siksi komission olisi 
ehdotettava horisontaalista toimenpidettä, 
jolla taataan yhtäläiset 
toimintaedellytykset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajille ja muille 
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lyhyeksi myyntiä harjoittaville toimijoille.

Perustelu

Lyhyeksi myyntiä on käsiteltävä horisontaalisesti, jotta voidaan taata yhtäläiset 
toimintaedellytykset ja välttää suotuisimman sääntelyn etsintä. 

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) On tarpeen varmistaa, ettei 
sijoituskohteena oleviin yhtiöihin 
sovelleta tiukempia vaatimuksia kuin 
muihin liikkeeseenlaskijoihin tai 
listaamattomiin yhtiöihin, jotka 
vastaanottavat muita yksityisiä sijoituksia 
kuin vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
tarjoamat sijoitukset. Yhtiölainsäädännön 
avoimuudesta on kyllä huolehdittava, 
mutta kaikenlainen syrjintä, kuten 
sellaisen erillisen vaatimuksen 
asettaminen, että sijoitusyhtiön strategia 
ja kehityssuunnitelma, jotka perustuvat 
yhtiön omistajuuteen, on julkistettava, 
vaikuttaisi oikeudenmukaiseen kilpailuun 
ja vaarantaisi innovoinnin rahoittamisen 
unionissa. Se voisi vaikuttaa myös muiden 
osakkeenomistajien oikeuksiin. Komission 
olisi tätä varten tarkasteltava uudestaan 
yhtiöoikeuden alalla annettua 
lainsäädäntöä ja asiaa koskevia 
rahoitusalan direktiivejä viimeistään …*, 
ja sen olisi tehtävä tarvittavat muutokset 
säädösehdotuksena, tähän direktiiviin 
mahdollisesti tarvittavat muutokset 
mukaan luettuina. Komission selvityksen 
ja siihen liittyvän ehdotuksen olisi 
varmistettava tasapuoliset 
toimintaedellytykset sijoituskohteena 
olevien yhtiöiden ja muiden yhtiöiden 
välillä. Komission olisi selvityksessään ja 
ehdotuksessaan otettava huomioon 
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osakkeenomistajien oikeuksien suojelu 
sekä se, että innovoinnin rahoittamisen ja 
teknologioiden kehittämisen yhteydessä 
on varmistettava yhtäläiset kansainvälisen 
tason toimintaedellytykset sekä Euroopan 
unionin kilpailukyky.
* EUVL: lisätään tämän direktiivin 
voimaantulopäivä.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Tämän direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä olisi päätettävä 
menettelystä komissiolle siirrettyä 
täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 
28päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn 
neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä tarkistus on aiheellinen uusien "komitologiamenettelyjen" nojalla. 

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Komissiolle olisi erityisesti annettava 
toimivalta vahvistaa tämän direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavat 
toimenpiteet. Tässä suhteessa komission 
olisi voitava määritellä menettelyt, joiden 
mukaisesti sellaiset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, joiden 
hoitamien vaihtoehtoisten 

(27) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
niiden menettelyjen määrittelemiseksi, 
joiden mukaisesti sellaiset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, joiden 
hoitamien vaihtoehtoisten 
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sijoitusrahastojen salkkujen varat eivät 
ylitä tässä direktiivissä asetettua rajaa, 
voisiat käyttää oikeuttaan tulla kohdelluiksi 
tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvina vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajina. Näiden 
toimenpiteiden tarkoituksena on myös 
määritellä perusteet, joilla toimivaltaiset 
viranomaiset arvioivat, täyttääkö tietty 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
velvoitteensa, jotka liittyvät liiketoiminnan 
harjoittamiseen ja niihin eturistiriitojen 
muotoihin, jotka vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja on tunnistettava, 
sekä niihin kohtuullisiksi katsottaviin 
toimenpiteisiin, jotka vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan odotetaan 
toteuttavan osana sisäisiä ja organisaatiota 
koskevia menettelyjä eturistiriitojen 
tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi, 
hallitsemiseksi ja ilmoittamiseksi. 
Toimenpiteiden tarkoituksena on
määritellä vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajille asetettavat 
riskienhallintavaatimukset, jotka liittyvät 
niiden hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen edustajana koituviin 
riskeihin, sekä mahdollisesti tarvittavat 
järjestelyt, joilla vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat voivat hallita 
lyhyeksi myyntiin liittyviä erityisiä riskejä, 
mihin sisältyvät myös mahdollisesti 
tarvittavat rajoitukset vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen suojaamiseksi 
tarpeettomilta riskeiltä. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä tämän 
direktiivin mukaiset 
maksuvalmiudenhallintavaatimukset ja 
erityisesti vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen maksuvalmiutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset. Toimenpiteiden 
tarkoituksena on määritellä vaatimukset, 
joita arvopaperistamisvälineiden 
alkuunpanijoiden on noudatettava, jotta 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat 
voivat sijoittaa kyseisiin välineisiin, jotka 
on laskettu liikkeeseen 1 päivän 
tammikuuta 2011 jälkeen. Toimenpiteiden 

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

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

työntekijöiden edustajia kohtaan, mukaan 
luettuina tiedot, jotka niiden on annettava 
hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
vuosikertomuksessa. Delegoiduilla 
säädöksillä voidaan määritellä sellaisten 
rajoitusten tai ehtojen tyypit, joita voidaan 
asettaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
markkinoinnille ammattimaisille 
sijoittajille kyseisen rahaston hoitajan 
kotijäsenvaltiossa. Delegoiduilla 
säädöksillä voidaan määritellä yleiset 
perusteet, joilla arvioidaan kolmansien 
maiden arvonmääritysvaatimusten 
vastaavuutta silloin, kun arvonmäärittäjä 
on sijoittautunut kolmanteen maahan, 
säilytysyhteisöjä koskevan kolmansien 
maiden lainsäädännön vastaavuutta sekä 
kolmansien maiden soveltaman toiminnan 
vakauden valvonnan sääntelyn ja jatkuvan 
valvonnan vastaavuutta silloin, kun 
kolmanteen maahan sijoittautunut 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
hakee toimilupaa. Delegoiduilla 
säädöksillä voidaan määritellä yleiset 
perusteet, joilla arvioidaan tarjoaako 
kolmas maa yhteisöön sijoittautuneelle 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle 
tosiasiallisesti pääsyn markkinoilleen 
tasolla, joka vastaa yhteisön soveltamaa 
kolmanteen maahan sijoittautuneen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle 
tarjoamaa markkinoillepääsyä. 
Delegoiduilla säädöksillä voidaan
määritellä sellaisen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajaa koskevan 
tietojenvaihdon yksityiskohtaiset säännöt, 
sisältö ja aikaväli, joka tapahtuu kyseisen 
hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten ja muiden toimivaltaisten 
viranomaisten välillä silloin, kun kyseisellä 
hoitajalla yksinään tai yhdessä toisten 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien 
kanssa voi olla vaikutusta järjestelmän 
kannalta merkityksellisten rahoituslaitosten 
toimintaan ja markkinoiden 
asianmukaiseen toimintaan. Delegoiduilla 
säädöksillä määritellään myös paikalla 
toteutettavia tarkastuksia ja tutkimuksia 
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määritellä paikalla toteutettavia 
tarkastuksia ja tutkimuksia koskevat 
menettelyt.

koskevat menettelyt. Niillä vahvistetaan, 
että tietyn kolmannen maan rahaston 
arvonmääritystä koskevat vaatimukset 
vastaavat unionissa sovellettavia 
vaatimuksia, kun arvonmäärittäjä on
sijoittautunut kolmanteen maahan. 
Delegoiduilla säädöksillä voidaan 
vahvistaa, että säilytysyhteisöjä koskeva 
tietyn kolmannen maan lainsäädäntö 
vastaa tätä direktiiviä. Delegoiduilla 
säädöksillä voidaan vahvistaa, että 
vakauden valvonnan sääntelyä ja 
jatkuvaa valvontaa koskeva tietyn 
kolmannen maan lainsäädäntö vastaa 
tätä direktiiviä. Delegoiduilla säädöksillä 
voidaan vahvistaa, tarjoaako kolmas maa 
yhteisöön sijoittautuneelle vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle tosiasiallisesti 
pääsyn markkinoilleen tasolla, joka 
vastaa unionin soveltamaa kolmanteen 
maahan sijoittuneelle vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle tarjoamaa 
markkinoillepääsyä. Delegoiduilla 
säädöksillä voidaan määritellä vakiomallit 
ilmoituksille ja todistuksille sekä 
määritellä menettely toimivaltaisten 
viranomaisten välistä tietojenvaihtoa 
varten.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Näissä delegoiduissa säädöksissä 
olisi otettava asianmukaisella tavalla 
huomioon sijoitusstrategia, 
riskienhallintamenettelyt ja 
riskientorjuntaa koskevat määräykset. 
Samoin niissä otetaan huomioon käytetyt 
erilaiset sijoitusstrategiat sekä varojen 
tyypit, joita rahoitusmarkkinoilla tehtävät 
liiketoimet koskevat.
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Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Perustelu

Tämä tarkistus on aiheellinen uusien "komitologiamenettelyjen" nojalla. 

Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

Jos laki, jonka mukaisesti vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto on järjestetty, edellyttää 
hallituksen tai muun hallintoelimen 
perustamista ja kyseinen hallintoelin 
vastaa vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon 
liittyvistä hoitotehtävistä, vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston katsotaan olevan tämän 
direktiivin mukainen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja.

Perustelu

Direktiiviä olisi muutettava niin, että vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja, joilla on hallintoelin –
esimerkiksi hallitus – joka kantaa yleisen vastuun hoidosta, voidaan pitää vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajana, jonka on täytettävä direktiivin vaatimukset. 

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

c) yhteissijoitusyritykset tai niiden 
rahastoyhtiöt tai sijoitusyhtiöt, joilla on 
direktiivin 2009/…/EY 
[yhteissijoitusyrityksiä koskeva direktiivi] 
mukainen toimilupa, edellyttäen, että 
kyseiset rahastoyhtiöt tai sijoitusyhtiöt 
eivät hoida vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja;
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Tarkistus 16

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

Komission teksti Tarkistus

g a) kansalliset keskuspankit;

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g b) teolliset holding-yhtiöt, joiden 
osakkeilla käydään kauppaa EU:n 
säännellyillä markkinoilla, kun ne pitävät 
hallussaan tytäryhtiöidensä tai 
osakkuusyritystensä osakkeita 
liiketoimintastrategian toteuttamista 
varten;

Perustelu

Teollisuuden holding-yhtiöt ovat pitkäaikaisia omistajia, joilla ei ole aikomuksia luopua 
osakkeista lähitulevaisuudessa ja joilla on teollinen näkökulma omistuksiinsa joko 
teollisuuskonsernien holding-yhtiöinä tai teollisuuteen investoivina yrityksinä. Tällaiset 
yritykset aiheuttavat rajallisen järjestelmäriskin, ja jos ne ovat pörssiyhtiöitä, ne kuuluvat 
EU:n yrityslainsäädännön, kansallisen sääntelyn ja pörssisääntöjen piiriin, mikä tarjoaa 
sijoittajille tehokkaan suojan. Teollisuuden holding-yhtiöt, joiden näkökulma sijoittamiseen 
on pikemminkin teollinen kuin kaupankäyntikeskeinen, olisi siksi vapautettava tämän 
direktiivin soveltamisesta. 

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – g c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g c) kansallisen, alue- ja paikallistason 
hallintoelimet ja elimet tai instituutiot, 
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jotka hoitavat sosiaaliturva- ja 
eläkejärjestelmiä tukevia rahastoja;

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – g d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g d) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat kaikkien sellaisten unioniin 
sijoittautuneiden tai unionissa toimivien 
suljettujen vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen osalta, joiden 
arvopapereita on otettu kaupankäynnin 
kohteeksi tai joiden arvopapereiden 
ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla on tehty
hakemus.

Perustelu

Tämä 2 artiklaan ehdotettu tarkistus estäisi sen, että direktiivin vaatimukset muodostuvat 
kohtuuttomiksi sellaisille suljetuille vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille, joiden osakkeita on 
otettu kaupankäynnin kohteeksi EU:n sääntelemillä markkinoilla. 

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
tämän direktiivin 49 artiklassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joilla 
määritellään menettelyt, joita noudattaen 
sellaiset vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, joiden hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkkujen varat eivät 
ylitä 2 kohdan a alakohdassa asetettua 
raja-arvoa, voivat käyttää 3 kohdan 
mukaista oikeuttaan.
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Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 'vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla' 
tarkoitetaan sellaista yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittavaa yritystä, sen
alarahastot mukaan luettuina, jonka 
tarkoituksena on varojen yhteinen 
sijoittaminen ja jolta ei vaadita direktiivin 
2009/…/EY [yhteissijoitusyrityksiä 
koskeva direktiivi] 5 artiklan mukaista 
toimilupaa;

a) 'vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla' 
tarkoitetaan sellaista yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittavaa yritystä, joka 
hankkii pääomaa sijoittajilta 
sijoittaakseen sen määrättyä 
sijoituspolitiikkaa ja riskin hajauttamisen 
periaatetta noudattaen sijoittajiensa 
hyödyksi, kyseisen yrityksen alarahastot 
mukaan luettuina, ja jolta ei vaadita 
direktiivin 2009/…/EY 
[yhteissijoitusyrityksiä koskeva direktiivi] 
5 artiklan mukaista toimilupaa;

Perustelu

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston määritelmä on ratkaiseva direktiivin soveltamisalan 
kannalta, ja määritelmän olisi voitava luokitella selvästi ne yhteistä sijoitustoimintaa 
harjoittavat yritykset, joihin direktiiviä on tarkoitus soveltaa. 

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) 'vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajalla' tarkoitetaan luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka hoitaa 
yhtä tai useampaa vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa tai yhtä vaihtoehtoista 
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sijoitusrahaston hoito; sijoitusrahastoa, jota hoidetaan 
autonomisesti;

Perustelu

Kaikkia vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista ei hoida vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja, 
vaan osaa niistä hoidetaan.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

e) 'markkinoinnilla' tarkoitetaan mitä 
tahansa kyseistä vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa hoitavan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan aloitteesta 
tapahtuvaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeiden tai osuuksien yleistä 
tarjoamista tai haltuun antamista unionissa
kotipaikkaansa pitäville sijoittajille;

Perustelu

Ehdotettu tarkistus muuttaa 4 artiklan markkinointirajoitusta määrittelemällä markkinoinnin 
tässä direktiivissä siten, että se liittyy ainoastaan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
aloitteesta tapahtuvaan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston markkinointiin. 

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – o a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

o a) 'suljetulla vaihtoehtoisella 
sijoitusrahastolla' tarkoitetaan 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, jonka 
osakkeita ja osuuksia haltijat eivät voi 
vaatia ostettavaksi takaisin tai 
lunastettavaksi suoraan tai välillisesti 
kyseisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
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varoilla;

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – o b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

o b) 'suljetulla yhteistä sijoitustoimintaa 
harjoittavalla yrityksellä' tarkoitetaan 
yhteissijoitusyritystä, jonka osakkeita ja 
osuuksia ei haltijoiden vaatimuksesta 
osteta takaisin tai lunasteta suoraan tai 
välillisesti kyseisen yrityksen varoilla;

Perustelu

Suljetut yhteissijoitusyritykset on määriteltävä, jotta ne erottuisivat yhteissijoitusyrityksistä, 
joihin tätä direktiiviä on sovellettava. 

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – o c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

o c) 'kohdeyhtiöllä' tarkoitetaan 
liikkeeseenlaskijaa tai listaamatonta 
yhtiötä, joka on määräysvallan 
saavuttavan sijoittajan tekemän julkisen 
ostotarjouksen kohteena.

Perustelu

Jotta yrityksen varojen ryöväämisen ongelmaan voidaan puuttua, on määriteltävä, mitä 
"kohdeyhtiöllä" tarkoitetaan. 

Tarkistus 27
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Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
yksikään tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluva vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja tarjoa hoitopalveluja 
vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille tai 
markkinoi niiden osakkeita tai osuuksia 
ilman etukäteen saatua toimilupaa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
yksikään tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluva vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja tarjoa hoitopalveluja 
vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille tai 
markkinoi niiden osakkeita tai osuuksia 
ilman etukäteen saatua toimilupaa.

Yhteisöt, joilla ei ole tämän direktiivin 
mukaista toimilupaa, eikä – jos kyseessä on 
tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle jäävä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja – jonkin 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 
mukaista toimilupaa, eivät saa tarjota 
hoitopalveluja vaihtoehtoisille 
sijoitusrahastoille tai markkinoida niiden 
osakkeita tai osuuksia yhteisössä.

Yhteisöt, joilla ei ole tämän direktiivin 
mukaista toimilupaa, eikä – jos kyseessä on 
tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle jäävä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja – jonkin 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 
mukaista toimilupaa, eivät saa tarjota 
hoitopalveluja vaihtoehtoisille 
sijoitusrahastoille unionin alueella.

Tämä direktiivi ei saa toimia siten, että se 
estää tai rajoittaa henkilöitä myymästä tai 
muuten tarjoamasta pääomamarkkinoilla 
heillä olevia vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia, ja 
henkilö, jolla on vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia, 
voi itse tai välittäjän kautta, mukaan 
luettuina vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajat, joilla on 
tämän direktiivin mukainen toimilupa, 
markkinoida kyseisiä osakkeita tai 
osuuksia sijoittajille jäsenvaltiossa 
asianomaisen jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, jos kyseinen 
markkinointi ei tapahdu kyseistä 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa hoitavan 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
aloitteesta.

Tarkistus 28
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Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajalle voidaan myöntää lupa tarjota 
hoitopalveluja joko kaikille tai vain 
tietyntyyppisille vaihtoehtoisille 
sijoitusrahastoille.

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajalle voidaan myöntää lupa tarjota 
hoitopalveluja joko kaikille tai vain 
tietyntyyppisille vaihtoehtoisille 
sijoitusrahastoille. Yhtä vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa voi hoitaa yksi 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään välttämään vaikeudet vastaavan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan tunnistamisessa tai oikeudelliseen yhteisvastuuseen vaatiminen.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
keskustoimipaikan on sijaittava samassa 
jäsenvaltiossa kuin sen sääntömääräinen 
kotipaikka.

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
keskustoimipaikan on sijaittava samassa 
jäsenvaltiossa kuin sen sääntömääräinen 
kotipaikka. Jos vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja hoitaa yhtä tai 
useampaa vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, 
lupa vaaditaan kaikille kyseisille 
vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
tämän direktiivin 49 artiklassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joilla 
määritellään lupakriteerit, joita 
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sovelletaan muun muassa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajien hallinnoinnista 
vastaaviin henkilöihin.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on 
ilmoitettava kotijäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille ennen 
muutosten täytäntöönpanoa kaikista 
alkuperäisessä hakemuksessa annettujen 
tietojen muutoksista, jotka voivat 
merkittävästi vaikuttaa olosuhteisiin, 
joissa toimilupa on myönnetty, erityisesti 
muutoksista sen hoitaman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoitusstrategiassa ja 
-politiikassa ja kyseisen rahaston 
säännöissä tai perustamisasiakirjoissa 
sekä tiedot mahdollisista uusista 
vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista, joita 
hoitaja aikoo hoitaa.

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on 
ilmoitettava kotijäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille ennen 
muutosten täytäntöönpanoa kaikista 
olennaisista muutoksista alkuperäisen 
toimiluvan tai rekisteröinnin ehtoihin, 
erityisesti olennaisista muutoksista 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
toimintaohjelmassa tai sen hoitaman 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
sijoitusstrategiassa ja -politiikassa.

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle mahdollisista muutoksista, 
jotka koskevat vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan liiketoiminnasta 
käytännössä vastaavia henkilöitä.

Toimivaltaisten viranomaisten on 
kuukauden kuluessa ilmoituksen 
vastaanottamisesta joko hyväksyttävä 
muutokset, rajoitettava niitä tai hylättävä 
ne.

Toimivaltaisten viranomaisten on 
kuukauden kuluessa ilmoituksen 
vastaanottamisesta hyväksyttävä muutokset 
tai rajoitettava niitä taikka hylättävä ne. 
Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa 
ilman asianmukaisia perusteita hylätä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
sijoitusstrategiaan ja -politiikkaan 
tehtäviä muutoksia tai sääntöihin tai 
perustamisasiakirjoihin tehtäviä 
muutoksia, jos niistä on sovittu sijoittajien 
kanssa.
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Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhdellekään sijoittajalle ei saa antaa 
erityiskohtelua, jollei tämä käy ilmi
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston säännöistä
tai perustamisasiakirjoista.

Yhdellekään sijoittajalle ei saa antaa 
aineellista erityiskohtelua samaan 
vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon 
kuuluviin muihin sijoittajiin nähden, 
jollei kyseisen erityiskohtelun luonnetta ja 
ominaisuuksia mainita vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston säännöissä tai 
perustamisasiakirjoissa.

Perustelu

Niitä direktiivin vaatimuksia, jotka koskevat sijoittajien henkilöllisyyden paljastamista, ei 
pitäisi soveltaa muissa kuin vakio-olosuhteissa. Näin saatettaisiin tulla rikkoneeksi EU:n 
tietosuojasääntöjä. Nimiä olisi luovutettava tiukan luottamuksellisesti ainoastaan 
valtuutetuille elimille, ei muille sijoittajille tai yleisölle.

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa
tarkennetaan perusteet, joilla toimivaltaiset 
viranomaiset arvioivat, täyttääkö 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
1 kohdan mukaiset velvoitteensa.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
tämän direktiivin 49 artiklassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joilla
tarkennetaan perusteet, joilla toimivaltaiset 
viranomaiset arvioivat, täyttääkö 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
1 kohdan mukaiset velvoitteensa.

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

Tarkistus 34
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tässä kohdassa esitettyjen toimenpiteiden 
on oltava asianmukaisia vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston luonteeseen, laajuuteen 
ja monitahoisuuteen nähden.

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – 1 a, 1 b ja 1 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on otettava käyttöön ja pantava 
täytäntöön järkevä palkka- ja 
palkkiopolitiikka ja -käytännöt, jotka ovat 
sopusoinnussa tehokkaan 
riskienhallinnan ja pitkän aikavälin 
arvonmuodostuksen kanssa.
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on ilmoitettava jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille palkka- ja 
palkkiopolitiikkansa ja -käytäntöjensä 
ominaispiirteistä.
Jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat toimia ja ryhtyä 
asianmukaisiin korjaaviin toimenpiteisiin 
niiden riskien tasapainottamiseksi, joita 
voi aiheutua, jos vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja ei noudata 
järkevää palkka- ja palkkiopolitiikkaa ja -
käytäntöjä.

Perustelu

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 
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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.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla 
tarkennetaan sitä

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
tämän direktiivin 49 artiklassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joilla 
tarkennetaan sitä

a) minkä tyyppisiin eturistiriitoihin 
1 kohdassa viitataan;

a) minkä tyyppisiin eturistiriitoihin 
1 kohdassa viitataan;

b) mitä kohtuullisia toimenpiteitä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
odotetaan toteuttavan sisäisten ja 
organisaatiota koskevien menettelyjen 
osalta eturistiriitojen tunnistamiseksi, 
ehkäisemiseksi, hallitsemiseksi ja/tai 
ilmoittamiseksi.

b) mitä kohtuullisia toimenpiteitä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
odotetaan toteuttavan sisäisten ja 
organisaatiota koskevien menettelyjen 
osalta eturistiriitojen tunnistamiseksi, 
ehkäisemiseksi, hallitsemiseksi ja/tai 
ilmoittamiseksi.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
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Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava, että riskienhallinta- ja 
salkunhoitotoiminnot on erotettu toisistaan 
ja niille tehdään erilliset tarkastukset.

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava, että riskienhallinta- ja 
salkunhoitotoiminnot on erotettu toisistaan 
siltä osin kuin se on asianmukaista ja 
oikeasuhteista vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan sekä sen 
hoitaman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
luonteeseen, laajuuteen ja 
monitahoisuuteen nähden.

Perustelu

Erillistä riskienhallintatoimintoa koskevan vaatimuksen olisi oltava oikeasuhteinen siihen 
riskiin nähden, jota vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja ja sen hoitama rahasto edustavat. 

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa
yksilöidään

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
tämän direktiivin 49 artiklassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joilla
yksilöidään
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Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa
yksilöidään

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
tämän direktiivin 49 artiklassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joilla
yksilöidään

a) 1 kohdassa säädettyjä maksuvalmiuden 
hoitoa koskevat vaatimukset; ja

a) 1 kohdassa säädettyjä maksuvalmiuden 
hoitoa koskevat vaatimukset; ja

b) erityisesti maksuvalmiutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset sellaisille 
vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille, jotka 
lunastavat osakkeita tai osuuksia useammin 
kuin puolen vuoden välein.

b) erityisesti maksuvalmiutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset sellaisille 
vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille, jotka 
lunastavat osakkeita tai osuuksia useammin 
kuin puolen vuoden välein.

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

Tarkistus 41
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Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä olevia 1–3 kohtaa ei sovelleta 
suljettuihin vaihtoehtoisiin 
sijoitusrahastoihin.

Perustelu

Maksuvalmiudenhoitojärjestelmä mahdollisten lunastusvaatimusten varalta ei ole tarpeen 
suljetussa rahastossa, sillä sijoittajilla ei ole oikeutta realisoida sijoitustaan rahaston 
varoista. 

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus 
eri aloilla ja poistaa ristiriidat sellaisten 
yhteisöjen, jotka uudelleenpaketoivat 
lainoja kaupattaviksi arvopapereiksi tai 
muiksi rahoitusvälineiksi (alkuunpanijat), 
ja sellaisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien, jotka sijoittavat 
näihin arvopapereihin tai muihin 
rahoitusvälineisiin yhden tai useamman 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lukuun, 
etujen välillä, komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa
vahvistetaan vaatimukset seuraavilla 
aloilla:

Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus 
eri aloilla ja poistaa ristiriidat sellaisten 
yhteisöjen, jotka uudelleenpaketoivat 
lainoja kaupattaviksi arvopapereiksi tai 
muiksi rahoitusvälineiksi (alkuunpanijat), 
ja sellaisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien, jotka sijoittavat 
näihin arvopapereihin tai muihin
rahoitusvälineisiin yhden tai useamman 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lukuun, 
etujen välillä, komissiolle siirretään valta 
antaa tämän direktiivin 49 artiklassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joilla
vahvistetaan vaatimukset seuraavilla 
aloilla:

a) vaatimukset, jotka alkuunpanijan on 
täytettävä, jotta vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja voi sijoittaa yhden 
tai useamman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston lukuun kyseisentyyppisiin 
arvopapereihin tai muihin 
rahoitusvälineisiin, jotka on laskettu 

a) vaatimukset, jotka alkuunpanijan on 
täytettävä, jotta vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja voi sijoittaa yhden 
tai useamman vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston lukuun kyseisentyyppisiin 
arvopapereihin tai muihin 
rahoitusvälineisiin, jotka on laskettu 
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liikkeeseen 1 päivän tammikuuta 2011 
jälkeen, mukaan luettuina vaatimukset, 
joilla varmistetaan, että alkuunpanijan 
itsellään pitämä nettomääräinen 
taloudellisen osuus on vähintään viisi 
prosenttia;

liikkeeseen 1 päivän tammikuuta 2011 
jälkeen, mukaan luettuina vaatimukset, 
joilla varmistetaan, että alkuunpanijan 
itsellään pitämä nettomääräinen 
taloudellisen osuus on vähintään viisi 
prosenttia;

b) taloudelliset vaatimukset, jotka näihin 
arvopapereihin tai muihin 
rahoitusvälineisiin yhden tai useamman 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lukuun 
sijoittavan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan on täytettävä.

b) taloudelliset vaatimukset, jotka näihin 
arvopapereihin tai muihin 
rahoitusvälineisiin yhden tai useamman 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lukuun 
sijoittavan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan on täytettävä.

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

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
hoitamien vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen salkkujen arvo ylittää 
250 miljoonaa euroa, kyseisen hoitajan on 
lisättävä omien varojensa määrää; omien 
lisävarojen määrän on oltava 
0,02 prosenttia vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan salkkujen arvon 
siitä määrästä, joka ylittää 250 miljoonaa 
euroa. Alkupääomaa ja lisävarojen 
kokonaismäärää koskeva vaatimus saa 
kuitenkin olla enintään 10 000 000 euroa.
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Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Mikäli ulkopuolista arvonmäärittäjää 
ei käytetä, kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset voivat velvoittaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
alistamaan arvonmääritysmenettelynsä 
ja/tai arvonmäärityksensä ulkopuolisen 
arvonmäärittäjän tai tarvittaessa 
tilintarkastajan tarkistettavaksi.

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
tämän direktiivin 49 artiklassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joilla 
vahvistetaan edellytykset 
arvonmäärittäjien sertifioinnille sekä 
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riippumaton. 1 kohdassa tarkoitetut 
arvonmääritysperusteita koskevat 
periaatteet.

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

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

a) vastaanottaa kaikki maksut, joita 
sijoittajat suorittavat merkitessään 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
hoitaman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeita tai osuuksia, ja kirjaa ne 
mainitun hoitajan lukuun erilliselle tilille;

a) vastaanottaa kaikki maksut, joita 
sijoittajat suorittavat merkitessään 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
hoitaman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeita tai osuuksia, ja kirjaa ne 
mainitun hoitajan lukuun erilliselle tilille;

b) säilyttää mainitulle rahastolle kuuluvia 
rahoitusvälineitä;

b) säilyttää mainitulle rahastolle kuuluvia 
rahoitusvälineitä, nimittäin
i) pitää hallussaan kaikkia 
rahoitusvälineitä, joita voidaan pitää 
hallussa, ja huolehtii aiheellisista 
järjestelyistä, joilla turvataan 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
omistusoikeudet erityisesti 
säilytysyhteisön maksukyvyttömyyden 
tapauksessa, mukaan luettuina järjestelyt, 
joilla taataan, että kyseiset 
rahoitusvälineet on kirjattu 
säilytysyhteisön kirjanpitoon erillisille 
tileille tai usean erillisen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaton yhteiselle tilille, niin että 
ne voidaan säilytysyhteisön konkurssin 
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tapauksessa selvästi yksilöidä erilleen 
säilytysyhteisön varoista,
ii) pitää sellaista rahoitusvälineiden 
omistusoikeuden todentamiseksi 
tarvittavaa kirjanpitoa, jota ei voida pitää 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
antamien tietojen ja tehtyjen kauppojen 
ulkoisten todisteiden perusteella;

c) tarkastaa, että mainittu rahasto tai sen 
lukuun toimiva hoitaja on hankkinut 
omistusoikeuden kaikkiin muihin varoihin, 
joihin mainittu rahasto sijoittaa.

c) tarkastaa, että mainittu rahasto tai sen 
lukuun toimiva hoitaja on hankkinut 
omistusoikeuden kaikkiin muihin varoihin, 
joihin mainittu rahasto sijoittaa.

1 a. Säilytysyhteisön on 1 kohdassa 
tarkoitettujen toimintojen lisäksi 
varmistettava, että
a) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeiden tai osuuksien myynneissä, 
liikkeeseenlaskuissa, takaisinostoissa, 
lunastuksissa ja peruutuksissa 
noudatetaan sovellettavaa kansallista 
lainsäädäntöä sekä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sääntöjä tai 
perustamisasiakirjoja;
b) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
osakkeiden tai osuuksien arvoa 
koskevissa laskelmissa noudatetaan 
sovellettavaa kansallista lainsäädäntöä 
sekä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
sääntöjä tai perustamisasiakirjoja;
c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston varoja 
koskeviin transaktioihin liittyvät maksut 
suoritetaan yleensä käytössä olevissa 
määräajoissa; ja
d) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tulot 
käytetään sovellettavan kansallisen 
lainsäädännön ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sääntöjen mukaisesti.

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
ei saa toimia säilytysyhteisönä.

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
ei saa toimia säilytysyhteisönä.

Säilytysyhteisön on toimittava 
riippumattomasti ja yksinomaan
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoittajien 
edun mukaisesti.

Säilytysyhteisön on toimittava rehellisesti, 
oikeudenmukaisesti, ammattimaisesti,
riippumattomasti ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoittajien edun 
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mukaisesti.
3. Säilytysyhteisön on oltava luottolaitos, 
jonka sääntömääräinen kotipaikka 
sijaitsee yhteisössä ja jolla on 
luottolaitosten liiketoiminnan 
aloittamisesta ja harjoittamisesta 
14 päivänä kesäkuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/48/EY (uudelleenlaadittu 
toisinto) mukainen toimilupa.

3. Säilytysyhteisön on oltava joko

a) luottolaitos, jonka sääntömääräinen 
kotipaikka sijaitsee yhteisössä ja jolla on 
direktiivin 2006/48/EY mukainen 
toimilupa, tai
b) sijoituspalveluyritys, jolla on direktiivin 
2004/39/EY mukainen toimilupa.
3 a. Jos toimiluvan saaneen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
hoitama vaihtoehtoinen sijoitusrahasto 
pitää kotipaikkaansa kolmannessa 
maassa, säilytysyhteisöllä on oltava 
sääntömääräinen kotipaikka unionissa, 
paitsi jos kaikki seuraavat edellytykset 
täyttyvät:
a) toimiluvan saaneen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion 
ja rahaston kotipaikkana toimivan 
kolmannen maan toimivaltaiset 
viranomaiset ovat allekirjoittaneet 
yhteistyö- ja tietojenvaihtosopimuksia;
b) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
kotipaikkana toimivan kolmannen maan 
asiaa koskeva lainsäädäntö vastaa 
kansainvälisten järjestöjen asettamia 
vaatimuksia;
c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
kotipaikkana toimivasta kolmannesta 
maasta on tehty e alakohdan nojalla 
päätös, jossa todetaan, että kyseisessä 
maassa kotipaikkaansa pitävät 
säilytysyhteisöt ovat sellaisen tehokkaan 
vakauden valvonnan sääntelyn ja 
valvonnan alaisia, joka vastaa unionin 
lainsäädännön säännöksiä;
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d) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
kotipaikkana toimivasta kolmannesta 
maasta on tehty e alakohdan nojalla 
päätös, jossa todetaan, että kolmannessa 
maassa sovellettavat vaatimukset 
rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen 
ehkäisemiseksi vastaavat unionin 
lainsäädännön säännöksiä;
e) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan kotijäsenvaltio on allekirjoittanut 
rahaston kotipaikkana toimivan 
kolmannen maan kanssa sopimuksen, 
joka vastaa täysin OECD:n 
malliverosopimuksen 26 artiklassa 
vahvistettuja vaatimuksia ja jolla 
varmistetaan tehokas tietojenvaihto 
veroasioissa.

4. Säilytysyhteisö voi siirtää tehtäviään 
toisen säilytysyhteisön hoidettaviksi.

4. Säilytysyhteisö voi siirtää tehtäviään 
toisen hoidettavaksi, lukuun ottamatta 
toimintoja, jotka liittyvät sen alaisuudessa 
toimivan säilytysyhteisön seurantaan ja 
valvontaan. Säilytysyhteisö ei saa siirtää 
toimintojaan siinä määrin, että siitä tulee 
postilaatikkoyhteisö. Tällaisen vastuun 
siirron saa tehdä vain yhdessä vaiheessa. 
Vastuita ei saa ketjuttaa.
4 a. Säilytysyhteisöjen on noudatettava 
parhaita käytäntöjä ja suoritettava niiden 
kolmansien osapuolten valitseminen ja 
nimeäminen sekä niiden toiminnan 
säännöllinen tarkistaminen ja jatkuva 
valvonta, joille ne siirtävät osan 
tehtävistään tämän kohdan mukaisesti, 
asianmukaista ammattitaitoa, 
huolellisuutta ja varovaisuutta 
noudattaen.

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

5. Säilytysyhteisö on vastuussa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle ja 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoittajille 
kaikista niille aiheutuvista tappioista, jotka 
johtuvat säilytysyhteisölle tämän 
direktiivin mukaisesti kuuluvien 
velvoitteiden täyttämisen 
tarkoituksellisesta tai tahattomasta 
laiminlyömisestä tai niiden puutteellisesta 
suorittamisesta, paitsi jos tappiot ovat 



AD\815631FI.doc 39/72 PE438.149v03-00

FI

aiheutuneet ylivoimaisen esteen vuoksi.
Jos säilytysyhteisön säilyttämistä 
rahoitusvälineistä aiheutuu tappioita, 
säilytysyhteisö voi vapautua vastuustaan 
ainoastaan, jos se voi osoittaa, ettei se olisi 
voinut välttää aiheutunutta tappiota.

Jos säilytysyhteisön säilyttämistä 
rahoitusvälineistä aiheutuu tappioita, 
säilytysyhteisö voi vapautua vastuustaan 
ainoastaan, jos se voi osoittaa, että tappion 
aiheutti ulkopuolinen tapahtuma, joka ei 
ollut ennakoitavissa, eikä säilytysyhteisö
olisi voinut välttää aiheutunutta tappiota.

Säilytysyhteisön vastuuseen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle 
ja sijoittajille ei vaikuta se, että se on 
siirtänyt osan tehtävistään toimiluvan 
saaneelle kolmannelle osapuolelle, kuten 
alisäilytysyhteisölle tai alemman tason 
omaisuudensäilyttäjälle. Jos 
rahoitusvälineet, joiden säilyttäminen on 
säilytysyhteisön ensisijainen velvoite, 
menetetään, säilytysyhteisön on 
palautettava varat vaihtoehtoiselle 
sijoitusrahastolle viipymättä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta kansallisen 
lainsäädännön soveltamista. Tämän 
vaatimuksen soveltaminen ei rajoita 
mahdollisuutta ryhtyä asiassa 
oikeustoimiin.

Vastuuvelvollisuuteen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoittajia kohtaan voidaan 
vedota suoraan tai mainitun rahaston 
hoitajan välityksellä riippuen 
säilytysyhteisön, mainitun rahaston 
hoitajan ja sijoittajien välisen suhteen 
oikeudellisesta luonteesta. Edellä 
4 kohdassa tarkoitettu tehtävien siirto ei 
vaikuta säilytysyhteisön vastuuseen.

Vastuuvelvollisuuteen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoittajia kohtaan voidaan 
vedota suoraan tai mainitun rahaston 
hoitajan välityksellä.

5 a. Edellä olevasta 5 kohdasta poiketen 
säilytysyhteisö voi vapauttaa itsensä 
vastuustaan, myös rahoitusvälineiden 
menettämistapauksessa, jos sen maan 
lainsäädäntö, jossa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja sijoittaa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lukuun, 
estää säilytysyhteisöä suorittamasta 
varojen säilytystehtäviään tai jos 
säilytysyhteisö ei kykene suorittamaan 
varojen säilytystehtäviään 
odottamattoman ulkoisen tapahtuman 
vuoksi, edellyttäen, että säilytysyhteisö voi 
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osoittaa, että se on noudattanut 
toimissaan 4 a kohdassa tarkoitettua 
asianmukaista huolellisuutta. Tällaisen 
vastuun siirron saa tehdä vain yhdessä 
vaiheessa. Vastuita ei saa ketjuttaa.
5 b. Edellä olevasta 5 kohdasta poiketen 
säilytysyhteisö voi vapauttaa itsensä 
vastuustaan tapauksissa, joissa varojen 
siirtäminen ja uudelleenkäyttö on sallittua 
säilytysyhteisön ja rahaston vastapuolen 
tai alemman tason omaisuudensäilyttäjän 
välisen sopimuksen nojalla vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sääntöjen mukaisesti, 
edellyttäen, että säilytysyhteisö voi 
osoittaa, että se on noudattanut 
toimissaan 4 a kohdassa tarkoitettua 
asianmukaista huolellisuutta.
Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
ja säilytysyhteisön välisessä sopimuksessa 
on määrättävä, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle tiedotetaan 
ennen sopimuksen täytäntöönpanoa 
kaikista sopimusehdoista, joiden nojalla 
varojen siirtäminen ja uudelleenkäyttö on 
sallittua vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
sääntöjen mukaisesti. 
Ennen kuin sijoittajat sijoittavat 
vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon, näille 
on tiedotettava kyseisestä 
sopimuslausekkeesta ja ilmoitettava, kuka 
on kolmas osapuoli. Sijoittajille on 
tiedotettava erityisesti vastuun siirrosta 
mahdolliselle kolmannelle osapuolelle, 
myös silloin, jos rahoitusvälineet 
menetetään. Varojen palauttamisen 
määräaika määräytyy tuolloin 
säilytysyhteisön ja kolmannen osapuolen 
välisen sopimuksen ehtojen mukaan.
5 c. Säilytysyhteisön on pyynnöstä 
asetettava kotijäsenvaltionsa 
toimivaltaisten viranomaisten saataville 
kaikki tiedot, jotka se on saanut 
tehtäviään suorittaessaan ja jotka voivat 
olla toimivaltaisille viranomaisille tarpeen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
valvonnan kannalta. Jos vaihtoehtoisen 
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sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltio 
on eri kuin säilytysyhteisön 
kotijäsenvaltio, säilytysyhteisön 
kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava saadut tiedot 
viipymättä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille.
5d. Siirretään komissiolle valta antaa 
tämän direktiivin 49 artiklassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joilla 
yksilöidään säilytysyhteisöjä koskevat 
velvoitteet ja vastuut sekä ehdot, joiden 
nojalla vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
säilytysyhteisö voi siirtää osan 
tehtävistään kolmannelle osapuolelle.
5 e. Säilytysyhteisön nimeämisen 
edellytyksenä on vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä. 
Toimivaltainen viranomainen voi antaa 
luvan useamman kuin yhden 
säilytysyhteisön nimeämiseen, jos se 
vakuuttuu siitä, että säilytysyhteisö pystyy 
tästä huolimatta hoitamaan kaikki tämän 
direktiivin mukaiset tehtävät 
asianmukaisesti.

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tätä selventävää tarkistusta esitetään myös Gauzèsin mietinnössä, ja sitä pidetään 
aiheellisena. 

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa
yksilöidään

Siirretään komissiolle valta antaa tämän 
direktiivin 49 artiklassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä, joilla yksilöidään

a) edellytykset siirron hyväksymiselle; a) edellytykset siirron hyväksymiselle;

b) edellytykset, joiden täyttyessä hoitajan 
ei enää voida katsoa olevan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja 2 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla.

b) edellytykset, joiden täyttyessä hoitajan 
ei enää voida katsoa olevan vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitaja 2 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla.

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

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on asetettava kustakin hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta 
vuosikertomus saataville kultakin 
tilikaudelta. Se on asetettava sijoittajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten saataville 
neljän kuukauden kuluessa tilikauden 
päättymisestä.

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on asetettava kustakin hoitamastaan 
vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta 
vuosikertomus saataville kultakin 
tilikaudelta. Se on asetettava sijoittajien ja 
toimivaltaisten viranomaisten saataville 
neljän kuukauden kuluessa tilikauden 
päättymisestä tai viimeistään kuuden 
kuukauden kuluttua tilikauden 
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päättymisestä, kun kyseessä on 
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto, joka 
sijoittaa toiseen vaihtoehtoiseen 
sijoitusrahastoon ja tarvitsee tietoja 
tämän toisen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston vuosikertomuksista tai 
osavuosikatsauksista vuosikertomuksensa 
laatimista varten.

Perustelu

Pääomasijoitusrahastojen rahastot laativat vuosikertomuksensa sijoituskohteenaan olevilta 
pääomasijoitusrahastoilta saatavien uusimpien taloudellisten tietojen perusteella. Nämä 
kohderahastot eivät kenties julkaise vuosikertomuksia tai taloudellisia tietoja niin ajoissa, 
että rahastojen rahasto voisi noudattaa neljän kuukauden määräaikaa laatiessaan omaa 
vuosikertomustaan. Siksi rahastojen rahastot tarvitsevat lisäaikaa vuosikertomustensa 
laatimiseen. 

Tarkistus 51

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

Komission teksti Tarkistus

c a) jäljempänä 20 artiklassa luetellut 
tiedot siinä määrin kuin ne ovat 
muuttuneet kertomuksessa käsitellyllä 
tilikaudella, kuten vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan ja tarvittaessa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston ylimmälle 
johdolle ja muille työntekijöille, joilla on 
merkittävä vaikutus yhtiön riskeille 
altistumiseen, maksamien palkkojen ja 
palkkioiden määrät eriteltyinä kiinteään 
ja muuttuvaan osuuteen;

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 kohta – c b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

c b) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
salkkuun sisältyviä yhtiöitä koskeva 
vuotuinen arviointikertomus;

Perustelu

Kaikissa liikeyrityksissä (mukaan luettuna vaihtoehtoiset sijoitusrahastot) sijoittajia eniten 
kiinnostava asiakirja on vuosikertomus (jonka vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja laatii). 

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yhden tai useamman henkilön, jolla on 
lain nojalla kelpoisuus suorittaa 
tilintarkastusta tilinpäätösten ja 
konsolidoitujen tilinpäätösten 
lakisääteisestä tilintarkastuksesta, 
direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY 
muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 
84/253/ETY kumoamisesta 17 päivänä 
toukokuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2006/43/EY mukaisesti, on tarkastettava 
vuosikertomuksen tilinpäätöstiedot. 
Tilintarkastuskertomus mahdollisine 
varaumineen on toistettava täydellisenä 
vuosikertomuksessa.

3. Yhden tai useamman henkilön, jolla on 
lain nojalla kelpoisuus suorittaa 
tilintarkastusta tilinpäätösten ja 
konsolidoitujen tilinpäätösten 
lakisääteisestä tilintarkastuksesta, 
direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY 
muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 
84/253/ETY kumoamisesta 17 päivänä 
toukokuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2006/43/EY21 mukaisesti, on tarkastettava 
vuosikertomuksen tilinpäätöstiedot, jotka 
on laadittava vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston säännöissä tai 
perustamis- tai muodostamisasiakirjoissa 
edellytettyjen vaatimusten tai 
periaatteiden mukaisesti. 
Tilintarkastuskertomus mahdollisine 
varaumineen on toistettava täydellisenä 
vuosikertomuksessa.

Perustelu

Omaa arviointia vastaavasti (ks. tarkistuksen 15 perustelut) tilinpäätöstietojen tarkastamisen 
ei pitäisi olla tarpeen. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston salkkuun sisältyvät yhtiöt voivat 
kuitenkin laatia tarkastusta varten tarvittaessa vuosikatsauksen.
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Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa
yksilöidään vuosikertomuksen sisältö ja 
muoto. Nämä toimenpiteet mukautetaan
asianomaisen toimenpiteen kohteena 
olevaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan tyyppiä vastaaviksi.

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
tämän direktiivin 49 artiklassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joilla
yksilöidään vuosikertomuksen sisältö ja 
muoto. Näiden säädösten on oltava 
tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia, ja 
ne on mukautettava asianomaisen 
säädöksen kohteena olevaa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan tyyppiä ja 
kertomuksessa käsitellyn vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston tyyppiä vastaaviksi, ja 
niissä on otettava huomioon erot 
erilaisten vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen ja niiden hoitajien 
koossa, resursseissa, 
monimutkaisuudessa, ominaisuuksissa, 
sijoituksissa, sijoitusstrategioissa ja 
-tekniikoissa, rakenteissa ja sijoittajissa.

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Tarkistus 56
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Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoittajat saavat ennen 
kyseiseen rahastoon sijoittamista seuraavat 
tiedot, ja tämän jälkeen säännöllisesti ajan 
tasalle saatettuja tietoja:

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on varmistettava, että vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston sijoittajien saataville 
asetetaan ennen kyseiseen rahastoon 
sijoittamista seuraavat tiedot, ja tämän 
jälkeen säännöllisesti ajan tasalle saatettuja 
tietoja:

Perustelu

Yhdenmukaistetaan sanamuoto yhteissijoitusyritysdirektiivin ja rahoitusmarkkinadirektiivin 
kanssa. 

Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kuvaus vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
sijoitusstrategiasta ja tavoitteista, kaikista 
varoista, joihin kyseinen rahasto voi 
sijoittaa, sen käyttämistä tekniikoista, 
kaikista toimintaan liittyvistä riskeistä, 
mahdollisista sovellettavista 
sijoitusrajoituksista, olosuhteista, joissa 
kyseinen rahasto voi hyödyntää vivutusta, 
sallituista vivutuksen tyypeistä ja lähteistä 
ja niihin liittyvistä riskeistä ja vivutuksen 
käytön mahdollisista rajoituksista;

a) kuvaus vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
sijoitusstrategiasta ja tavoitteista, varojen 
tyypeistä, joihin kyseinen rahasto voi 
sijoittaa, sen käyttämistä tekniikoista, 
toimintaan liittyvistä riskeistä, 
mahdollisista sovellettavista 
sijoitusrajoituksista, olosuhteista, joissa 
kyseinen rahasto voi hyödyntää vivutusta, 
sallituista vivutuksen tyypeistä ja lähteistä 
ja niihin liittyvistä riskeistä ja vivutuksen 
käytön mahdollisista rajoituksista;

Perustelu

On käytännössä mahdotonta ilmoittaa "kaikkia" varoja, joihin vaihtoehtoinen sijoitusrahasto 
voi sijoittaa, ja ehdotettu tarkistus noudattaa puheenjohtajavaltio Ruotsin 
kompromissiehdotusta. Muut muutokset aiheutuvat tästä. 
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Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) kuvaus kaikista sellaisista maksuista ja 
kuluista sekä niiden enimmäismääristä, 
jotka voivat suoraan tai välillisesti koitua 
sijoittajien maksettaviksi;

h) kuvaus kaikista sellaisista maksuista ja 
kuluista sekä niiden enimmäismääristä tai 
-osuuksista, jotka voivat suoraan tai 
välillisesti koitua sijoittajien maksettaviksi,
sekä kuvaus viimeisten kahdentoista 
kuukauden aikana suoritetuista 
maksuista ja kuluista;

Tarkistus 59

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

Komission teksti Tarkistus

j a) kuvaus vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston aiemmista tuloksista sen 
perustamisesta lähtien uusimpaan 
arviointiin asti.

Perustelu

Sijoittajille annettavien tietojen on oltava kattavia, kun otetut riskit otetaan huomioon. 
Etenkin vaihtoehtoisen sijoitusrahaston mutta myös sen hoitajan toimintahistoria on tärkeä 
osatekijä sijoituspäätöksissä. Nämä tiedot ovat aivan liian usein osittaisia tai 
harhaanjohtavia. Harkitun päätöksen tekemiseen tarvitaan myös tietoja todella suoritetuista 
maksuista ja rahoituslähteistä. Kuukausittaiset tiedot vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
riskiprofiilista auttavat myös sijoittajia hallitsemaan riskejään.

Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 2 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on annettava sijoittajille kustakin 
hoitamastaan vaihtoehtoisesta 
sijoitusrahastosta säännöllisesti seuraavat 
tiedot:

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on annettava sijoittajille kustakin 
hoitamastaan vaihtoehtoisesta 
sijoitusrahastosta, joka sallii 
lunastusoikeudet sijoittajien valinnan 
mukaan, säännöllisesti seuraavat tiedot:

Perustelu

Pääomasijoitusrahastojen rahastot (ja pääomasijoitusrahastot) tekevät epälikvidejä 
sijoituksia, eikä sijoittajilla ole lunastusoikeuksia. Kun sijoittajilla ei ole lunastusoikeutta, ei 
pitäisi olla tarpeen antaa säännöllisesti ilmoituksia, jotka liittyvät epälikvideihin varoihin tai 
maksuvalmiuteen.

Tarkistus 61

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

Komission teksti Tarkistus

Myytäessä vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja 
eläkerahastoille on ilmoitettava tähän 
sijoitusmuotoon liittyvistä erityisistä 
riskeistä. Lisäksi asiakirjat, jotka on 
toimitettava sijoittajille, on tässä 
tapauksessa asetettava myös edunsaajien,
heidän edustajiensa tai näiden lukuun 
toimivien asiantuntijoiden saataville.

Perustelu

Eläkerahastoilla on erityinen vastuu, sillä niille siirretään yhä enemmän työntekijöiden 
eläketurvaan liittyviä julkisen palvelun tehtäviä. Siksi niille on asetettava erityisiä 
julkistamisvelvoitteita, jos ne ylipäätään saavat sijoittaa pääomaa vaihtoehtoisiin 
sijoitusrahastoihin. Lisäksi on estettävä, että ensisijaisilta sijoittajilta eli edunsaajilta voidaan 
salata heidän varainhoitajansa tai eläkerahaston valvonnan kannalta olennaisia tietoja.
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Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa
yksilöidään vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan tiedonantovelvollisuudet ja 
2 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
antamisen aikaväli. Nämä toimenpiteet 
mukautetaan asianomaisen toimenpiteen 
kohteena olevaa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan tyyppiä 
vastaaviksi.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
tämän direktiivin 49 artiklassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joilla
yksilöidään vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan tiedonantovelvoitteet ja 
2 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
antamisen aikaväli ottaen huomioon 
asianomaisen säädöksen kohteena olevan 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
tyyppi.

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

Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
senhetkinen riskiprofiili ja tiedot 
riskienhallintajärjestelmistä, joita kyseisen 
rahaston hoitaja käyttää näiden riskien 
hallintaan;

c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
senhetkinen riskiprofiili, käytetty 
vivutustaso ja tiedot 
riskienhallintajärjestelmistä, joita kyseisen 
rahaston hoitaja käyttää näiden riskien 
hallintaan;

Perustelu

Toimivaltaisten viranomaisten on saatava täydellinen käsitys vaihtoehtoisesta 
sijoitusrahastosta ja sen hoitajasta. 
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Tarkistus 64

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) maksurakenne ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajalle maksetut 
määrät;

Perustelu

Toimivaltaisten viranomaisten on saatava täydellinen käsitys vaihtoehtoisesta 
sijoitusrahastosta ja sen hoitajasta. Maksurakenne on tärkeä riskejä määrittävä tekijä. 

Tarkistus 65

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e b) tiedot vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
tuloksista, varojen arvon määritys 
mukaan luettuna.

Perustelu

Toimivaltaisten viranomaisten on saatava täydellinen käsitys vaihtoehtoisesta 
sijoitusrahastosta ja sen hoitajasta. 

Tarkistus 66

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
tämän direktiivin 49 artiklassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joilla
yksilöidään 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut 
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aikaväli. raportointivelvollisuudet, joita voidaan 
mukauttaa ja täydentää 
rahoitustekniikoiden kehittymisen 
perusteella, ja raportoinnin aikaväli.

Tarkistus 67

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Siirretään komissiolle lisäksi valta antaa 
tämän direktiivin 49 artiklassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat 3 a kohdan mukaisesti 
julkaistavien tietojen tyyppiä.

Tarkistus 68

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan, joka hoitaa yhtä tai useampaa 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, jossa 
käytetään vivutusta järjestelmän kannalta 
merkittävällä tavalla, on asetettava 
kotijäsenvaltionsa toimivaltaisten 
viranomaisten saataville tiedot kussakin 
sen hoitamassa vaihtoehtoisessa 
sijoitusrahastossa käytetyn vivutuksen 
kokonaistasosta, tieto siitä, miten vivutus 
jakaantuu rahan tai arvopapereiden 
lainaamiseen perustuvan vivutuksen ja 
rahoitusjohdannaisiin sisältyvän 
vivutuksen kesken, ja tieto siitä, missä 
määrin varoja on käytetty 
vivutusjärjestelyissä uudelleen.
Näissä tiedoissa on ilmoitettava 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
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kunkin hoitamansa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osalta viisi suurinta 
lainarahan tai lainattujen arvopaperien 
lähdettä sekä kultakin näiltä 
lainanantajayhteisöiltä saadun vivutuksen 
määrät kunkin rahaston osalta.

Perustelu

Puheenjohtajavaltio Ruotsin kompromissiehdotuksessa esitetään tätä tarkistusta, jota 
pidämme aiheellisena. 

Tarkistus 69

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
kotijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset saavat tiedot siitä, miten 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
hoitaman rahaston yhteydessä käytetään 
lyhyeksi myyntiä, jotta voidaan määrittää, 
missä määrin lyhyeksi myynnin käyttö 
lisää rahoitusjärjestelmän 
järjestelmäriskiä tai markkinahäiriöiden 
riskiä. Kotijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten on myös varmistettava, että 
tällaiset tiedot annetaan kootusti kaikista 
niiden valvomista vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajista muille 
toimivaltaisille viranomaisille, 23 päivänä 
tammikuuta 2009 tehdyllä komission 
päätöksellä 2009/77/EY1 perustetulle 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja 
asetuksella .../.../EY perustetulle 
Euroopan järjestelmäriskikomitealle 
noudattaen valvontaan liittyvää 
yhteistyötä koskevassa 46 artiklassa 
tarkoitettuja menettelyjä.
________________
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1 EUVL L 25, 29.1.2009, s. 18.

Perustelu

Pidämme aiheettomana sitä, että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajien harjoittamaa 
lyhyeksi myyntiä säännellään erillään. Panemme merkille, että direktiivin perusteluissa 
myönnetään, että lyhyeksi myynti ei ole vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajien yksinoikeus 
ja että komissio tarkastelee lyhyeksi myyntiä laajemmin. Lisäksi toteamme, että tämä on 
tunnustettu puheenjohtajavaltio Ruotsin kompromissiehdotuksessa, jossa sen tilalla on 
tietojenkeruuvaatimus, sekä Gauzèsin mietinnössä, jonka tarkistuksessa 13 myönnetään, että 
lyhyeksi myyntiä olisi harjoitettava yhdenmukaistetussa sääntelykehyksessä. 

Tarkistus 70

Ehdotus direktiiviksi
21 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

21 a artikla

Salassapitovelvollisuus
Tällä direktiivillä ei millään tavoin estetä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa 
ilmoittamasta toimivaltaiselle 
viranomaiselle, että tietyt hoitajan tämän 
direktiivin mukaisesti toimittamat tiedot 
kuuluvat liikesalaisuuden piiriin tai ovat 
salassa pidettäviä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta kyseisen viranomaisen 
mahdollisuutta jakaa kyseiset tiedot 
muiden toimivaltaisten viranomaisten 
kanssa tämän direktiivin mukaisesti.

Tarkistus 71

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa
yksilöidään vivutukseen liittyvät 

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
tämän direktiivin 49 artiklassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joilla
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tiedonantovelvollisuudet ja viranomaisille 
raportoinnin ja sijoittajille tiedottamisen 
aikaväli.

yksilöidään vivutukseen liittyvät 
tiedonantovelvollisuudet ja viranomaisille 
raportoinnin ja sijoittajille tiedottamisen 
aikaväli.

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

Tarkistus 72

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kotijäsenvaltion on varmistettava, että 
kaikki 24 artiklan nojalla saadut tiedot 
kootaan kaikista sen valvomista 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista 
yhteen ja asetetaan muiden jäsenvaltioiden
toimivaltaisten viranomaisten saataville 
noudattaen valvontayhteistyötä koskevassa 
46 artiklassa säädettyä menettelyä. Sen on 
myös viipymättä tiedotettava tätä 
mekanismia käyttäen ja kahdenvälisesti 
suoraan asianomaisille jäsenvaltioille, jos 
sen vastuualueeseen kuuluva 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
saattaa toimia merkittävänä 
vastapuoliriskin lähteenä toisessa 
jäsenvaltiossa sijaitsevalle luottolaitokselle 
tai muulle järjestelmän kannalta 
olennaiselle laitokselle.

2. Kotijäsenvaltion on varmistettava, että 
kaikki 21 ja 24 artiklan nojalla saadut 
tiedot kootaan kaikista sen valvomista 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista 
yhteen ja asetetaan unionin muiden 
toimivaltaisten viranomaisten, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen ja 
Euroopan järjestelmäriskikomitean 
saataville. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on toimitettava tiedot 
viipymättä noudattaen valvontayhteistyötä 
koskevassa 46 artiklassa säädettyä 
menettelyä. Sen on myös viipymättä 
tiedotettava tätä mekanismia käyttäen ja 
kahdenvälisesti suoraan asianomaisille 
jäsenvaltioille, jos sen vastuualueeseen 
kuuluva vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja saattaa toimia merkittävänä 
vastapuoliriskin lähteenä toisessa 
jäsenvaltiossa sijaitsevalle luottolaitokselle 
tai muulle järjestelmän kannalta 
olennaiselle laitokselle.

Tarkistus 73
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Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Perustelu

Komission ei pidä asettaa EU:n laajuista vivutuskattoa, koska se olisi suhteetonta ja jättäisi 
huomiotta vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajien rakenteiden ja strategioiden suuren 
vaihtelun. Se olisi taantuman tapauksessa myös suhdanteita vahvistavaa. Tämän toimivallan 
olisi sen sijaan oltava jäsenvaltioiden viranomaisilla tapauskohtaisesti. 

Tarkistus 74

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajien kotijäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat asettaa 
poikkeuksellisissa tilanteissa ja 
rahoitusjärjestelmän vakauden ja eheyden 
sitä edellyttäessä rajoituksia vivutukselle, 
jota vaihtoehtoiset sijoitusrahastojen 
hoitajat voivat käyttää. Kyseisistä 
toimenpiteistä olisi ilmoitettava 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
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hyväksymien toimenpiteiden kanssa 
yhteensopivia.

kotijäsenvaltiolle, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle, 
Euroopan järjestelmäriskikomitealle ja 
komissiolle.

Perustelu

Komission ei pidä asettaa EU:n laajuista vivutuskattoa, koska se olisi suhteetonta ja jättäisi 
huomiotta vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajien rakenteiden ja strategioiden suuren 
vaihtelun. Se olisi taantuman tapauksessa myös suhdanteita vahvistavaa. Tämän toimivallan 
olisi sen sijaan oltava jäsenvaltioiden viranomaisilla tapauskohtaisesti. 

Tarkistus 75

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla

Komission teksti Tarkistus

Soveltamisala Soveltamisala
1. Tätä jaksoa sovelletaan seuraaviin: 1. Tätä jaksoa sovelletaan seuraaviin:
a) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, jotka hoitavat yhtä tai useampaa 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, joilla 
erikseen tai yhteenlaskettuna on hallussaan 
vähintään 30 prosenttia yhteisössä
kotipaikkaansa pitävän liikkeeseenlaskijan 
tai tällaisen listaamattoman yhtiön 
äänioikeuksista;

a) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, jotka hoitavat yhtä tai useampaa 
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, joilla 
erikseen tai yhteenlaskettuna on 
määräysvalta eli esimerkiksi hallussaan 
vähintään 10, 20, 30 tai 50 prosenttia 
unionissa kotipaikkaansa pitävän 
liikkeeseenlaskijan tai tällaisen 
listaamattoman yhtiön äänioikeuksista;

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

b) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajat, jotka ovat tehneet yhden tai 
useamman muun vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan kanssa 
sopimuksen, jonka turvin näiden hoitajien 
hoitamat vaihtoehtoiset sijoitusrahastot 
kykenevät käyttämään määräysvaltaa eli 
esimerkiksi vähintään 10:tä, 20:tä, 30:tä 
tai 50:tä prosenttia liikkeeseenlaskijan tai 
listaamattoman yhtiön äänioikeuksista.

2. Tätä jaksoa ei sovelleta, jos 
asianomainen liikkeeseenlaskija tai 

2. Tämän direktiivin 26–30 artiklaa ei 
sovelleta, jos asianomainen 
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listaamaton yhtiö on pieni tai keskisuuri
yritys, jonka palveluksessa on alle 
250 henkeä, vuotuinen liikevaihto 
enintään 50 miljoonaa euroa ja/tai 
vuositase enintään 43 miljoonaa euroa.

liikkeeseenlaskija tai listaamaton yhtiö, 
sidoksissa olevat yhtiöt mukaan luettuina,
on yritys, jonka palveluksessa on alle 
50 henkeä.

Tarkistus 76

Ehdotus direktiiviksi 
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

Ilmoitus määräysvallan hankkimisesta 
listaamattomassa yhtiössä

Ilmoitus huomattavan vaikutusvallan
hankkimisesta listaamattomassa yhtiössä

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

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

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
aina kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitaja yksin tai yhdessä toisen 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
kanssa saa haltuunsa yhden tai 
useamman hoitamansa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston kautta 10, 20, 30 tai 
50 prosenttia liikkeeseenlaskijan tai 
listaamattoman yhtiön äänioikeuksista, 
sen on ilmoitettava 2 kohdassa tarkoitetut 
tiedot asianomaiselle yhtiölle, tarvittaessa
sen työntekijöiden edustajille tai, jos 
tällaisia edustajia ei ole, itse työntekijöille, 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
toimivaltaiselle viranomaiselle ja sen 
jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle, johon liikkeeseenlaskija 
tai listaamaton yhtiö on sijoittautunut.

Ilmoitus on tehtävä mahdollisimman pian, 
mutta viimeistään neljän 
kaupankäyntipäivän kuluessa, joista 
ensimmäiseksi päiväksi katsotaan päivä, 

Ilmoitus on tehtävä mahdollisimman pian, 
mutta viimeistään neljän 
kaupankäyntipäivän kuluessa, joista 
ensimmäiseksi päiväksi katsotaan päivä, 



PE438.149v03-00 58/72 AD\815631FI.doc

FI

jona vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
saavutti aseman, jossa se kykenee 
käyttämään 30 prosenttia äänioikeuksista.

jona vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
saavutti relevantin raja-arvon.

2. Edellä 1 kohdassa edellytetyssä 
ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:

2. Edellä 1 kohdassa edellytetyssä 
ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:

a) syntynyt tilanne äänioikeuksien suhteen; a) syntynyt tilanne äänioikeuksien suhteen;

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

b) olosuhteet, joissa määräysvalta on 
saavutettu, mukaan luettuina täydet 
tunnistetiedot asiaan liittyvistä 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 
hoitajista, vaihtoehtoisista 
sijoitusrahastoista ja osakkeenomistajista 
sekä henkilöistä, jotka toimivat yhdessä 
heidän kanssaan, luonnollisista 
henkiöistä tai oikeushenkilöistä, joilla on 
oikeus käyttää äänioikeutta heidän 
puolestaan, sekä soveltuvin osin niiden 
yritysten ketju, joiden kautta äänioikeutta 
tosiasiallisesti käytetään;

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

c) päivämäärä, jona määräysvalta
saavutettiin tai ylitettiin.

Tarkistus 77

Ehdotus direktiiviksi
27 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

27 a artikla

Omien varojen riittävyys kohdeyhtiöissä
Jotta voidaan välttää mahdollinen 
yrityksen varojen ryövääminen, 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston valvoman 
kohdeyhtiön nettovarojen on vastattava 
omien varojen riittävyyttä koskevia 
säännöksiä toisen yhtiöoikeusdirektiivin 
mukaisesti.

Perustelu

Takeiden yhteensovittamisesta 13. joulukuuta 1976 annetun neuvoston toisen direktiivin 
77/91/ETY 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan säännökset ja neuvoston direktiivin 77/91/ETY 
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muuttamisesta julkisten osakeyhtiöiden perustamisen sekä niiden pääoman säilyttämisen ja 
muuttamisen osalta 6. syyskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2006/68/EY 1 artiklan 4 kohdan b alakohdan ja 1 artiklan 5 kohdan säännökset, sellaisina 
kuin osakeyhtiöt soveltavat niitä, voivat auttaa estämään yrityksen varojen ryöväämisen vain 
hankintavelan lyhentämiseksi, ja ne voivat samalla antaa riittävästi liikkumatilaa legitiimejä 
strategisia rakennemuutoksia varten. 

Tarkistus 78

Ehdotus direktiiviksi 
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Sen lisäksi, mitä 27 artiklassa säädetään, 
on jäsenvaltioiden varmistettava, että kun 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
yksin tai yhdessä toisen vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan kanssa saa
määräysvallan liikkeeseenlaskijassa tai 
listaamattomassa yhtiössä, kyseinen 
hoitaja ilmoittaa tässä kohdassa säädetyt 
tiedot liikkeeseenlaskijalle, 
listaamattomalle yhtiölle, niiden 
osakkeenomistajille ja työntekijöiden 
edustajille tai, jos tällaisia edustajia ei ole, 
itse työntekijöille.

Liikkeeseenlaskijan ollessa kyseessä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on asetettava asianomaisen 
liikkeeseenlaskijan, sen 
osakkeenomistajien ja sen työntekijöiden 
edustajien saataville direktiivin 
2004/25/EY 6 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetut tiedot.

Liikkeeseenlaskijan ollessa kyseessä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on
asetettava asianomaisen 
liikkeeseenlaskijan, sen 
osakkeenomistajien ja työntekijöiden 
edustajien saataville seuraavat tiedot:

Liikkeeseenlaskijan ja listaamattoman 
yhtiön ollessa kyseessä vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan on asetettava 
saataville:

a) tiedot, joita tarkoitetaan julkisista 
ostotarjouksista 21 päivänä huhtikuuta 
2004 annetun Euroopan parlamentin ja 

a) suunnitellut merkittävät varojen 
myynnit;
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neuvoston direktiivin 2004/25/EY1

6 artiklan 3 kohdassa;

b) periaatteet, joita noudatetaan 
eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja 
hallitsemiseksi erityisesti vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan ja 
liikkeeseenlaskijan välillä;

b) periaatteet, joita noudatetaan 
eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja 
hallitsemiseksi erityisesti vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan ja 
liikkeeseenlaskijan välillä;

c) periaatteet, joita noudatetaan 
liikkeeseenlaskijan ulkoisessa ja sisäisessä 
tiedottamisessa erityisesti koskien 
työntekijöitä.

c) periaatteet, joita noudatetaan 
liikkeeseenlaskijan ulkoisessa ja sisäisessä 
tiedottamisessa erityisesti koskien 
työntekijöitä.

Listaamattoman yhtiön ollessa kyseessä 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
on asetettava asianomaisen yhtiön, sen 
osakkeenomistajien ja työntekijöiden 
edustajien saataville seuraavat tiedot:
d) tieto vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajasta, joka joko yksin tai yhteistyössä 
toisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan kanssa, on saavuttanut 
30 prosentin raja-arvon;

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

e) listaamattoman yhtiön 
kehittämissuunnitelma;
f) periaatteet, joita noudatetaan 
eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja 
hallitsemiseksi erityisesti vaihtoehtoisen
sijoitusrahaston hoitajan ja listaamattoman 
yhtiön välillä;

f) periaatteet, joita noudatetaan 
eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja 
hallitsemiseksi erityisesti vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston hoitajan ja listaamattoman 
yhtiön välillä;

g) periaatteet, joita noudatetaan 
liikkeeseenlaskijan tai listaamattoman 
yhtiön ulkoisessa ja sisäisessä 
tiedottamisessa erityisesti koskien 
työntekijöitä.

g a) henkilö tai henkilöt, jotka ovat 
oikeutettuja tekemään yritysstrategiaa ja 
työllistämispolitiikkaa koskevia 
oikeudellisesti sitovia sopimuksia.

1 EUVL L 142, 30.4.2004, s. 12.
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Tarkistus 79

Ehdotus direktiiviksi 
28 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa
määritellään:

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
tämän direktiivin 49 artiklassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joilla
määritellään:

Tarkistus 80

Ehdotus direktiiviksi 
28 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Tarkistus 81

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
vuosikertomuksessa on oltava seuraavat 
lisätiedot kustakin liikkeeseenlaskijasta ja 
listaamattomasta yhtiöstä, johon kyseinen 
rahasto on sijoittanut:

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
vuosikertomuksessa on oltava seuraavat 
lisätiedot kustakin liikkeeseenlaskijasta ja 
listaamattomasta yhtiöstä, jossa 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla 
on 28 artiklassa tarkoitettu määräysvalta:
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Tarkistus 82

Ehdotus direktiiviksi 
29 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
tämän direktiivin 49 artiklassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joilla
yksilöidään 1 ja 2 kohdan 
tiedonantovaatimukset.

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

Tarkistus 83

Ehdotus direktiiviksi 
30 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Kun tietty taho on hankkinut 
määräysvallan tai saavuttanut 
huomattavan vaikutusvallan 
liikkeeseenlaskijassa ja kyseisen 
liikkeeseenlaskijan osakkeita ei enää tämän 
jälkeen oteta kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyillä markkinoilla, sen on 
kuitenkin edelleen noudatettava direktiivin 
2004/109/EY mukaisia velvollisuuksiaan 
vuoden ajan päivästä, jona se poistettiin 
säännellyiltä markkinoilta.
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Tarkistus 84

Ehdotus direktiiviksi 
31 artikla – 3 kohta – 2 ja 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jollei kolmannessa alakohdassa 
tarkoitetuista 
täytäntöönpanotoimenpiteistä muuta 
johdu, toimivaltaiset viranomaiset voivat 
asettaa rajoituksia tai ehtoja tämän artiklan 
nojalla tapahtuvalle vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston markkinoinnille.

Jollei kolmannessa alakohdassa 
tarkoitetuista delegoiduista säädöksistä
muuta johdu, toimivaltaiset viranomaiset 
voivat asettaa rajoituksia tai ehtoja tämän 
artiklan nojalla tapahtuvalle vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston markkinoinnille.

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa
yksilöidään sellaisten rajoitusten ja ehtojen 
lajit, joita voidaan asettaa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston markkinoinnille tämän 
kohdan toisen alakohdan nojalla. Nämä 
toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Siirretään komissiolle valta antaa tämän 
direktiivin 49 artiklassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä, joilla yksilöidään 
sellaisten rajoitusten ja ehtojen lajit, joita 
voidaan asettaa vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston markkinoinnille tämän 
kohdan toisen alakohdan nojalla.

Tarkistus 85

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan kotijäsenvaltio voi sallia 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan 
markkinoivan unionin ulkopuolella 
kotipaikkaansa pitävää vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa alueellaan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti.
Mikäli vaihtoehtoinen sijoitusrahasto 
sallii lunastusoikeudet sijoittajien 
valinnan mukaan, tämä edellyttää, että 
vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
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pitää kotipaikkaansa unionissa tai että 
seuraavat tahot ovat sopineet yhteistyöstä 
ja järjestelmäriskien seurannan kannalta 
merkityksellisten tietojen tehokkaasta 
vaihdosta:
a) sen jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset, jossa vaihtoehtoista 
sijoitusrahastoa markkinoidaan, ja 
kyseisen kolmannen maan toimivaltaiset 
viranomaiset;
b) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 
ja sen valvontaviranomainen;
c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan valvontaviranomainen ja 
Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen.

Perustelu

Uusi 4 a kohta, jossa yksittäisille jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus säilyttää omat 
yksityisiä sijoituksia koskevat poikkeuksensa, on välttämätön, jotta ei aiheuteta EU:n 
eläkerahastoille ja muille sijoittajille merkittävää haittaa, joka syntyisi, jos nämä eivät voisi 
sijoittaa EU:n ulkopuolella hoidettaviin rahastoihin. 

Tarkistus 86

Ehdotus direktiiviksi 
33 artikla – 7 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio hyväksyy 49 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen täytäntöönpanotoimenpiteitä, 
joilla yksilöidään

7. Siirretään komissiolle valta antaa 
tämän direktiivin 49 artiklassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joilla 
yksilöidään

Tarkistus 87

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi 
markkinoida kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitävän vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia 
jossakin jäsenvaltiossa kotipaikkaansa 
pitäville ammattimaisille sijoittajille 
ainoastaan siinä tapauksessa, että mainittu 
kolmas maa on allekirjoittanut kyseisen 
jäsenvaltion kanssa sopimuksen, joka 
vastaa täysin OECD:n 
malliverosopimuksen 26 artiklassa 
vahvistettuja vaatimuksia ja jolla 
varmistetaan tehokas tietojenvaihto 
veroasioissa.

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi 
markkinoida kolmannessa maassa 
kotipaikkaansa pitävän vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia 
jossakin jäsenvaltiossa kotipaikkaansa 
pitäville ammattimaisille sijoittajille siinä 
tapauksessa, että mainittu kolmas maa 
sisältyy OECD:n luetteloon niistä 
oikeudenkäyttöalueista, jotka ovat 
panneet olennaisilta osin täytäntöön 
kansainvälisesti sovitut verotusalan 
standardit.

Perustelu

Aiheuttaa kohtuutonta rasitusta vaatia, että maalla, jossa kolmannen maan vaihtoehtoinen 
sijoitusrahasto pitää kotipaikkaansa, on tietojenvaihtosopimus kunkin EU:n jäsenvaltion 
kanssa, jossa rahastoa tullaan markkinoimaan, ja vaatimus rajoittaisi käytännössä 
todennäköisesti huomattavasti jäsenvaltioiden mahdollisuuksia sallia tällaisten rahastojen 
markkinointi niiden alueella kansallisten yksityisiä sijoituksia koskevien poikkeusten nojalla. 

Tarkistus 88

Ehdotus direktiiviksi 
37 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa
yksilöidään perusteet, joilla arvioidaan 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua 
kolmansien maiden 
arvonmääritysvaatimusten ja -sääntöjen 
vastaavuutta.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
tämän direktiivin 49 artiklassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joilla
yksilöidään perusteet, joilla arvioidaan 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua 
kolmansien maiden 
arvonmääritysvaatimusten ja -sääntöjen 
vastaavuutta.

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

Tarkistus 89

Ehdotus direktiiviksi 
37 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 2 kohdassa 
tarkoitettujen perusteita ja 49 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen täytäntöönpanotoimenpiteitä
sen toteamiseksi, että kolmannen maan 
lainsäädäntöön sisältyvät 
arvonmääritysvaatimukset ja -säännöt 
vastaavat yhteisössä sovellettavia.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
2 kohdassa tarkoitettuja perusteita 
noudattaen tämän direktiivin 49 artiklassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä sen 
toteamiseksi, että kolmannen maan 
lainsäädäntöön sisältyvät 
arvonmääritysvaatimukset ja -säännöt 
vastaavat unionissa sovellettavia.

Tarkistus 90

Ehdotus direktiiviksi 
38 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla 
määritellään perusteet, joilla arvioidaan 
1 kohdassa tarkoitettujen kolmansien 
maiden vakauden valvonnan sääntelyn, 
valvonnan ja vaatimusten vastaavuutta.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
tämän direktiivin 49 artiklassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joilla 
määritellään perusteet, joilla arvioidaan 
1 kohdassa tarkoitettujen kolmansien 
maiden vakauden valvonnan sääntelyn, 
valvonnan ja vaatimusten vastaavuutta.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
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Tarkistus 91

Ehdotus direktiiviksi 
38 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 3 kohdassa 
tarkoitettuja perusteita ja 49 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen täytäntöönpanotoimenpiteitä
sen toteamiseksi, että kolmannen maan 
vakauden valvonnan sääntely, valvonta ja 
vaatimukset vastaavat tätä direktiiviä.

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
3 kohdassa tarkoitettuja perusteita 
noudattaen tämän direktiivin 49 artiklassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä sen 
toteamiseksi, että kolmannen maan 
vakauden valvonnan sääntely, valvonta ja 
vaatimukset vastaavat tätä direktiiviä.

Tarkistus 92

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kolmas maa on allekirjoittanut sen 
jäsenvaltion kanssa, josta hoitaja hakee 
toimilupaa, sopimuksen, joka vastaa täysin
OECD:n malliverosopimuksen 
26 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia ja 
varmistaa tehokkaan tietojenvaihdon 
veroasioissa.

e) kolmas maa on allekirjoittanut sen 
jäsenvaltion kanssa, josta hoitaja hakee 
toimilupaa, sopimuksen, joka vastaa 
OECD:n malliverosopimuksen 
26 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia ja 
varmistaa tehokkaan tietojenvaihdon 
veroasioissa.

Tarkistus 93

Ehdotus direktiiviksi 
39 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla 
vahvistetaan

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
tämän direktiivin 49 artiklassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joilla 
vahvistetaan
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Tarkistus 94

Ehdotus direktiiviksi 
39 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Tarkistus 95

Ehdotus direktiiviksi 
39 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 2 kohdassa 
tarkoitettujen perusteita ja 49 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen täytäntöönpanotoimenpiteitä
sen toteamiseksi, että

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
2 kohdassa tarkoitettuja perusteita 
noudattaen tämän direktiivin 49 artiklassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä sen 
toteamiseksi, että

Tarkistus 96

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vakauden valvonnan sääntelyä ja 
jatkuvaa valvontaa koskeva kolmannen 
maan lainsäädäntö vastaa tätä direktiiviä ja 
sen täytäntöönpanoa tosiasiallisesti 
valvotaan;

a) vakauden valvonnan sääntelyä ja 
jatkuvaa valvontaa koskeva kolmannen 
maan lainsäädäntö vastaa kohtuudella tätä 
direktiiviä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston 
hoitajan ja vaihtoehtoisen 
sijoitusrahaston koon, tyypin tai 
monimutkaisuuden osalta ja sen 
täytäntöönpanoa tosiasiallisesti valvotaan;
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Tarkistus 97

Ehdotus direktiiviksi 
45 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio hyväksyy 49 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen täytäntöönpanotoimenpiteitä, 
jotka koskevat toimivaltaisten 
viranomaisten väliseen tietojenvaihtoon 
liittyviä menettelyjä.

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
tämän direktiivin 49 artiklassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat toimivaltaisten viranomaisten 
väliseen tietojenvaihtoon liittyviä 
menettelyjä.

Tarkistus 98

Ehdotus direktiiviksi 
46 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla 
tarkennetaan 1 kohdan nojalla 
vaihdettavien tietojen laajuutta, sisältöä ja 
toimittamistaajuutta.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
tämän direktiivin 49 artiklassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joilla 
tarkennetaan 1 kohdan nojalla 
vaihdettavien tietojen laajuutta, sisältöä ja 
toimittamistaajuutta.

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

Tarkistus 99

Ehdotus direktiiviksi 
47 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 4. Siirretään komissiolle valta antaa 
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täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka 
koskevat paikalla tehtävissä tarkastuksissa 
tai tutkinnoissa noudatettavia menettelyjä.

tämän direktiivin 49 artiklassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat paikalla tehtävissä tarkastuksissa 
tai tutkinnoissa noudatettavia menettelyjä.

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

Tarkistus 100

Ehdotus direktiiviksi 
49 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komitea Delegoidut säädökset

1. Komissiota avustaa Euroopan 
arvopaperikomitean perustamisesta 
6 päivänä kesäkuuta 2001 tehdyllä 
komission päätöksellä 2001/528/EY 
perustettu Euroopan arvopaperikomitea. 

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
2 artiklan 4 kohdassa, 9 artiklan 
2 kohdassa, 10 artiklan 3 kohdassa, 
11 artiklan 5 kohdassa, 12 artiklan 
3 kohdassa, 13 artiklassa, 16 artiklan 
4 kohdassa, 18 artiklan 4 kohdassa, 
19 artiklan 4 kohdassa, 20 artiklan 
3 kohdassa, 21 artiklan 4 kohdassa, 
24 artiklan 2 kohdassa, 25 artiklan 
3 kohdassa, 28 artiklan 2 kohdassa, 
29 artiklan 4 kohdassa, 31 artiklan 
3 kohdassa, 33 artiklan 7 kohdassa,
37 artiklan 2 kohdassa, 37 artiklan 
3 kohdassa, 38 artiklan 3 kohdassa, 
38 artiklan 4 kohdassa, 39 artiklan 
2 kohdassa, 39 artiklan 3 kohdassa, 
45 artiklan 5 kohdassa, 46 artiklan 
3 kohdassa, 47 artiklan 4 kohdassa ja 
53 artiklassa tarkoitettuja säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa 
säädettyjen edellytysten mukaisesti.

2. Tähän kohtaan viitattaessa sovelletaan 
menettelystä komissiolle siirrettyä 
täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 

2. Säädösvallan siirto on voimassa 
kolmen vuoden ajan tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä, ja säädösvallan 
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28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn 
neuvoston päätöksen 1999/468/EY 5 ja 
7 artiklaa ottaen huomioon mainitun 
päätöksen 8 artiklan säännökset.

siirtoa jatketaan kolmen vuoden kausiksi, 
jos komissio sitä pyytää viimeistään 
kuukautta ennen siirron umpeutumista ja 
ellei Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta asiaa kolmen kuukauden 
kuluessa pyynnön esittämisestä.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 
6 kohdassa tarkoitettu määräaika 
vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa säädösvallan siirron milloin 
tahansa.

3. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklan 1—4 kohtaa sekä 7 artiklaa 
ottaen huomioon mainitun päätöksen 
8 artiklan säännökset.

3. Tämän artiklan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, ellei Euroopan parlamentti 
tai neuvosto ole kolmen kuukauden 
kuluessa ilmaissut vastustavansa sitä.
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