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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendros aplinkybės

Finansų ir ekonomikos krizė atskleidė esminius finansų rinkos reguliavimo ir priežiūros 
trūkumus. Šiuo metu neužtikrinama rizikos ir atsakomybės, įskaitant teisinę atsakomybę, 
pusiausvyra. Šia direktyva siekiama nustatyti rizikos, susijusios su fondo veikla, ir dėl šios 
veiklos atsirandančios atsakomybės pusiausvyrą. 

Atsižvelgdama į ankstesnius Europos Parlamento pranešimus savo iniciatyva ir vis didėjantį 
visuomenės spaudimą, 2009 m. balandžio 30 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl direktyvos 
dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria siekiama nustatyti visų fondų, kuriems 
netaikoma direktyva dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į 
perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS direktyva), reguliavimo sistemą. Ši 
reguliavimo sistema turėtų pakeisti įvairias nacionalines taisykles siekiant sukurti visos 
Europos lygmeniu taikomą veiksmingesnę sistemą. Komisijos iniciatyva ir veiksmai 
sveikintini, tačiau daugelį aspektų dar reikėtų patobulinti.

Teisės reikalų komiteto pranešėjos pozicija

Teisės reikalų komiteto pranešėja norėtų atkreipti dėmesį į keletą esminių Komisijos 
pasiūlymo trūkumų:

a) pasiūlyme reglamentuojama valdytojų, o ne fondų veikla. Laikantis principo, kad 
reglamentuojama alternatyvaus investavimo fondų valdytojų veikla, sukuriamas saugumo 
įspūdis, tačiau lieka didelių spragų. Be to, užsienio fondų valdytojai iš ES nepriklausančių 
šalių gali investuoti Europos Sąjungoje ir jų veikla nebus registruojama ir kontroliuojama;

b) neįmanoma taikant ribinę vertę iš anksto nustatyti, kurios bendrovės gali kelti sisteminę 
riziką ir kurios tokios rizikos kelti negali. Kaip parodė dabartinė krizė, tik bendrovės žlugimo 
atveju išaiškėja, ar ji kelia sisteminę riziką. Be to, nustačius ribines vertes, liktų spraga, 
kadangi formaliai suskaidžius didelį fondą į mažesnius būtų nesunku šias ribas apeiti;

c) nuostatos dėl skaidrumo ir priežiūros sveikintinos, tačiau, pranešėjos nuomone, jas dar 
reikia tobulinti. Svarbu, kad būtų atskleidžiama informacija apie alternatyvaus investavimo 
fondų valdytojams (AIFV) taikomą atlyginimų strategiją ir kad būtų siekiama užtikrinti 
ilgalaikę sėkmingą įmonės veiklą. Taip pat būtina nustatyti patikimą ir skaidrią ES mastu 
taikomą vertinimo procedūrą. Tais atvejais, kai AIFV vykdo tarpvalstybinio masto veiklą, 
priežiūrą turėtų atlikti Europos tarnyba;

d) būtinos griežtesnės taisyklės atsižvelgiant į finansiniu svertu pagrįstą finansavimą, ypač 
kalbant apie privataus kapitalo fondus, ir į dažnai taikomą praktiką, kai kreditai, kurie 
paimami įmonėms įsigyti, perkeliami įsigytoms įmonėms, kadangi dėl to dažnai kyla pavojus 
tolesnei šių įmonių veiklai. Atsižvelgiant į rimtas pasekmes, kurių kyla privataus kapitalo 
fondams įsigyjant įmones, šioje srityje neturėtų būti numatyta išimčių mažoms ir vidutinėms 
įmonėms.

Nuomonės pranešėja taip pat norėtų pabrėžti tai, kad siekiant skatinti įmones laikytis 
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ilgalaikės veiklos strategijos, visų pirma reikėtų suteikti daugiau informavimo ir dalyvavimo 
teisių įmonių darbuotojams ir atitinkamai pakeisti kapitalo rinkų ir bendrovių teisę.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą be 
balsavimo priimti pakeitimus, kurie priklauso išimtinei susijusio komiteto kompetencijai, 
remiantis darbo su susijusiais komitetais procedūra (50 straipsnis):

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5) Ši direktyva turėtų būti taikoma tik 
valdant kolektyvinio investavimo 
subjektus, kurie pritraukia daugelio 
investuotojų kapitalą, siekdami jį investuoti 
pagal nustatytą investavimo politiką, 
vadovaudamiesi rizikos paskirstymo 
principu, šių investuotojų naudai. Ji turėtų 
galioti visų šių kolektyvinio investavimo 
subjektų valdytojams, kurie neprivalo 
gauti leidimo veikti kaip KIPVPS. Ši 
direktyva neturėtų būti taikoma pensijų 
fondų valdymui ir ne bendrojo fondo 
investicijų valdytojams, kaip antai labdaros 
fondai, valstybės vardu valdomi fondai 
arba kredito įstaigų, draudimo ar 
perdraudimo įmonių savo sąskaita 
laikomas turtas. Ši direktyva taip pat 
neturėtų būti taikoma aktyviai valdomoms 
investicijoms į vertybinius popierius, kaip 
antai sertifikatai, valdomi ateities sandoriai 
ir indeksuojamos obligacijos. Taip pat 
šioje direktyvoje subjektas, kuris 
daugiausiai veikia kaip kontroliuojantysis 
subjektas pavaldžiųjų bendrovių vardu ir 
turi bendrovių strateginius akcijų paketus 
ilgalaikės investicijos tikslais, o ne 
siekdamas gauti pelną pardavęs akcijas 
per tam tikrą nustatytą laikotarpį, 
nelaikomas kolektyvinio investavimo
subjektu. Investicinės įmonės, gavusios 
leidimą pagal Direktyvą 2004/39/EB dėl 
finansinių priemonių rinkų, neprivalo gauti 
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leidimo pagal šią direktyvą, kad galėtų 
teikti investavimo paslaugas, susijusias su 
AIF. Tačiau investicinės įmonės gali teikti 
investavimo paslaugas, susijusias su AIF, 
tik jei ir tokiu mastu, kokiu jų investiciniais 
vienetais ar akcijomis leidžiama prekiauti 
pagal šią direktyvą.

Pagrindimas

Turi būti aišku, kad nuoroda į kolektyvinio investavimo subjektus teigiant, kad ši direktyva 
taikoma visų kolektyvinio investavimo subjektų, kurie nėra KIPVPS, valdytojams, yra 
nuoroda į kolektyvinio investavimo subjektus, kurie pritraukia daugelio investuotojų kapitalą, 
siekdami jį investuoti pagal nustatytą investavimo politiką, vadovaudamiesi rizikos 
paskirstymo principu, šių investuotojų naudai, o ne į platesnę kolektyvinių investavimo 
subjektų kategoriją. 

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) Siekiant išvengti galimo turto 
išpardavimo dalimis, AIF 
kontroliuojamos įsigyjamos bendrovės 
grynas turtas turi atitikti kapitalo 
pakankamumo tvarkos nuostatas pagal 
Antrąją bendrovių teisės direktyvą1.
________________________________
1 1976 m. gruodžio 13 d. Antroji Tarybos direktyva 
77/91/EEB dėl apsaugos priemonių, kurių 
valstybės narės, siekdamos tokias priemones 
suvienodinti, reikalauja iš Sutarties 58 straipsnio 
antroje pastraipoje apibrėžtų akcinių bendrovių, jų 
narių ir kitų interesų apsaugai, bendroves 
steigiant, palaikant ir keičiant jų kapitalą, 
koordinavimo (OL L 26, 1977 1 31, p. 1).

Pagrindimas

1976 m. gruodžio 13 d. Antrosios Tarybos direktyvos 77/91/EEB dėl apsaugos priemonių 
koordinavimo 15 straipsnio 1 dalies a punkto nuostatos ir 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/68/EB, iš dalies keičiančios Tarybos 
direktyvą 77/91/EEB, taikomos ribotos atsakomybės akcinėms bendrovėms, 1 straipsnio 
4 dalies b punkto ir 1 straipsnio 5 dalies nuostatos galėtų padėti užkirsti kelią turto 
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išpardavimui dalimis tik siekiant išmokėti su įsigijimu susijusią skolą ir suteiktų pakankamai 
veikimo laisvės teisėtam strateginiam restruktūrizavimui atlikti. 

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) Būtina užtikrinti, kad AIFV veiktų 
laikydamiesi griežtos vadovavimo 
kontrolės. AIFV turi būti valdomi ir 
organizuojami taip, kad iki minimumo 
sumažėtų interesų konfliktų galimybė.
Paskutinieji įvykiai išryškino esminę 
būtinybę atskirti turto saugojimo ir 
valdymo funkcijas bei atskirti investuotojų 
turtą nuo valdytojo turto. Tam AIFV turi 
paskirti depozitarą ir pavesti jam įnešti 
investuotojo pinigus į atskirtą sąskaitą, 
saugoti finansines priemones ir tikrinti, ar 
AIF arba AIFV AIF vardu įsigijo visą kitą 
turtą.

12) Būtina užtikrinti, kad AIFV veiktų 
laikydamiesi griežtos vadovavimo 
kontrolės. AIFV turi būti valdomi ir 
organizuojami taip, kad iki minimumo 
sumažėtų interesų konfliktų galimybė.
Paskutinieji įvykiai išryškino esminę 
būtinybę atskirti turto saugojimo ir 
valdymo funkcijas bei atskirti investuotojų 
turtą nuo valdytojo turto. Tam AIFV turi 
paskirti depozitoriumą ir pavesti jam įnešti 
investuotojo pinigus į atskirtą sąskaitą, 
saugoti finansines priemones ir tikrinti, ar 
AIF arba AIFV AIF vardu įsigijo visą kitą 
turtą. Siekiant greitai ir veiksmingai 
grąžinti turtą investuotojams 
depozitoriumas atsako AIFV, AIF ir 
visiems AIF investuotojams už visus 
nuostolius, išskyrus patirtus force 
majeure atveju. Šioje srityje force 
majeure – neprognozuojami išorės 
įvykiai, dėl kurių atsiranda nuo 
depozitoriumo valios nepriklausantys 
nuostoliai, kurių pasekmių nebūtų galima 
išvengti net ir laikantis šioje direktyvoje 
išdėstytų deramo stropumo reikalavimų.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a) Depozitoriumo atsakomybei neturi 
poveikio šios atsakomybės perdavimas 
leidimą turinčiai trečiajai šaliai. Tačiau, 
kai depozitoriumui kyla teisinių kliūčių 
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dėl trečiosios valstybės teisės aktų ar 
įvyksta neprognozuojami išorės įvykių, 
depozitoriumi turėtų būti suteikta 
galimybė atsisakyti savo atsakomybės. 
Tokiam atsakomybės atsisakymui turėtų 
pritarti kompetentingos valstybės narės 
valdžios institucija ir tokia perduota 
atsakomybė negali būti toliau 
perduodama.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

13) Patikimas ir objektyvus turto 
vertinimas turi lemiamos reikšmės 
investuotojų interesų apsaugai. Skirtingi 
AIFV taiko skirtingas turto vertinimo 
metodologijas ir sistemas priklausomai nuo 
turto ir rinkos, kurioje jie daugiausiai 
investuoja. Pripažinti šiuos skirtumus yra 
tikslinga, tačiau reikėtų nustatyti, kad turto 
vertinimą privalo atlikti nuo AIFV 
nepriklausomas subjektas. Vertinimo 
kriterijai turėtų būti išdėstyti pagal 
Europos vertybinių popierių ir rinkų 
institucijos (EVPRI), įsteigtos pagal 
Reglamentą 2009/.../EB1*, gaires. 
* OL ...
OL įrašykite numerį, datą ir OL nuorodą.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) Atsižvelgiant į tai, kad AIFV, savo 
investavimo strategijoje taikantys didelį 
finansinį svertą, tam tikromis sąlygomis 
gali didinti sisteminę riziką arba kelti 
sumaištį rinkose, AIFV, naudojantiems

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

finansinį svertą, reikėtų nustatyti 
specialius ataskaitų teikimo reikalavimus. 
Informacija, reikalinga šiai rizikai 
nustatyti, stebėti ir į ją reaguoti, visoje 
Bendrijoje nėra nuosekliai renkama ir 
valstybės narės ja nesikeičia, siekdamos 
nustatyti galimus rizikos, kylančios finansų 
rinkų stabilumui Bendrijoje, šaltinius. 
Siekiant ištaisyti šią padėtį, AIFV, savo 
investavimo strategijoje taikantiems didelį 
finansinį svertą, turėtų būti taikomi 
specialūs ataskaitų teikimo reikalavimai. 
Šie AIFV turėtų būti įpareigoti atskleisti 
informaciją apie naudojamą finansinį 
svertą ir jo šaltinius. Šią informaciją 
reikėtų apibendrinti centriniame registre, 
kurį tvarkytų Europos sisteminės rizikos 
valdyba (ESRV), įsteigta pagal 
Reglamentą 2009/.../ES, ir ja atitinkamais 
atvejais keistis su kitomis Sąjungos
institucijomis, Europos vertybinių 
popierių ir rinkų institucija ir 
kompetentingomis trečiųjų šalių valdžios 
institucijomis, siekiant palengvinti šių 
AIFV naudojamo finansinio sverto 
poveikio Sąjungos finansų sistemai 
kolektyvinę analizę ir bendrą atsaką į šį 
poveikį. Centrinis registras, kurį tvarkytų 
ESRV ir kuris būtų skirtas bankams, 
teikiantiems pagrindinio maklerio 
paslaugas AIF, taip pat turi būti įsteigtas 
pagal Direktyvą 2006/48/EB ir 
Direktyvą 2006/49/EB.

Pagrindimas

Siekiant turėti galimybes pastebėti galimą sisteminę riziką, informacija, kuri kaupiama 
nacionaliniu lygmeniu, turėtų būti apibendrinama centriniame registre, kurį tvarkytų ESRV. 
Kartu turėtų būti įsteigtas registras pagrindinio maklerio veiklai, kaip reikalaujama pagal 
Kapitalui keliamų reikalavimų direktyvą (angl. CRD). 

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

16) AIFV veikla, vykdoma naudojant 
didelį finansinį svertą, galėtų turėti 
neigiamą poveikį finansų rinkų stabilumui 
ir efektyviam veikimui. Finansinis svertas 
yra sunkiai apibrėžiama samprata. AIFV 
buveinės valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms vis dėlto 
turėtų būti suteikta galimybė nustatyti 
finansinio sverto, kuriuo AIFV gali 
pasinaudoti didelės rinkos įtampos 
laikotarpiais, lygio apribojimus. Valstybės 
narės turėtų informuoti Europos 
vertybinių popierių ir rinkų instituciją 
(EVPRI) ir Komisiją apie visas šias 
priemones.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a) Būtina užtikrinti, kad visiems rinkos 
dalyviams, parduodantiems skolintus 
vertybinius popierius, būtų taikomi 
vienodi reikalavimai. Šiuo tikslu Komisija 
turėtų pasiūlyti horizontaliąją priemonę 
siekiant užtikrinti vienodas konkurencijos 
sąlygas AIFV ir kitiems rinkos dalyviams, 
kurie parduoda skolintus vertybinius 
popierius.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vienodas konkurencijos sąlygas ir užkirsti kelią galimybei rinktis 
palankesnes reglamentavimo sąlygas, skolintų vertybinių popierių pardavimo klausimą reikia 
spręsti imantis horizontaliųjų veiksmų. 
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a) Būtina užtikrinti, kad portfeliui 
priklausančioms įmonėms nebūtų taikomi 
griežtesni reikalavimai, nei kitiems 
emitentams ar kitoms į biržos prekybos 
sąrašus neįtrauktoms bendrovėms, 
gaunančioms privačias investicijas, 
išskyrus AIF investicijas. Nors būtinas 
bendrovių teisės skaidrumas, bet kokia 
diskriminacija, pvz., atsižvelgiant į 
bendrovės savininką nustatomas 
reikalavimas specialiai atskleisti portfeliui 
priklausančios įmonės strategiją ir plėtros 
planą, pažeistų sąžiningą konkurenciją ir 
sukeltų pavojų naujovių finansavimui 
Sąjungoje. Taip pat gali turėti įtakos kitų 
akcininkų teisėms. Šiuo tikslu Komisija 
turėtų vėliausiai iki ...* peržiūrėti visus 
atitinkamus bendrovių teisės aktus ir 
atitinkamas finansinio sektoriaus 
direktyvas bei atlikti būtinus pakeitimus 
pateikdama teisėkūros pasiūlymą, 
įskaitant deramus reikalingus šios 
direktyvos pakeitimus. Pateikus Komisijos 
pranešimą ir susijusį pasiūlymą turėtų 
būti užtikrintos vienodos sąlygos portfeliui 
priklausančioms įmonėms ir kitoms 
bendrovėms Komisija savo pranešime ir 
pasiūlyme turėtų atsižvelgti į akcininkų 
teisių apsaugą ir poreikį siekti vienodų 
tarptautinių sąlygų ir Europos 
konkurencingumo naujovių finansavimo 
ir naujų technologijų kūrimo srityse.
* OL įrašykite šios direktyvos įsigaliojimo 
datą.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26) Šiai direktyvai įgyvendinti būtinos 
priemonės turėtų būti patvirtintos pagal 
1999 m. birželio 28 d. Tarybos 
sprendimą 1999/468/EB, nustatantį 
Komisijos naudojimosi jai suteiktais 
įgyvendinimo įgaliojimais tvarką.

Išbraukta.

Pagrindimas

Tai būtų tinkama pagal naująsias komitologijos procedūras. 

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27) Visų pirma Komisija turėtų būti 
įgaliota priimti šiai direktyvai įgyvendinti 
būtinas priemones. Šiuo atžvilgiu
Komisija turėtų turėti įgaliojimus priimti
priemones, nustatančias procedūras, kurių 
laikydamiesi AIFV, valdantys AIF, kurių 
valdomas turtas neviršija šioje direktyvoje 
nustatytos ribos, portfelius, gali 
pasinaudoti teise įgyti AIFV statusą pagal 
šią direktyvą. Šios priemonės taip pat
rengiamos siekiant apibrėžti kriterijus, 
kuriuos turi taikyti kompetentingos 
institucijos, vertindamos, ar AIFV laikosi 
įpareigojimų vykdydami verslą, 
nustatydami privalomus interesų konfliktų 
tipus bei imdamiesi pagrįstų veiksmų, kad 
nustatytų vidaus ir organizacinę tvarką, 
kuria siekiama nustatyti interesų 
konfliktus, jų išvengti, juos valdyti ir 
atskleisti. Šiose priemonėse konkrečiai 
nurodomi rizikos valdymo reikalavimai, 
kuriuos AIFV turi taikyti valdydamas 

27) Komisija turėtų būti įgaliota pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį priimti šiai direktyvai 
įgyvendinti būtinus deleguotuosius teisės 
aktus, skirtus nustatyti procedūras, kurių 
laikydamiesi AIFV, valdantys AIF, kurių 
valdomas turtas neviršija šioje direktyvoje 
nustatytos ribos, portfelius, gali 
pasinaudoti teise įgyti AIFV statusą pagal 
šią direktyvą. Šiuose deleguotuose teisės 
aktuose taip pat gali būti apibrėžti
kriterijai, kuriuos turi taikyti 
kompetentingos institucijos, vertindamos, 
ar AIFV laikosi įpareigojimų vykdydami 
verslą, nustatydami privalomus interesų 
konfliktų tipus bei imdamiesi pagrįstų 
veiksmų, kad nustatytų vidaus ir 
organizacinę tvarką, kuria siekiama 
nustatyti interesų konfliktus, jų išvengti, 
juos valdyti ir atskleisti. Juose gali būti
konkrečiai nurodomi rizikos valdymo 
reikalavimai, kuriuos AIFV turi taikyti 
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riziką, kuri AIFV kyla kaip valdomojo AIF 
valdytojui, taip pat bet kokia tvarka, būtina 
siekiant suteikti AIFV galimybę valdyti 
konkrečių rūšių riziką, susijusią su skolintų 
vertybinių popierių pardavimo sandoriais, 
įskaitant bet kokius susijusius apribojimus, 
kurie gali būti reikalingi siekiant apsaugoti 
AIF nuo per didelės rizikos. Jos skirtos 
šios direktyvos likvidumo valdymo 
reikalavimams, visų pirma AIF 
minimalaus likvidumo reikalavimams, 
patikslinti. Jomis siekiama patikslinti 
reikalavimus, kuriuos turi atitikti 
pakeitimo vertybiniais popieriais 
priemonių iniciatoriai, kad AIFV būtų 
leidžiama investuoti į tokias priemones, 
išleistas po 2011 m. sausio 1 d. Jomis taip 
pat siekiama patikslinti reikalavimus, 
kurių AIFV turi laikytis investuodamas į 
tokias pakeitimo vertybiniais popieriais 
priemones. Jomis taip pat siekiama
nurodyti kriterijus, kuriais vadovaujantis 
vertintojas gali būti laikomas 
nepriklausomu pagal šią direktyvą. Šios 
priemonės rengiamos siekiant nurodyti 
sąlygas, kuriomis turėtų būti patvirtinamas 
AIFV funkcijų perdavimas, ir sąlygas, 
kuriomis valdytojas, perdavęs per daug 
funkcijų, nebegali būti laikomas AIF
valdytoju. Šiomis priemonėmis 
nustatomas AIFV metinės ataskaitos, kurią 
jis turi pateikti kiekvieno savo valdomo 
AIF atžvilgiu, turinys bei forma ir 
patikslinami AIFV informacijos 
atskleidimo investuotojams ir ataskaitų 
teikimo kompetentingoms institucijoms 
įpareigojimai bei dažnumas. Jomis 
siekiama patikslinti AIFV taikomus
informacijos atskleidimo reikalavimus, 
susijusius su finansiniu svertu ir ataskaitų 
kompetentingoms institucijoms bei 
informacijos atskleidimo investuotojams 
dažnumu. Jos skirtos finansinio sverto, 
kurį AIFV gali taikyti valdydamas AIF, 
apribojimams nustatyti. Priemonės 
rengiamos siekiant detaliai nustatyti turinį 
ir būdą, kuriais AIFV, įgiję emitentų ir į 
biržos prekybos sąrašus neįtrauktų 

valdydamas riziką, kuri AIFV kyla kaip 
valdomojo AIF valdytojui, taip pat bet 
kokia tvarka, būtina siekiant suteikti AIFV 
galimybę valdyti konkrečių rūšių riziką, 
susijusią su skolintų vertybinių popierių 
pardavimo sandoriais, įskaitant bet kokius 
susijusius apribojimus, kurie gali būti 
reikalingi siekiant apsaugoti AIF nuo per 
didelės rizikos. Juose gali būti nustatyti 
šios direktyvos likvidumo valdymo 
reikalavimai, be kita ko, AIF minimalaus 
likvidumo reikalavimai, juose gali būti 
nurodyti reikalavimai, kuriuos turi atitikti 
pakeitimo vertybiniais popieriais 
priemonių iniciatoriai, kad AIFV būtų 
leidžiama investuoti į tokias priemones, 
išleistas po 2011 m. sausio 1 d. Juose taip 
pat gali būti nustatyti reikalavimai, kurių 
AIFV turi laikytis investuodamas į tokias 
pakeitimo vertybiniais popieriais 
priemones. Juose gali būti nurodyti
kriterijai, kuriais vadovaujantis vertintojas 
gali būti laikomas nepriklausomu pagal šią 
direktyvą. Juose gali būti nurodytos 
sąlygos, kuriomis turėtų būti patvirtinamas 
AIFV funkcijų perdavimas, ir sąlygos, 
kuriomis valdytojas, perdavęs per daug 
funkcijų, nebegali būti laikomas AIF 
valdytoju. Juose gali būti nustatyti AIFV 
metinės ataskaitos, kurią jis turi pateikti 
kiekvieno savo valdomo AIF atžvilgiu, 
turinys bei forma ir patikslinami AIFV 
informacijos atskleidimo investuotojams ir 
ataskaitų teikimo kompetentingoms 
institucijoms įpareigojimai bei dažnumas.
Juose gali būti nustatyti AIFV taikomi
informacijos atskleidimo reikalavimi, 
susiję su finansiniu svertu ir ataskaitų 
kompetentingoms institucijoms bei 
informacijos atskleidimo investuotojams 
dažnumu. Juose gali būti nustatyti 
finansinio sverto, kurį AIFV gali taikyti 
valdydamas AIF, apribojimai. Juose gali
būti detaliai nustatyti turinys ir būdas, 
kuriais AIFV, įgiję emitentų ir į biržos 
prekybos sąrašus neįtrauktų bendrovių 
kontrolinius paketus, turi įvykdyti 
informacijos teikimo įpareigojimus 
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bendrovių kontrolinius paketus, turi 
įvykdyti informacijos teikimo 
įpareigojimus emitentams ir į biržos 
prekybos sąrašus neįtrauktoms bendrovėms 
bei jų atitinkamiems akcininkams ir 
darbuotojų atstovams, įskaitant 
informaciją, pateiktiną jų valdomų AIF 
metinėse ataskaitose. Jomis siekiama 
patikslinti, kokio tipo apribojimus ar 
sąlygas galima nustatyti AIF akcijų ar 
investicinių vienetų platinimui 
profesionaliems investuotojams AIFV 
buveinės valstybėje narėje. Jomis siekiama 
patikslinti bendruosius kriterijus, taikomus 
vertinant trečiųjų šalių vertinimo standartų 
lygiavertiškumą, kai vertintojas yra 
įsteigtas trečiojoje šalyje, vertinant trečiųjų 
šalių depozitarus reglamentuojančių 
įstatymų lygiavertiškumą ir vertinant 
rizikos ribojimo reguliavimo ir nuolatinės 
priežiūros lygiavertiškumą tais atvejais, kai 
norima suteikti leidimą trečiosiose šalyse 
įsteigtiems AIFV. Jomis siekiama nustatyti 
bendruosius kriterijus, skirtus įvertinti, ar 
trečiosios šalys suteikia Bendrijos AIFV 
veiksmingą galimybę patekti į rinką, 
lyginant su atitinkama galimybe, kurią 
Bendrija suteikia trečiųjų šalių AIFV.
Jomis siekiama nustatyti AIFV buveinės 
valstybės narės kompetentingų institucijų ir 
kitų kompetentingų institucijų keitimosi su 
AIFV susijusia informacija sąlygas, turinį 
ir dažnumą, kai AIFV atskirai ar kartu su 
kitais AIFV gali daryti poveikį sistemai 
svarbių finansų įstaigų stabilumui ir 
tinkamam rinkų veikimui. Jomis siekiama 
patikslinti patikrų vietoje ir tyrimų 
procedūras.

emitentams ir į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktoms bendrovėms bei jų 
atitinkamiems akcininkams ir darbuotojų 
atstovams, įskaitant informaciją, pateiktiną 
jų valdomų AIF metinėse ataskaitose.
Juose galima nurodyti, kokio tipo 
apribojimus ar sąlygas galima nustatyti 
AIF akcijų ar investicinių vienetų 
platinimui profesionaliems investuotojams 
AIFV buveinės valstybėje narėje. Juose 
galima nustatyti bendruosius kriterijus, 
taikomus vertinant trečiųjų šalių vertinimo 
standartų lygiavertiškumą, kai vertintojas 
yra įsteigtas trečiojoje šalyje, vertinant 
trečiųjų šalių depozitoriumus 
reglamentuojančių įstatymų 
lygiavertiškumą ir vertinant rizikos 
ribojimo reguliavimo ir nuolatinės 
priežiūros lygiavertiškumą tais atvejais, kai 
norima suteikti leidimą trečiosiose šalyse 
įsteigtiems AIFV. Juose galima nustatyti 
bendruosius kriterijus, skirtus įvertinti, ar 
trečiosios šalys suteikia Bendrijos AIFV 
veiksmingą galimybę patekti į rinką, 
lyginant su atitinkama galimybe, kurią 
Bendrija suteikia trečiųjų šalių AIFV.
Juose galima nustatyti AIFV buveinės 
valstybės narės kompetentingų institucijų ir 
kitų kompetentingų institucijų keitimosi su 
AIFV susijusia informacija sąlygas, turinį 
ir dažnumą, kai AIFV atskirai ar kartu su 
kitais AIFV gali daryti poveikį sistemai 
svarbių finansų įstaigų stabilumui ir 
tinkamam rinkų veikimui. Juose galima 
nustatyti patikrų vietoje ir tyrimų 
procedūras. Juose nustatoma, kad 
konkrečios trečiosios šalies fondų 
vertinimo standartai yra lygiaverčiai 
Sąjungoje taikomiems standartams, kai 
vertintojas yra įsteigtas trečiojoje šalyje. 
Juose gali būti nustatyta, kad konkrečios 
trečiosios šalies depozitoriumus 
reglamentuojantys teisės aktai yra 
lygiaverčiai šiai direktyvai. Juose gali būti 
nustatyta, kad AIFV rizikos ribojimo 
reguliavimo ir nuolatinės priežiūros teisės 
aktai, galiojantys konkrečioje trečiojoje 
šalyje, yra lygiaverčiai šiai direktyvai. 
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Juose gali būti nustatyta, ar konkreti 
trečioji šalis suteikia Bendrijos AIFV 
veiksmingą galimybę patekti į rinką, 
lyginant su galimybe, kurią Sąjunga 
suteikia tos trečiosios šalies AIFV. Juose 
gali būti nustatyti standartiniai modeliai, 
taikytini pranešimui ir pažymoms, ir 
nustatyta informacijos mainų tarp 
kompetentingų institucijų procedūra.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27a) Nustatant šios rūšies deleguotuosius 
teisės aktus reikėtų deramai atsižvelgti į 
investavimo strategiją, rizikos valdymo 
procedūras ir riziką ribojančias nuostatas. 
Be to, juose atsižvelgiama į taikomas 
įvairias investavimo strategijas ir į turto, 
susijusio su finansų rinkų sandoriais, 
tipus.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28) Kadangi šios priemonės yra bendro 
pobūdžio ir yra skirtos neesminėms šios 
direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti ją 
papildant naujomis neesminėmis 
nuostatomis, jos turi būti priimamos 
laikantis Sprendimo 1999/468/EB 
5a straipsnyje nustatytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu. Į anksčiau 
minėtą kategoriją nepatenkančioms 
priemonėms turėtų būti taikoma 
reguliavimo procedūra, numatyta to 
sprendimo 5 straipsnyje. Šiomis 
priemonėmis siekiama konstatuoti, kad 

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

Pagrindimas

Tai būtų tinkama pagal naująsias komitologijos procedūras. 

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pagal AIF steigimui taikomus teisės 
aktus privaloma įsteigti direktorių valdybą 
ar kitą valdymo organą ir šis valdymo 
organas atsako už AIF valdymo funkcijas, 
šis AIF pagal šią direktyvą laikomas 
AIFV.

Pagrindimas

Ši direktyva turėtų būti iš dalies pakeista siekiant užtikrinti, kad AIF, kuris turi už bendras 
valdymo funkcijas atsakingą valdymo organą, pvz., direktorių valdybą, būtų vertinamas kaip 
AIFV, kuriam taikomi šios direktyvos reikalavimai. 
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) KIPVPS arba jų valdymo ar 
investicinėms įmonėms, kuriems leidimai 
išduoti vadovaujantis 
Direktyva 2009/…/EB [KIPVPS 
direktyva], jeigu šios valdymo arba 
investicinės įmonės nevaldo AIF;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) nacionaliniams centriniams bankams;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) pramonės kontroliuojančiosioms 
bendrovėms, kurių akcijomis prekiaujama 
ES reguliuojamoje rinkoje, jei jos valdo 
joms pavaldžių ar asocijuotų bendrovių 
akcijas siekdamos įgyvendinti pramonės 
verslo strategiją.

Pagrindimas

Pramonės kontroliuojančiosios bendrovės – neplanuojantys pasitraukti ilgalaikiai savininkai, 
savo bendrovėms taikantys pramoninę strategiją, pvz., pramonės konglomeratų 
kontroliuojančios bendrovės ar pramonės investicinės bendrovės. Tokios bendrovės nekelia 
didelės sisteminės rizikos ir, kadangi jos įtrauktos į sąrašus, joms taikomas ES bendrovių 
įstatymas, nacionalinės taisyklės ir įtraukimo į biržos oficialųjį prekybos sąrašą taisyklės, o 
tai užtikrina veiksmingą investuotojų apsaugą. Taigi pramonės kontroliuojančiosioms 
bendrovėms, kurios savo investicijomis daugiau susiję su pramonės sektoriumi nei su 
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prekyba, ši direktyva neturėtų būti taikoma. 

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies g c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gc) nacionalinėms, regionų ir vietos 
valdžios institucijoms ir įstaigoms arba 
institucijoms, valdančioms fondus, kuriais 
paremtos socialinės apsaugos ir pensijų 
sistemos;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies g d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gd) AIFV bet kokio uždarojo tipo AIF, 
kurio vertybiniai popieriai įtraukiami į 
prekybos sąrašą arba dėl kurio pateikta 
paraiška įtraukti į prekybos sąrašą 
Sąjungoje įsteigtoje arba veikiančioje 
reguliuojamoje rinkoje, atžvilgiu.

Pagrindimas

Taikant šį siūlomą 2 straipsnio pakeitimą direktyvos reikalavimai negalėtų būti neproporcingi 
uždarojo tipo AIF, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į prekybos sąrašus ES reguliuojamoje 
rinkoje, atžvilgiu. 

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, siekdama nustatyti 
procedūras, kurių laikantis AIFV, 

4. Komisija pagal šios direktyvos 
49 straipsnį įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus, kuriais 
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valdantys portfelius tų AIF, kurių 
valdomas turtas neviršija 2 dalies a punkte 
nustatytos ribos, gali pasinaudoti savo teise 
pagal 3 dalį.

nustatomos procedūros, kurių laikantis 
AIFV, valdantys portfelius tų AIF, kurių 
valdomas turtas neviršija 2 dalies a punkte 
nustatytos ribos, gali pasinaudoti savo teise 
pagal 3 dalį.

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

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) alternatyvaus investavimo fondas (AIF) 
– bet koks kolektyvinio investavimo 
subjektas, įskaitant jo investicinius 
padalinius, kurio tikslas – kolektyvinis 
investavimas į turtą ir kuriam nebūtinas 
leidimas pagal Direktyvos 2009/…/EB 
[KIPVPS direktyva] 5 straipsnį;

a) alternatyvaus investavimo fondas (AIF) 
– bet koks kolektyvinio investavimo 
subjektas, kuris pritraukia kapitalą iš 
įvairių investuotojų, siekdamas investuoti 
jį šių investuotojų naudai vadovaujantis 
nustatyta investicijų politika, susijusia su 
rizikos paskirstymo principu, įskaitant bet 
kokio tokio subjekto investicinius 
padalinius, ir kuriam nebūtinas leidimas 
pagal Direktyvos 2009/.../EB [KIPVPS 
direktyva] 5 straipsnį;

Pagrindimas

Alternatyvaus investavimo fondo apibrėžtis – viena iš esminių šios direktyvos taikymo srities 
apibrėžčių ir joje turėtų būti aiškiai nurodytos kolektyvinio investavimo bendrovės, kurioms 
taikytina direktyva. 

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) alternatyvaus investavimo fondo 
valdytojas (AIFV) – juridinis arba fizinis 
asmuo, valdantis vieną ar daugiau AIF, 



AD\815631LT.doc 19/62 PE438.149v03-00

LT

keleto AIF valdymas; arba vienas AIF, kuris turi valdymo 
autonomiją;

Pagrindimas

Kai kurie AIF nėra valdomi AIFV, tačiau turi valdymo autonomiją.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) prekyba – AIF investicinių vienetų ar 
akcijų bendras siūlymas arba platinimas 
Sąjungoje buveines turintiems 
investuotojams šį AIF valdančio AIFV
iniciatyva;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pakeičiami 4 straipsnyje išdėstyti prekybos apribojimai, apibrėžiant prekybos 
sąvoką šios direktyvos tikslams, kad ši sąvoka būtų susieta tik su AIF platinimu jo valdytojo 
iniciatyva. 

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio o a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

oa) uždarojo tipo AIF – AIF, kurio 
akcininkai neturi teisės siūlyti fondui 
tiesiogiai ar netiesiogiai atpirkti ar išpirkti 
AIF turtą sudarančių akcijų ar 
investicinių vienetų.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio o b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ob) uždaroji kolektyvinio investavimo 
bendrovė – kolektyvinio investavimo 
bendrovė, kurios turtą sudarančios 
akcijos ir investiciniai vienetai, 
akcininkams prašant, nėra tiesiogiai ar 
netiesiogiai atperkami arba išperkami.

Pagrindimas

Reikia apibrėžti uždarąsias kolektyvinio investavimo bendroves, kad būtų galima jas atskirti 
nuo kolektyvinio investavimo bendrovių, kurias reikėtų minėti šioje direktyvoje. 

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio o c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

oc) įsigyjama bendrovė – emitentas arba į 
biržos prekybos sąrašus neįtraukta 
bendrovė, kurią siekia perimti kontrolinį 
akcijų paketą įsigyjantis investuotojas;

Pagrindimas

Svarstant aktyvų išpardavimo klausimą, būtina apibrėžti, kas yra įsigyjama bendrovė. 

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad AIFV, 
kuriems taikoma ši direktyva, teiktų AIF 
valdymo paslaugas arba prekiautų jų 
akcijomis ar investiciniais vienetais tik 
gavę išankstinį veiklos leidimą.

Valstybės narės užtikrina, kad AIFV, 
kuriems taikoma ši direktyva, teiktų AIF 
valdymo paslaugas arba prekiautų jų 
akcijomis ar investiciniais vienetais tik 
gavę išankstinį veiklos leidimą.

Subjektams, neturintiems veiklos leidimo, 
suteikto pagal šią direktyvą arba, jei AIFV 
direktyva netaikoma, pagal valstybės narės 

Subjektams, neturintiems veiklos leidimo 
nei pagal šią direktyvą, nei, kai direktyva 
AIFV netaikoma, pagal valstybės narės 
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nacionalinius įstatymus, draudžiama teikti 
AIF valdymo paslaugas ir prekiauti jų 
investiciniais vienetais ar akcijomis
Bendrijoje.

nacionalinius įstatymus, neleidžiama teikti 
AIF valdymo paslaugų Sąjungoje.

Šia direktyva nesiekiama uždrausti ar 
apriboti asmenų galimybių kapitalo 
rinkoje parduoti ar kitaip realizuoti 
investicinius vienetus ar akcijas, kurias jie 
turi AIF, o asmuo, turintis investicinių 
vienetų ar akcijų AIF, gali pats ar per 
tarpininkus, įskaitant AIFV, turinčius 
pagal šią direktyvą suteiktą veiklos 
leidimą, platinti tokias akcijas ar 
investicinius vienetus investuotojams 
valstybėje narėje pagal tos valstybės narės 
nacionalinius įstatymus, jei platinama ne 
AIFV, kuris valdo tą AIF, iniciatyva.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV gali gauti leidimą teikti valdymo 
paslaugas visiems arba tam tikro tipo AIF.

AIFV gali gauti leidimą teikti valdymo 
paslaugas visiems arba tam tikro tipo AIF. 
AIF gali būti valdomas tik vieno AIFV.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išvengti sunkumų, iškylančių siekiant nustatyti atsakingą AIFV ar 
bendrą teisinę atsakomybę turintį AIFV.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV pagrindinė buveinė turi būti toje 
valstybėje narėje, kurioje yra jo 
registruotoji buveinė.

AIFV pagrindinė buveinė turi būti toje 
valstybėje narėje, kurioje yra jo 
registruotoji buveinė.
Jei AIFV valdo vieną ar daugiau AIF, 
kiekvienas atitinkamas AIF turi gauti 
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veiklos leidimą. 

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija pagal šios direktyvos 
49 straipsnį įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus, kuriuose 
nurodo leidimų išdavimo kriterijus, be 
kita ko, susijusius su atsakingais už AIFV 
administravimą asmenimis.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš darydamas pakeitimus, AIFV 
informuoja buveinės valstybės narės 
kompetentingas institucijas apie visus
pradinėje leidimo paraiškoje pateiktos 
informacijos pakeitimus, dėl kurių gali iš 
esmės keistis sąlygos, kuriomis buvo 
išduotas veiklos leidimas, o ypač savo 
valdomų AIF investavimo strategijos ir 
politikos, AIF taisyklių arba steigimo 
dokumentų pakeitimus ir papildomų AIF, 
kuriuos AIFV ketina valdyti, tapatybę.

Prieš darydamas pakeitimus, AIFV 
informuoja buveinės valstybės narės 
kompetentingas institucijas apie visus 
esminius pirminio veiklos leidimo 
išdavimo ar registravimo sąlygų 
pakeitimus, ypač AIFV veiklos programos 
ar savo valdomų AIF investavimo 
strategijos ir politikos pakeitimus.

AIFV praneša kompetentingai institucijai 
apie visus pakeitimus, susijusius su realiai 
AIFV veiklą vykdančiais asmenimis.

Kompetentinga institucija per mėnesį nuo 
pranešimo gavimo patvirtina, apriboja arba 
atmeta šiuos pakeitimus.

Kompetentinga institucija per mėnesį nuo 
pranešimo gavimo patvirtina, apriboja arba 
atmeta šiuos pakeitimus. Kompetentinga 
institucija deramai pagrįstais atvejais 
atmeta AIF investavimo strategijos ir 
politikos arba taisyklių ar steigimo 
dokumentų pakeitimus, jei dėl jų susitarė 
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investuotojai.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jokiam investuotojui negalima taikyti 
palankesnių sąlygų, nebent tai atskleista 
AIF taisyklėse arba steigimo 
dokumentuose.

Jokiam investuotojui negalima taikyti iš 
esmės palankesnių sąlygų atsižvelgiant į 
kitus su tuo pačiu AIF susijusius 
investuotojus, nebent tokių palankesnių 
sąlygų esmė ir pobūdis nurodyti AIF 
taisyklėse arba steigimo dokumentuose.

Pagrindimas

Direktyvos reikalavimai dėl investuotojų tapatybės atskleidimo neturėtų būti taikomi 
nenustatytomis sąlygomis. Galėtų kilti pavojus pažeisti ES duomenų apsaugos taisykles. 
Pavadinimai (pavardės), laikantis visiško konfidencialumo, galėtų būti atskleisti tik 
įgaliotoms institucijoms, o ne kitiems investuotojams ar visuomenei.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose nurodomi kriterijai, 
kuriais kompetentingos institucijos turi 
remtis vertindamos, ar AIFV laikosi 
įpareigojimų pagal 1 dalį.

2. Komisija pagal šios direktyvos 
49 straipsnį įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus, kuriuose
nurodomi kriterijai, kuriais kompetentingos 
institucijos turi remtis vertindamos, ar 
AIFV laikosi įpareigojimų pagal 1 dalį.

Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
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Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies trečia a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje pastraipoje nurodytos priemonės 
turi būti tinkamos atsižvelgiant į AIF 
veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalies pirma a, pirma b ir pirma c pastraipos (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV apibrėžia ir vykdo atlyginimų 
nustatymo politiką ir praktiką, kuri dera 
su veiksmingu rizikos valdymu ir kuria 
remiantis sukuriama ilgalaikė vertė.
AIFV informuoja kompetentingas 
valstybių narių institucijas apie savo 
įgyvendinamos atlyginimų nustatymo 
politikos ir praktikos pobūdį.
Kompetentingos valstybių narių 
institucijos gali reaguoti ir imtis 
atitinkamų korekcinių priemonių 
siekdamos mažinti riziką, dėl kurios AIFV 
gali nesugebėti įgyvendinti patikimos 
atlyginimų nustatymo politikos ir 
praktikos.

Pagrindimas

The principles should align to those developed by the Financial Stability Board for Sound 
Compensation Practices (25 September 2009). The Leaders’ Statement following the 
Pittsburgh Summit (24-25 September 2009) fully endorses the implementation standards of 
the FSB aimed at aligning remuneration with long-term value creation and not excessive risk 
taking. We consider that the FSB principles endorsed by the G20 should apply to systemically 
important AIFM in common with other financial services firms. Whilst we do not consider 
that there is any need for detailed requirements in relation to remuneration to be proposed 
under this Directive, it is important that, in the event any relevant Level 2 measures are to be 
implemented under this Directive, such measures take account of the principle of 
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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 Pakeitimas 50 in the Gauzès 
Report. 

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose:

3. Komisija pagal šios direktyvos 
49 straipsnį įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus, kuriuose:

a) toliau patikslinamos 1 dalyje nurodytų 
interesų konfliktų rūšys;

a) toliau patikslinamos 1 dalyje nurodytų 
interesų konfliktų rūšys;

b) nurodomi pagrįsti veiksmai, kurių AIFV 
turėtų imtis vidaus ir organizacinių 
procedūrų atžvilgiu, siekdamas nustatyti 
interesų konfliktus, jų išvengti, juos valdyti 
ir apie juos informuoti.

b) nurodomi pagrįsti veiksmai, kurių AIFV 
turėtų imtis vidaus ir organizacinių 
procedūrų atžvilgiu, siekdamas nustatyti 
interesų konfliktus, jų išvengti, juos valdyti 
ir apie juos informuoti.

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

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV užtikrina, kad rizikos valdymo ir 
portfelio valdymo funkcijos būtų atskirtos 
ir peržiūrimos atskirai.

1. AIFV užtikrina, kad rizikos valdymo ir 
portfelio valdymo funkcijos būtų atskirtos, 
jei tai derama ir tinkama atsižvelgiant į jo 
pobūdį, mastą ir sudėtingumą ir jo 
valdomo AIF pobūdį, mastą ir 
sudėtingumą.
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Pagrindimas

Reikalavimas atskirti rizikos valdymo funkciją turėtų atitikti AIFV ir jo valdomo fondo 
keliamą riziką. 

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodoma:

5. Komisija pagal šios direktyvos 
49 straipsnį įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus, kuriuose
nurodoma:

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomi:

3. Komisija pagal šios direktyvos 
49 straipsnį įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus, kuriuose
išsamiau nurodomi:

a) 1 dalyje numatyti likvidumo valdymo 
reikalavimai ir

a) 1 dalyje numatyti likvidumo valdymo 
reikalavimai ir

b) visų pirma minimalaus likvidumo b) visų pirma minimalaus likvidumo 
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reikalavimai AIF, kurie išperka akcijas ar 
investicinius vienetus dažniau nei kartą per 
pusę metų.

reikalavimai AIF, kurie išperka akcijas ar 
investicinius vienetus dažniau nei kartą per 
pusę metų.

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

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 1–3 dalys negalioja uždarojo tipo AIF.

Pagrindimas

Uždarojo tipo AIF nereikalaujama vykdyti likvidumo valdymo, susijusio su galimu išpirkimo 
reikalavimu, nes investuotojai neturi teisės reikalauti gauti pelno iš savo investicijų 
pasinaudojant fondo turtu. 

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama užtikrinti skirtingų sektorių 
darną ir pašalinti įmonių, kurios paskolas 
paverčia parduodamais vertybiniais 
popieriais arba kitomis finansinėmis 
priemonėmis (iniciatorius), ir AIFV, kurie 
vieno ar daugiau AIF vardu investuoja į 
šiuos vertybinius popierius ar kitas 
finansines priemones, interesų 
nesutapimus, Komisija priima 
įgyvendinimo priemones, kuriose
nustatomi šie reikalavimai:

Siekdama užtikrinti skirtingų sektorių 
darną ir pašalinti įmonių, kurios paskolas 
paverčia parduodamais vertybiniais 
popieriais arba kitomis finansinėmis 
priemonėmis (iniciatorius), ir AIFV, kurie 
vieno ar daugiau AIF vardu investuoja į 
šiuos vertybinius popierius ar kitas 
finansines priemones, interesų 
nesutapimus, Komisija pagal šios 
direktyvos 49 straipsnį įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus, kuriuose
nustatomi šie reikalavimai:

a) reikalavimai, kuriuos turi įvykdyti 
iniciatorius, kad AIFV vieno ar daugiau 

a) reikalavimai, kuriuos turi įvykdyti 
iniciatorius, kad AIFV vieno ar daugiau 
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AIF vardu būtų leidžiama investuoti į 
vertybinius popierius arba kitas šio tipo 
finansines priemones, išleistas po 2011 m. 
sausio 1 d., taip pat reikalavimai, kuriais 
remiantis užtikrinama, kad iniciatorius 
išlaikytų ne mažesnę nei 5 procentai 
grynąją dalį;

AIF vardu būtų leidžiama investuoti į 
vertybinius popierius arba kitas šio tipo 
finansines priemones, išleistas po 2011 m. 
sausio 1 d., taip pat reikalavimai, kuriais 
remiantis užtikrinama, kad iniciatorius 
išlaikytų ne mažesnę nei 5 procentai 
grynąją dalį;

b) kokybiniai reikalavimai, kuriuos turi 
įvykdyti AIFV, vieno ar daugiau AIF vardu 
investuojantis į šiuos vertybinius popierius 
arba kitas finansines priemones.

b) kokybiniai reikalavimai, kuriuos turi 
įvykdyti AIFV, vieno ar daugiau AIF vardu 
investuojantis į šiuos vertybinius popierius 
arba kitas finansines priemones.

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

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Jei AIFV valdomų AIF portfelių vertė 
viršija 250 mln. EUR, AIFV pateikia 
papildomą nuosavų lėšų sumą; ši 
papildoma nuosavų lėšų suma yra lygi 
0,02 % sumos, kuria AIFV portfelių vertė 
viršija 250 mln. EUR. Vis dėlto pradinio 
kapitalo ir papildoma nuosavų lėšų suma 
neviršija 10 mln. eurų.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. AIFV užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF būtų paskirtas sertifikuotas
vertintojas, funkciškai nepriklausomas nuo 
AIFV, kuris įvertintų AIF įgyto turto vertę 
ir AIF akcijų ir investicinių vienetų vertę.
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Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei išorės vertintojas nekviečiamas, 
buveinės valstybės narės kompetentingos 
institucijos gali AIFV pareikalauti, kad jo 
vertės nustatymo procedūras ir (arba) 
vertinimus patikrintų išorės vertintojas 
arba, jei reikia, auditorius.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomi 
kriterijai, kuriais vadovaujantis 
vertintojas gali būti laikomas 
nepriklausomu pagal 1 dalį.

4. Komisija pagal šios direktyvos 
49 straipsnį įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus, kuriuose
išsamiau nurodomos sąlygos, taikomos 
vertintojų sertifikavimui ir vertinimo 
kriterijų principui nustatymui, kaip 
numatyta pagal 1 dalį.

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

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Depozitaras Depozitoriumas
1. AIF užtikrina, kad kiekvienam jo 
valdomam AIF, kai tinka, būtų paskirtas

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

depozitoriumas toliau nurodytoms
funkcijoms atlikti:

a) gauti visus mokėjimus iš investuotojų, 
šiems pasirašant AIFV valdomo AIF 
investicinius vienetus arba akcijas, ir juos 
įnešti AIFV vardu į atskirą sąskaitą;

a) gauti visus mokėjimus iš investuotojų, 
šiems pasirašant AIFV valdomo AIF 
investicinius vienetus arba akcijas, ir juos 
įnešti AIFV vardu į atskirą sąskaitą;

b) saugoti visas AIF priklausančias 
finansines priemones;

b) saugoti visas AIF priklausančias 
finansines priemones, t. y.:

i) saugoti visas finansines priemones, 
kurias galima saugoti ir imtis tinkamų 
priemonių siekiant apsaugoti AIF 
nuosavybės teises, ypač depozitoriumo 
nemokumo atveju, įskaitant priemones, 
kuriomis būtų užtikrinama, kad minėtos 
finansinės priemonės būtų registruotos 
depozitoriumo atskirtų sąskaitų ar kelių 
AIF bendros atskirtos sąskaitos apskaitos 
dokumentuose, kad depozitoriumo 
įsipareigojimų nevykdymo atveju galėtų 
būti aiškiai nustatyta, kad jos nepriklauso 
depozitoriumo turtui;
ii) saugoti įrašus, kad būtų galima 
patikrinti, kam priklauso finansinių 
priemonių, kurios, remiantis AIFV 
pateikta informacija ir išorės šaltiniais 
pagrįstais atliktų sandorių įrodymais, 
negali būti saugomos, nuosavybės teises;

c) tikrinti, ar AIF arba AIFV AIF vardu 
įgijo viso kito turto, į kurį investuoja AIF, 
nuosavybę.

c) tikrinti, ar AIF arba AIFV AIF vardu 
įgijo viso kito turto, į kurį investuoja AIF, 
nuosavybę.

1a. Neskaitant 1 dalyje nurodytų funkcijų, 
depozitoriumas užtikrina, kad:
a) AIF akcijų arba investicinių vienetų 
pardavimas, išleidimas, atpirkimas, 
išpirkimas ir panaikinimas būtų 
vykdomas pagal taikytinus nacionalinės
teisės aktus ir AIF taisykles arba steigimo 
dokumentus;
b) AIF akcijų arba investicinių vienetų 
vertė būtų apskaičiuojama pagal 
taikytinus nacionalinės teisės aktus ir AIF 
taisykles arba steigimo dokumentus;
c) sandoriuose, susijusiuose su AIF turtu, 
kiekviena jam priklausanti suma būtų 
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pervedama jam per įprastą laikotarpį; ir
d) AIF pajamos būtų panaudotos 
vadovaujantis taikytinais nacionaliniais 
teisės aktais ir AIF taisyklėmis.

2. AIFV neturi teisės atlikti depozitaro
funkcijų.

2. AIFV neturi teisės atlikti depozitoriumo
funkcijų.

Depozitaras veikia nepriklausomai ir tik
AIF investuotojų labui.

Depozitoriumas veikia sąžiningai, 
teisingai, profesionaliai, nepriklausomai ir 
AIF investuotojų labui.

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

3. Depozitoriumas – tai:

a) kredito įstaiga, kurios registruotoji 
buveinė yra Bendrijoje ir kuri turi leidimą 
pagal Direktyvą 2006/48/EB; arba 
b) investicinė įmonė, kuriai suteiktas 
leidimas pagal Direktyvą 2004/39/EB.
3a. Kai leidimą turinčio AIFV valdomas 
AIF turi buveinę trečiojoje šalyje, 
depozitoriumo registruotoji buveinė turi 
būti Sąjungoje, nebent būtų laikomasi 
visų šių sąlygų:
a) AIFV buveinės valstybės narės ir 
trečiosios šalies, kurioje buveinę turi AIF, 
kompetentingos institucijos yra 
pasirašiusios bendradarbiavimo ir 
informacijos mainų susitarimus;
b) trečiosios šalies, kurioje buveinę turi 
AIF, teisės aktai atitinka tarptautinių 
organizacijų nustatytus reikalavimus;
c) trečiajai šaliai, kurioje buveinę turi 
AIF, galioja pagal e punktą priimamas 
sprendimas, kuriuo konstatuojama, kad 
depozitoriumams, įsteigtiems šioje šalyje, 
taikomas veiksmingas rizikos ribojimo 
reguliavimas ir priežiūra, lygiaverčiai 
Sąjungos teisėje numatytoms nuostatoms;
d) trečiajai valstybei, kurioje buveinę turi 
AIF, galioja sprendimas, priimamas pagal 
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e punktą, kuriuo konstatuojama, kad 
pinigų plovimo ir teroristų finansavimo 
prevencijos standartai yra lygiaverčiai 
Sąjungos teisėje nustatytiems 
standartams;
e) AIFV buveinės valstybė narė ir trečioji 
valstybė, kurioje buveinę turi AIF, yra 
pasirašiusios susitarimą, kuris visiškai 
atitinka standartus, nustatytus EBPO 
pavyzdinės mokesčių konvencijos 
26 straipsnyje, ir kuriuo užtikrinamas 
veiksmingas keitimasis informacija 
mokesčių klausimais.

4. Depozitarai turi teisę perduoti savo 
funkcijas kitiems depozitarams.

4. Depozitoriumai turi teisę perduoti savo 
funkcijas, išskyrus jų deleguotų 
depozitoriumų stebėsenos ir priežiūros 
funkcijas. Depozitoriumas neperduoda 
savo funkcijų tokiu mastu, kad jam liktų 
tik vadinamosios pašto dėžutės funkcijos. 
Toks atsakomybės perdavimas galimas tik 
vieną kartą. Atsakomybės grandinė 
draudžiama.
4a. Depozitoriumai vadovaujasi geriausio 
praktikos pavyzdžiais ir deramai 
kvalifikuotai, apdairiai ir stropiai 
pasirenka, paskiria, periodiškai tikrina ir 
nuolat prižiūri trečiosios šalies, kuriai jie 
perdavė savo užduotis, kaip nurodyta 
šioje dalyje, veiklą.

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

5. Depozitoriumas atsako AIFV ir AIF 
investuotojams už visus nuostolius, kuriuos 
šie patiria dėl sąmoningo arba aplaidaus 
depozitoriumo pareigų nevykdymo pagal 
šią direktyvą arba dėl netinkamo jų 
vykdymo, išskyrus atvejus, kai tokie 
nuostoliai atsiranda dėl force majeure.

Tuo atveju, jei prarandamos depozitaro
saugomos finansinės priemonės,
depozitaras gali būti atleidžiamas nuo 
atsakomybės tik tuo atveju, jei gali įrodyti, 
kad neturėjo galimybės išvengti praradimo.

Tuo atveju, jei prarandamos depozitoriumo
saugomos finansinės priemonės,
depozitoriumas gali būti atleidžiamas nuo 
atsakomybės tik tuo atveju, jei gali įrodyti, 
kad šios priemonės buvo prarastos dėl 
išorinio poveikio, kurio nebuvo galima 
numatyti, ir kad depozitoriumas neturėjo 
galimybės išvengti praradimo.

Depozitoriumo sprendimas atlikti 
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vienkartinį dalies jo užduočių perdavimą 
leidimą turinčiai trečiajai šaliai, pvz., 
deleguotam depozitoriumui arba 
deleguotam saugotojui, neturi įtakos jo 
atsakomybei AIFV ir investuotojų 
atžvilgiu. Taigi netekus bet kokių 
depozitoriumo saugomų finansinių 
priemonių, jo pirmutinė pareiga 
nepažeidžiant nacionalinės teisės nuostatų 
– nedelsiant grąžinti turtą AIF. Šis 
reikalavimas taikomas nepažeidžiant 
teisminio nagrinėjimo procedūrų.

Atsakomybė AIF investuotojams gali būti 
nustatoma tiesiogiai arba netiesiogiai per 
AIFV, atsižvelgiant į santykių tarp 
depozitaro, AIFV ir investuotojų teisinį 
pobūdį. Bet koks funkcijų perdavimas, 
nurodytas 4 dalyje, nedaro poveikio 
depozitaro atsakomybei.

Atsakomybė AIF investuotojams gali būti 
nustatoma tiesiogiai arba netiesiogiai per 
AIFV.

5a. Nukrypstant nuo 5 dalies nuostatų, 
jeigu dėl teisinių kliūčių, susijusių su 
valstybės, kurioje AIFV investuoja AIF 
vardu, teisės aktais, arba dėl 
neprognozuojamo išorės poveikio 
depozitoriumas negali atlikti saugotojo 
funkcijų, jis gali būti atleidžiamas nuo 
atsakomybės, įskaitant atsakomybę už 
finansinių priemonių praradimą, jei gali 
įrodyti, kad su deramu stropumu atliko 
savo pareigas, kaip numatyta pagal 
4a dalį. Toks atsakomybės perdavimas 
galimas tik vieną kartą. Atsakomybės 
grandinė draudžiama.
5b. Nukrypstant nuo 5 dalies nuostatų, jei 
pagal depozitoriumo ir pagrindinio 
maklerio arba deleguoto saugotojo sutartį 
laikantis AIF taisyklių leidžiama pervesti 
ir iš naujo panaudoti turtą, 
depozitoriumas gali būti atleidžiamas nuo 
atsakomybės, jei gali įrodyti, kad su 
deramu stropumu atliko savo pareigas, 
kaip numatyta pagal 4a dalį.
AIFV ir depozitoriumo sutartyje 
nustatoma, kad prieš sutartį įgyvendinant 
AIFV informuojamas apie sutarties 
sąlygas, pagal kurias laikantis AIF 
taisyklių leidžiama pervesti ir iš naujo 
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panaudoti turtą. 
Investuotojai, prieš jiems investuojant į 
AIF, informuojami apie šią išlygą ir jiems 
suteikiama naujausia informacija apie 
trečiosios šalies tapatybę. Be kita ko, 
investuotojai informuojami apie bet kokį 
atsakomybės perdavimą galimai trečiajai 
šaliai, įskaitant finansinių priemonių 
praradimo atveju. Tokiu atveju nuostolių 
padengimo terminas nustatomas 
remiantis depozitoriumo ir trečiosios 
šalies sutarties sąlygomis.
5c. Depozitoriumas paprašytas pateikia 
savo buveinės valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms visą 
informaciją, kurią jis gavo vykdydamas 
savo pareigas ir kurios šioms institucijoms 
gali prireikti siekiant prižiūrėti AIFV 
veiklą. Jei AIFV ir depozitoriumo 
buveinės yra skirtingose valstybėse 
narėse, depozitoriumo buveinės valstybės 
narės kompetentingos institucijos 
nedelsdamos pasidalija gauta informacija 
su AIFV buveinės valstybės narės 
kompetentingomis institucijomis.
5d. Komisija pagal šios direktyvos 
49 straipsnį įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus, kuriuose 
išsamiau apibrėžiamos depozitoriumų 
pareigos ir atsakomybė, taip pat sąlygos, 
kuriomis AIF depozitoriumas gali 
perduoti kai kurias savo funkcijas 
trečiajai šaliai.
5e. Depozitoriumas skiriamas AIFV 
buveinės valstybės narės kompetentingai 
institucijai jį patvirtinus. Kompetentinga 
institucija gali leisti skirti daugiau nei 
vieną depozitoriumą, jei patenkinama 
sąlyga, kad šis skyrimas netrukdys 
tinkamai vykdyti visus depozitoriumo 
įsipareigojimus, nustatytus pagal šią 
direktyvą.
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Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Šis paaiškinantis pakeitimas taip pat siūlomas Gauzès pranešime ir laikomas tinkamu. 

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodoma:

Komisija pagal šios direktyvos 49 straipsnį 
įgaliojama priimti deleguotuosius teisės 
aktus, kuriuose nurodoma:

a) perdavimo patvirtinimo sąlygos; a) perdavimo patvirtinimo sąlygos;

b) sąlygos, kuriomis valdytojo nebegalima 
laikyti AIF valdytoju, kaip nurodyta 
2 dalyje.

b) sąlygos, kuriomis valdytojo nebegalima 
laikyti AIF valdytoju, kaip nurodyta 
2 dalyje.

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

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV pateikia kiekvieno savo valdomo 
AIF kiekvienų finansinių metų metinę 
ataskaitą. Metinė ataskaita pateikiama 
kompetentingoms institucijoms ir 
investuotojams ne vėliau kaip praėjus 
keturiems mėnesiams nuo finansinių metų 
pabaigos.

1. AIFV pateikia kiekvieno savo valdomo 
AIF kiekvienų finansinių metų metinę 
ataskaitą. Metinė ataskaita pateikiama 
kompetentingoms institucijoms ir 
investuotojams ne vėliau kaip praėjus 
keturiems mėnesiams nuo finansinių metų
pabaigos arba, jei AIF investuoja į kitą 
AIF ir jam reikia informacijos iš šio kito 
AIF metinių ar tarpinių ataskaitų, kad 
galėtų parengti savo metinę ataskaitą, ne 
vėliau kaip praėjus šešiems mėnesiams 
nuo finansinių metų pabaigos.

Pagrindimas

Fondai, investuojantys į privataus kapitalo fondus, savo metines ataskaitas rengia 
naudodamiesi pačia naujausia finansine informacija, kurią šie fondai gauna iš pagrindinių 
privataus kapitalo fondų, į kuriuos yra investavę. Gali būti, kad šie pagrindiniai fondai savo 
metinių ataskaitų arba finansinės informacijos nepaskelbs pakankamai anksti, kad fondų 
fondai galėtų iki privalomo keturių mėnesių laikotarpio pabaigos parengti savo metines 
ataskaitas. Dėl šios priežasties reikia pailginti laikotarpį, per kurį fondų fondai privalėtų 
baigti rengti savo metines ataskaitas. 

Pakeitimas51

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) ta 20 straipsnyje nurodytos 
informacijos dalis, kuri pasikeitė per 
finansinius metus, už kuriuos teikiama 
ataskaita, pvz., atlyginimų, kuriuos AIFV 
arba, atitinkamais atvejais, tokių AIFV 
valdomi AIF moka aukštesniojo lygmens 
vadovams ir kitiems darbuotojams, 
turintiems esminį poveikį įmonės 
prisiimamai rizikai, dydis, nurodant 
nekintamą ir kintamą atlyginimų dalis.
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Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) metinė vertinimo ataskaita, susijusi su 
bendrovėmis, įtrauktomis į kiekvieno AIF 
portfelį. 

Pagrindimas

Visose komercinėse įmonėse (įskaitant ir AIF), metinė (AIFV) ataskaita yra labiausiai 
investuotojų skaitomas dokumentas. 

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Metinėje ataskaitoje pateikiama 
apskaitos informacija turi būti patikrinta 
vieno ar daugiau asmenų, turinčių 
įgaliojimą pagal įstatymą atlikti ataskaitų 
auditą pagal 2006 m. gegužės 17 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2006/43/EB dėl teisės aktų 
nustatyto metinės finansinės atskaitomybės 
ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės 
audito, iš dalies keičiančią Tarybos 
direktyvas 78/660/EEB ir 83/349/EEB bei 
panaikinančią Tarybos direktyvą
84/253/EEB. Auditoriaus ataskaita, 
įskaitant visas išlygas, turi būti visiškai 
atkartota metinėje ataskaitoje.

3. Metinėje ataskaitoje pateikiama 
apskaitos informacija, kuri turi būti
parengta pagal standartus ir principus, 
kurie numatyti pagal AIF taikomas 
taisykles arba steigimo dokumentus, 
susijusius su steigimu ir susijungimais, ir
patikrinta vieno ar daugiau asmenų, 
turinčių įgaliojimą pagal įstatymą atlikti 
ataskaitų auditą pagal 2006 m. 
gegužės 17 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2006/43/EB dėl teisės 
aktų nustatyto metinės finansinės 
atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės 
atskaitomybės audito, iš dalies keičiančią 
Tarybos direktyvas 78/660/EEB ir 
83/349/EEB bei panaikinančią Tarybos 
direktyvą 84/253/EEB. Auditoriaus 
ataskaita, įskaitant visas išlygas, turi būti 
visiškai atkartota metinėje ataskaitoje.

Pagrindimas

Savęs vertinimo atveju (žr. 15 pakeitimo pagrindimą) apskaitos informacija neturėtų būti 
audituojama. Tačiau bendrovės, įtrauktos į AIF portfelį, gali parengti finansinę ataskaitą 
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audito tikslais, jei reikia.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos 
19 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomas 
metinės ataskaitos turinys ir forma. Šios 
priemonės pritaikomos atsižvelgiant į 
AIFV, kuriam jos taikomos, tipą.

4. Komisija pagal šios direktyvos 
49 straipsnį įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus, kuriuose
išsamiau nurodomas metinės ataskaitos 
turinys ir forma. Šie teisės aktai turi būti 
tinkami, proporcingi ir pritaikyti prie 
AIFV, kuriems jie taikomos, tipo ir prie 
AIF, su kuriuo susijusi ataskaita,
atsižvelgiant į įvairių tipų AIFV ir jų 
valdomų AIF dydžio, išteklių, 
sudėtingumo, pobūdžio, investicijų, 
investavimo strategijų ir metodų, 
struktūros ir investuotojų skirtumus.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 4 dalies antra pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. AIFV užtikrina, kad prieš investuodami
į AIF investuotojai gautų toliau nurodytą 

1. AIFV užtikrina, kad prieš investuojant į 
AIF investuotojams būtų pateikiama
toliau nurodyta informacija ir visi jos 
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informaciją ir visus jos pakeitimus: pakeitimai:

Pagrindimas

Nuostata suderinama su KIPVPS ir MIFID direktyvomis. 

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) AIF investavimo strategijos ir uždavinių, 
viso turto, į kurį AIF gali investuoti, būdų, 
kuriuos AIF gali naudoti, visų su tuo 
susijusios rizikos rūšių, visų galiojančių 
investavimo apribojimų, aplinkybių, 
kuriomis AIF turi teisę naudoti finansinį 
svertą, leidžiamų finansinio sverto tipų ir 
šaltinių, su jais susijusios rizikos ir visų 
finansinio sverto naudojimo apribojimų 
aprašas;

a) AIF investavimo strategijos ir uždavinių, 
turto, į kurį AIF gali investuoti, tipų, būdų, 
kuriuos AIF gali naudoti, su tuo susijusios 
rizikos rūšių, visų galiojančių investavimo 
apribojimų, aplinkybių, kuriomis AIF turi 
teisę naudoti finansinį svertą, leidžiamų 
finansinio sverto tipų ir šaltinių, su jais 
susijusios rizikos ir visų finansinio sverto 
naudojimo apribojimų aprašas;

Pagrindimas

Būtų nepraktiška atskleisti visą turtą, į kurį AIF gali investuoti. Siūlomas pakeitimas 
grindžiamas pakeitimu, pateiktu pirmininkavusios Švedijos kompromisiniame pasiūlyme. Su 
tuo susiję ir kiti pakeitimai. 

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalis h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) visų įmokų, mokesčių ir išlaidų, 
tiesiogiai ar netiesiogiai taikomų 
investuotojams, bei didžiausių jų sumų 
aprašas;

h) visų įmokų, mokesčių ir išlaidų, 
tiesiogiai ar netiesiogiai taikomų 
investuotojams, bei didžiausių jų sumų
arba tarifų aprašas, kartu pateikiant per 
paskutinius dvylika mėnesių sumokėtų 
įmokų, mokesčių ir apmokėtų išlaidų 
aprašą;
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Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) ankstesnių AIF veiklos rezultatų 
aprašas, apimantis laikotarpį nuo AIF 
įsteigimo iki naujausios vertinimo 
ataskaitos parengimo.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į investuotojų prisiimamą riziką, jiems teikiama informacija turi būti išsami. 
Priimant investicinį sprendimą visų pirma labai svarbi informacija apie ankstesnius AIF ir 
AIFV veiklos rezultatus. Pernelyg dažnai pateikiama ne visa ši informacija arba ji būna 
klaidinanti. Norint priimti teisingą sprendimą taip pat būtina turėti informaciją apie faktiškai 
sumokėtas įmokas ir kapitalo šaltinius. Be to, kas mėnesį pateikus informaciją apie AIF 
rizikos pobūdį, investuotojams taip pat bus lengviau valdyti prisiimtą riziką. 

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apie kiekvieną savo valdomą AIF AIFV 
periodiškai atskleidžia investuotojams 
tokią informaciją:

2. Apie kiekvieną savo valdomą AIF, kuris
savo investuotojams numato išpirkimo 
galimybę, AIFV periodiškai atskleidžia 
investuotojams tokią informaciją:

Pagrindimas

Į privataus kapitalo fondus investuojantys fondai (ir privataus kapitalo fondai) investuoja į 
nelikvidų turtą ir nesuteikia investuotojams išpirkimo teisių. Tais atvejais, kai investuotojams 
nesuteikiama išpirkimo teisių, neturėtų būti reikalaujama periodiškai atskleisti informacijos 
apie nelikvidų turtą arba likvidumą. 
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Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIF pardavimo pensijų fondams atveju 
turi būti atsižvelgiama į specialią riziką, 
susijusią su šios formos investavimo 
veikla. Be to, dokumentai, kuriuos privalu 
pateikti investuotojams, tokiais atvejais 
pateikiami taip pat ir pensijų teisių 
turėtojams, jų atstovams arba jų 
įgaliotiems ekspertams konsultantams.

Pagrindimas

Pensijų fondų atsakomybė ypatinga, kadangi vis didesniu mastu jie teikia visuotinės svarbos 
paslaugas užtikrindami senatvės pensijas darbuotojams. Taigi tuo atveju, jei šiems fondams 
leidžiama investuoti į AIF, būtina nustatyti ypatingus reikalavimus atskleisti informaciją. Be 
to, būtina užkirsti kelią tam, kad nuo pirminių investuotojų, t. y. teisę į išmokas turinčių 
asmenų, būtų nuslėpta esminė informacija, kuri būtina siekiant užtikrinti jų turto valdytojų ar 
pensijų fondų veiklos priežiūrą. 

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl direktyvos 
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomi 
AIFV informacijos atskleidimo
įpareigojimai ir 2 dalyje nurodytos 
informacijos atskleidimo dažnumas. Šios 
priemonės pritaikomos atsižvelgiant į 
AIFV, kuriam jos taikomos, tipą.

3. Komisija pagal šios direktyvos 
49 straipsnį įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus, kuriuose
išsamiau nurodomi AIFV informacijos 
atskleidimo įsipareigojimai ir 2 dalyje 
nurodytos informacijos atskleidimo
dažnumas, atsižvelgiant į AIFV, kuriam jie 
taikomi, tipą.

Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
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Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) faktinis AIF rizikos pobūdis ir AIFV 
taikomos rizikos valdymo priemonės šiai 
rizikai valdyti;

c) faktinis AIF rizikos pobūdis, įskaitant 
naudojamo finansinio sverto lygį, ir AIFV 
taikomos rizikos valdymo priemonės šiai 
rizikai valdyti;

Pagrindimas

Kompetentingos institucijos turi turėti išsamią informaciją apie AIF ir AIFV. 

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) AIVF sumokėtų mokesčių ir sumų 
struktūra;

Pagrindimas

Kompetentingos institucijos turi turėti išsamią informaciją apie AIF ir AIFV. Mokesčių 
struktūra – svarbus rizikos vertinimo veiksnys. 

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalies e c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ec) duomenys apie AIF veiklos rezultatus, 
įskaitant turto vertinimą.

Pagrindimas

Kompetentingos institucijos turi turėti išsamią informaciją apie AIF ir AIFV. 
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Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Komisija pagal šios direktyvos 
49 straipsnį įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus, kuriuose
išsamiau nurodomi ataskaitų teikimo 
įpareigojimai, nurodyti 1, 2 ir 3 dalyse,
kurie gali būti pritaikomi ir papildomi, 
atsižvelgiant į naujas finansų metodikas,
bei ataskaitų teikimo dažnumas.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Komisija taip pat pagal šios direktyvos
49 straipsnį įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus, kuriuose 
nurodoma, kokio pobūdžio informacija 
pagal 3a dalį skelbiama viešai.

Pagrindimas

Komisija, atsižvelgdama į kintančius finansinės veiklos būdus, turi turėti teisę pritaikyti savo 
nustatytus informacijos atskleidimo reikalavimus, nes, priešingu atveju, pritaikius 
„naujovišką“ veiklos būdą informacijos atskleidimo reikalavimai gali prarasti prasmę. 

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. AIFV, valdantis vieną ar daugiau 
AIF, kurie sistemai svarbiu mastu 
naudoja finansinį svertą, savo buveinės 
valstybės narės kompetentingoms 
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institucijoms pateikia informaciją apie 
kiekvieno jo valdomo AIF bendrą 
finansinio sverto lygį, finansinio sverto, 
susijusio su grynųjų pinigų arba 
vertybinių popierių skolinimusi, ir 
finansinio sverto, susijusio su išvestinėmis 
finansinėmis priemonėmis, analizę, taip 
pat, jeigu apie tai turima informacijos, 
AIF turto, kuris pagal finansinio sverto 
susitarimus naudojamas pakartotinai, 
dalį.
Šią informaciją sudaro kiekvieno AIFV 
valdomo AIF penkių didžiausių grynųjų 
pinigų arba vertybinių popierių skolintojų 
tapatybė ir finansinio sverto sumos, 
kurias suteikė kiekvienas iš šių penkių 
subjektų kiekvienam iš AIFV valdomų 
AIF.

Pagrindimas

Šis tinkamu laikomas pakeitimas pasiūlytas pirmininkavusios Švedijos kompromisiniame 
pasiūlyme. 

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Valstybės narės užtikrina, kad AIFV 
buveinės valstybės narės kompetentingos 
institucijos turėtų prieigą prie 
informacijos, kurią AIFV teikia jo 
valdomo AIF vardu, apie skolintų 
vertybinių popierių pardavimą, kad šios 
institucijos galėtų įvertinti mastą, kuriuo 
skolintų vertybinių popierių pardavimas 
didina finansų sistemos sisteminę riziką 
arba sumaišties rinkose riziką. Buveinės 
valstybės narės kompetentingos 
institucijos taip pat užtikrina, kad tokia 
informacija, apibendrinta visų jų 
prižiūrimų AIFV atžvilgiu, būtų teikiama 
kitoms kompetentingoms institucijoms, 
2009 m. sausio 23 d. Komisijos sprendimu 
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2009/77/EB1 įsteigtam Europos vertybinių 
popierių rinkos priežiūros institucijų 
komitetui ir Europos sisteminės rizikos 
valdybai (ESRV), įsteigtai Reglamentu 
…/…/EB, pagal 46 straipsnyje nustatytą 
bendradarbiavimo vykdant priežiūrą 
tvarką.
________________
1 OL L 25, 2009 1 29, p. 18.

Pagrindimas

Manoma, kad netinkama reguliuoti tik AIFV vykdomą skolintų vertybinių popierių pardavimą. 
Pažymima, kad, remiantis direktyvos aiškinamuoju memorandumu, skolintus vertybinius 
popierius parduoda ne tik AIFV, o Komisija svarsto skolintų vertybinių popierių pardavimo 
klausimą bendresne prasme. Be to, pažymima, kad minėtoji nuostata pripažinta 
pirmininkavusios Švedijos kompromisiniame pasiūlyme, kuriame pakeičiamas informacijos 
kaupimo reikalavimas, ir J.-P. Gauzès pranešime, kurio 13 pakeitime pripažįstama, jog 
skolintų vertybinių popierių pardavimui turėtų būti taikoma suderinta reguliavimo sistema. 

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21a straipsnis

Konfidencialumas
Pagal jokias šios direktyvos nuostatas 
AIFV netrukdoma pranešti savo 
kompetentingai institucijai, kad tam tikra 
informacija, AIFV pateikta pagal šią 
direktyvą, yra komercinė paslaptis arba 
konfidenciali informacija, tačiau iš 
kompetentingos institucijos neatimama 
galimybė dalytis šia informacija su 
kitomis kompetentingomis institucijomis 
pagal šią direktyvą.
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Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl direktyvos 
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose išsamiau nurodomi 
informacijos atskleidimo įpareigojimai, 
susiję su finansiniu svertu ir pranešimų 
kompetentingoms institucijoms bei 
informacijos atskleidimo investuotojams 
dažnumu.

2. Komisija pagal šios direktyvos 
49 straipsnį įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus, kuriuose
išsamiau nurodomi informacijos 
atskleidimo įpareigojimai, susiję su 
finansiniu svertu ir pranešimų 
kompetentingoms institucijoms bei 
informacijos atskleidimo investuotojams 
dažnumu.

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

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl direktyvos 
25 straipsnio 2 dalies

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Buveinės valstybės narės užtikrina, kad 
visa informacija, gauta pagal 24 straipsnį ir 
apibendrinta visų prižiūrimų AIFV 
atžvilgiu, būtų pateikiama kitoms 
kompetentingoms institucijomis pagal 
procedūrą, numatytą 46 straipsnyje dėl 
bendradarbiavimo vykdant priežiūrą. Be to, 
ji nedelsdama per šį mechanizmą ir 
dvišaliu pagrindu teikia informaciją kitoms 
tiesiogiai susijusioms valstybėms narėms, 
jei jos prižiūrimas AIFV galėtų kelti svarią 
sandorio šalies riziką kitų valstybių narių 
kredito įstaigai ar kitai sistemai svarbiai 
institucijai.

2. Buveinės valstybė narė užtikrina, kad 
visa informacija, gauta pagal 21 ir
24 straipsnius ir apibendrinta visų jos
prižiūrimų AIFV atžvilgiu, būtų pateikiama 
kitoms Sąjungoje veikiančioms
kompetentingoms institucijomis, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų priežiūros 
institucijai ir Europos sisteminės rizikos 
valdybai. Buveinės valstybės narės 
kompetentingos institucijos pagal 
procedūrą, numatytą 46 straipsnyje dėl 
bendradarbiavimo vykdant priežiūrą, 
pateikia informaciją nedelsdamos. Be to, 
ji nedelsdama per šį mechanizmą ir 
dvišaliu pagrindu teikia informaciją kitoms 
tiesiogiai susijusioms valstybėms narėms, 
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jei jos prižiūrimas AIFV galėtų kelti svarią 
sandorio šalies riziką kitų valstybių narių 
kredito įstaigai ar kitai sistemai svarbiai 
institucijai.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Pagrindimas

Komisijai nedera nustatyti finansinio sverto lygio apribojimų, kurie būtų taikomi visoje ES, 
kadangi tai būtų neproporcinga ir nebūtų atsižvelgiama į didžiulę struktūros ir strategijų 
įvairovę AIFV sektoriuje. Be to, tai galėtų turėtų prociklinių pasekmių nuosmukio metu. Užuot 
tai darius, už minėtuosius apribojimus turėtų likti atsakingos valstybių narių institucijos, 
kurios juos nustatytų kiekvienu konkrečiu atveju. 

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išskirtinėmis aplinkybėmis ir kai tai 
būtina finansų sistemos stabilumui ir 
vientisumui užtikrinti, buveinės valstybės 
narės kompetentingos institucijos gali 
nustatyti papildomus AIFV naudojamo 

4. Išskirtinėmis aplinkybėmis ir kai tai 
būtina finansų sistemos stabilumui ir 
patikimumui užtikrinti, AIFV buveinės 
valstybės narės kompetentingos institucijos 
gali nustatyti AIFV naudojamo finansinio 



PE438.149v03-00 48/62 AD\815631LT.doc

LT

finansinio sverto lygio apribojimus. 
Priemonės, kurių imasi buveinės valstybės 
narės kompetentingos institucijos, yra 
laikinos ir turėtų atitikti pagal 3 dalį 
Komisijos priimtas nuostatas.

sverto lygio apribojimus. Apie visas tokias 
priemones turėtų būti pranešama AIF 
buveinės valstybei narei, EVPRI, ESRV ir 
Komisijai.

Pagrindimas

Komisijai nedera nustatyti finansinio sverto lygio apribojimų, kurie būtų taikomi visoje ES, 
kadangi tai būtų neproporcinga ir nebūtų atsižvelgiama į didžiulę struktūros ir strategijų 
įvairovę AIFV sektoriuje. Be to, tai galėtų turėtų prociklinių pasekmių nuosmukio metu. Užuot 
tai darius, už minėtuosius apribojimus turėtų likti atsakingos valstybių narių institucijos, 
kurios juos nustatytų kiekvienu konkrečiu atveju. 

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikymo sritis Taikymo sritis

1. Šis skirsnis taikomas: 1. Šis skirsnis taikomas:
a) AIFV, valdantiems vieną ar daugiau 
AIF, kurie atskirai arba kartu įsigyja 30 % 
ar daugiau Bendrijoje buveinę turinčio 
emitento arba į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktos bendrovės balsavimo teisių;

a) AIFV, valdantiems vieną ar daugiau 
AIF, kurie atskirai arba kartu įsigyja
atitinkamai Sąjungoje buveinę turinčio 
emitento arba į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktos bendrovės kontrolinį paketą, 
pvz., įsigydami 10 %, 20 %, 30 %, 50 % ar 
daugiau balsavimo teisių;

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

b) AIFV, sudariusiems susitarimą su vienu 
ar daugiau kitų AIFV, pagal kurį šių AIFV 
valdomi AIF galėtų įsigyti emitento arba į 
biržos prekybos sąrašus neįtrauktos 
bendrovės kontrolinį paketą, pvz., 
įsigydami 10 %, 20 %, 30 %, 50 % ar 
daugiau balsavimo teisių.

2. Šis skirsnis netaikomas tais atvejais, kai
susijęs emitentas arba į biržos prekybos 
sąrašus neįtraukta bendrovė yra mažosios 
ar vidutinės įmonės, kuriose dirba mažiau 
nei 250 darbuotojų, kurių metinė apyvarta 
neviršija 50 mln. EUR ir (arba) metinio 
balanso suma neviršija 43 mln. EUR.

2. 26–30 straipsniai netaikomi tais 
atvejais, kai atitinkamame emitente arba į 
biržos prekybos sąrašus neįtrauktoje 
bendrovėje, įskaitant priklausomas 
bendroves, dirba mažiau nei 50 darbuotojų.
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Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pranešimas apie bendrovių, neįtrauktų į 
biržos prekybos sąrašus, kontrolinio 

paketo įsigijimą

Pranešimas apie esminės įtakos įsigijimą 
bendrovėse, neįtrauktose į biržos prekybos 

sąrašus,

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

1. Valstybės narės užtikrina, kad AIFV,
galintis turėti į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktos bendrovės kontrolinį paketą, 
praneštų tokiai bendrovei ir visiems 
kitiems akcininkams informaciją, nurodytą 
2 dalyje.

Valstybės narės užtikrina, kad kiekvieną 
kartą, kai AIFV, vienas ar kartu su kitu 
AIFV, per vieną ar kelis jo valdomus AIF 
įsigyja 10 %, 20 %, 30 % ar 50 % emitento 
ar į biržos prekybos sąrašus neįtrauktos 
bendrovės balsavimo teisių, jis šiame 
emitentui ar į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktai bendrovei, atitinkamai 
atvejais, jos darbuotojų atstovams arba, 
jei tokių atstovų nėra, patiems 
darbuotojams, AIFV kompetentingai 
institucijai ir valstybės narės, kurioje yra 
įsisteigęs emitentas ar į biržos prekybos 
sąrašus neįtraukta bendrovė, 
kompetentingai institucijai pateikia 
informaciją, nurodytą 2 dalyje.

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

Šis pranešimas pateikiamas kuo skubiau, 
tačiau ne vėliau kaip per keturias prekybos 
dienas, kai pirmoji prekybos diena yra 
diena, kurią AIFV pasiekė atitinkamą ribą.

2. Pranešime, kurio reikalaujama pagal 
1 dalį, pateikiama tokia informacija:

2. Pranešime, kurio reikalaujama pagal 
1 dalį, pateikiama tokia informacija:

a) naujas balsavimo teisių pasiskirstymas; a) naujas balsavimo teisių pasiskirstymas;

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

b) sąlygos, kuriomis buvo įsigytas 
kontrolinis paketas, įskaitant skirtingų 
susijusių AIFV, AIF ir akcininkų, taip pat 
kartu su jais veiklą vykdančių subjektų, 
visų fizinių ar juridinių asmenų, turinčių 
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teisę balsuoti jų vardu, ir, atitinkamais 
atvejais, įmonių grandinės, kurią 
pasitelkus veiksmingai kontroliuojamos 
balsavimo teisės, išsamius tapatybės 
duomenis;

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

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

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27a straipsnis

Kapitalo pakankamumas įsigyjamose 
bendrovėse

Siekiant išvengti galimo turto išpardavimo 
dalimis, AIF kontroliuojamos įsigyjamos 
bendrovės grynasis turtas turi atitikti 
kapitalo pakankamumo režimo nuostatas 
pagal Antrąją bendrovių teisės direktyvą.

Pagrindimas

1976 m. gruodžio 13 d. Antrosios Tarybos direktyvos 77/91/EEB dėl apsaugos priemonių 
koordinavimo 15 straipsnio 1 dalies a punkto nuostatos ir 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/68/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 
77/91/EEB, ribotos atsakomybės akcinėms bendrovėms taikomos 1 straipsnio 4 dalies 
b punkto ir 1 straipsnio 5 dalies nuostatos galėtų padėti užkirsti kelią turto išpardavimui 
dalimis tik siekiant išmokėti su įsigijimu susijusią skolą ir suteiktų pakankamai veikimo 
laisvės teisėtam strateginiam restruktūrizavimui atlikti. 

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl direktyvos 
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Be 27 straipsnio, valstybės narės 
užtikrina, kad AIFV, įgyjantis 30 % ar 
daugiau emitento arba į biržos prekybos 
sąrašus neįtrauktos bendrovės balsavimo 

1. Neskaitant 27 straipsnio nuostatų, 
valstybės narės užtikrina, kad AIFV,
vienas ar kartu su kitu AIFV, įgyjantis 
emitento arba į biržos prekybos sąrašus 
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teisių, pateiktų antroje ir trečioje 
pastraipose nurodytą informaciją 
emitentui, minėtai bendrovei, 
atitinkamiems akcininkams ir darbuotojų 
atstovams, o jei tokių atstovų nėra –
patiems darbuotojams.

neįtrauktos bendrovės kontrolinį paketą, 
pateiktų šioje dalyje nurodytą informaciją 
emitentui, į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktai bendrovei, atitinkamiems 
akcininkams ir darbuotojų atstovams, o jei 
tokių atstovų nėra – patiems darbuotojams.

Emitentų atveju AIFV atitinkamam 
emitentui, jo akcininkams ir darbuotojų 
atstovams pateikia Direktyvos 2004/25/EB 
6 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
informaciją.

Emitentų atveju AIFV pateikia susijusiam 
emitentui, jo akcininkams ir darbuotojų 
atstovams tokią informaciją:

Emitentų ir į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktų bendrovių atveju AIFV pateikia 
tokią informaciją:

a) informaciją, nurodytą 2004 m. 
balandžio 21 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2004/25/EB dėl 
įmonių perėmimo pasiūlymų1 6 straipsnio 
3 dalyje;

a) informaciją apie planuojamą 
reikšmingą turto pardavimą;

b) interesų konfliktų, ypač kylančių tarp 
AIFV ir emitento, prevencijos ir valdymo 
politiką;

b) interesų konfliktų, ypač kylančių tarp 
AIFV ir emitento, prevencijos ir valdymo 
politiką;

c) emitento vidaus ir išorinės 
komunikacijos, ypač susijusios su 
darbuotojais, politiką.

c) emitento vidaus ir išorinės 
komunikacijos, ypač susijusios su 
darbuotojais, politiką.

Į biržos prekybos sąrašus neįtrauktų 
bendrovių atveju AIFV pateikia susijusiai 
į biržos prekybos sąrašus neįtrauktai 
bendrovei, jos akcininkams ir darbuotojų 
atstovams tokią informaciją:
d) AIFV, kuris atskirai arba susitaręs su 
kitu AIFV pasiekė 30 % ribą, tapatybę;

d) AIFV, kuris atskirai arba susitaręs su 
kitu AIFV įsigijo kontrolinį paketą, 
tapatybę;

e) į biržos prekybos sąrašus neįtrauktos 
bendrovės plėtros planą;
f) interesų konfliktų, ypač kylančių tarp 
AIFV ir į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktos bendrovės, prevencijos ir 
valdymo politiką;

f) interesų konfliktų, ypač kylančių tarp 
AIFV ir į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktos bendrovės, prevencijos ir 
valdymo politiką;

g) emitento arba į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktos bendrovės vidaus ir išorinės 
komunikacijos, ypač susijusios su 
darbuotojais, politiką.
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ga) informaciją apie asmenį (-is), 
įgaliotą (-us) sudaryti teisiškai privalomus 
susitarimus verslo strategijos ir užimtumo 
politikos klausimais.

1OL L 142, 2004 4 30, p. 12.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose nurodoma:

2. Komisija pagal šios direktyvos 
49 straipsnį įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus, kuriuose
nurodoma:

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl direktyvos 
28 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. AIF metinėje ataskaitoje apie kiekvieną 
emitentą ir į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktą bendrovę, į kuriuos AIF 
investavo, pateikiama tokia papildoma 
informacija:

2. AIF metinėje ataskaitoje apie kiekvieną 
emitentą ir į biržos prekybos sąrašus 
neįtrauktą bendrovę, kurių kontrolinius 
paketus valdo AIFV kaip nustatyta 
28 straipsnyje, pateikiama tokia papildoma 
informacija:
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Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl direktyvos 
29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Komisija pagal šios direktyvos 
49 straipsnį įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus, kuriuose
nurodomas pagal 1 ir 2 dalis teiktinos 
informacijos išsamus turinys.

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

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl direktyvos 
30 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 3 dalies pirma ir antra pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vadovaudamasi trečioje pastraipoje
nurodytomis įgyvendinimo priemonėmis, 
kompetentinga institucija pagal šį straipsnį 

Vadovaudamasi trečioje pastraipoje
nurodytais deleguotaisiais teisės aktais, 
kompetentinga institucija pagal šį straipsnį 
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gali nustatyti AIF akcijų ar investicinių 
vienetų prekybos apribojimus arba sąlygas.

gali nustatyti AIF akcijų ar investicinių 
vienetų prekybos apribojimus arba sąlygas.

Komisija priima įgyvendinimo priemones, 
kuriose nurodomi apribojimų tipai arba 
sąlygos, kuriuos galima taikyti AIF akcijų 
ar investicinių vienetų prekybai pagal šios 
dalies antrą pastraipą. Tokios priemonės, 
skirtos neesminėms šios direktyvos 
nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, 
priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Komisija pagal šios direktyvos 49 straipsnį 
įgaliojama priimti deleguotuosius teisės 
aktus, kuriuose nurodomi sąlygos arba 
tipai apribojimų, kuriuos (-ias) galima 
taikyti AIF akcijų ar investicinių vienetų 
prekybai pagal šios dalies antrą pastraipą.

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Pagal nacionalinius įstatymus AIFV 
buveinės valstybė narė gali leisti AIFV 
savo teritorijoje platinti AIF, kurio 
buveinė už Sąjungos ribų, akcijas ar 
investicinius vienetus.
Kai AIF leidžia išpirkti akcijas 
investuotojams pagal jų pasirinkimą, 
tokia galimybė sudaroma su sąlyga, kad 
AIFV įsisteigęs Sąjungoje arba yra 
sudarytas bendradarbiavimo susitarimas 
ir veiksmingai keičiamasi visa sisteminei 
rizikai stebėti reikalinga atitinkama 
informacija tarp šių institucijų:
a) valstybės narės, kurioje platinamos 
AIF akcijos ar investiciniai vienetai, ir 
atitinkamos trečiosios šalies 
kompetentingų institucijų;
b) AIFV ir jo priežiūros institucijos;
c) AIFV priežiūros institucijos ir Europos 
vertybinių popierių ir rinkų priežiūros 
institucijos.

Pagrindimas

Nauja 4a dalis, kuria sudaromos sąlygos atskiroms valstybėms narėms taikyti jų pačių 
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privataus platinimo išimtis, būtina siekiant išvengti didelės žalos ES pensijų fondams ir 
kitiems investuotojams, kurie ją patirtų, jei neturėtų prieigos prie kitose valstybėse nei ES 
valdomų fondų. 

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl direktyvos 
33 straipsnio 7 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija, laikydamasi 49 straipsnio 
2 dalyje nurodytos procedūros, priima 
įgyvendinimo priemones, kuriose
nurodoma:

7. Komisija pagal šios direktyvos 
49 straipsnį įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus, kuriuose
nurodoma:

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AIFV trečiojoje šalyje buveinę turinčio 
AIF akcijas ar investicinius vienetus gali 
platinti profesionaliems investuotojams, 
kurių buveinė valstybėje narėje, tik tuomet, 
jei trečioji šalis yra pasirašiusi susitarimą 
su šia valstybe nare, kuris visiškai atitinka 
standartus, nustatytus EBPO pavyzdinės 
mokesčių konvencijos 26 straipsnyje, ir 
kuriuo užtikrinamas veiksmingas 
keitimasis informacija mokesčių 
klausimais.

AIFV trečiojoje šalyje buveinę turinčio 
AIF akcijas ar investicinius vienetus gali 
platinti profesionaliems investuotojams, 
kurių buveinė valstybėje narėje, tik tuomet, 
jei trečioji šalis įtraukta į EBPO sudaromą 
jurisdikcijų, kurios iš esmės laikosi 
tarptautinių mokesčių standartų, sąrašą.

Pagrindimas

Reikalavimas, kad trečioji šalis, kuri yra AIF buveinės šalis, būtų sudariusi susitarimą dėl 
keitimosi informacija su kiekviena valstybe nare, kurioje ketinama platinti to fondo akcijas, 
uždeda nepagrįstą naštą ir tikėtina, kad juo bus iš esmės apribota praktinė galimybė 
valstybėms narėms leisti, kad tokio fondo akcijos būtų platinamos jų teritorijoje remiantis 
nacionalinio privataus platinimo išimtimis. 
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Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl direktyvos 
37 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones ir nurodo kriterijus, kuriais 
vadovaujantis įvertinamas trečiųjų šalių 
vertinimo standartų ir taisyklių 
lygiavertiškumas, kaip nurodyta 1 dalies 
b punkte.

2. Komisija pagal šios direktyvos 
49 straipsnį įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus, kuriuose 
nurodomi kriterijai, kuriais vadovaujantis 
įvertinamas trečiųjų šalių vertinimo 
standartų ir taisyklių lygiavertiškumas, 
kaip nurodyta 1 dalies b punkte.

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

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl direktyvos 
37 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vadovaudamasi 2 dalyje nurodytais 
kriterijais, Komisija pagal 49 straipsnio 
2 dalyje nurodytą procedūrą priima 
įgyvendinimo priemones, kurias taikant
konstatuojama, kad trečiosios šalies teisės 
aktais nustatyti vertinimo standartai ir 
taisyklės yra lygiaverčiai Bendrijoje
taikomiems standartams ir taisyklėms.

3. Vadovaudamasi 2 dalyje nurodytais 
kriterijais, Komisija pagal šios direktyvos
49 straipsnį įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus, kuriuose
konstatuojama, kad trečiosios šalies teisės 
aktais nustatyti vertinimo standartai ir 
taisyklės yra lygiaverčiai Sąjungoje
taikomiems standartams ir taisyklėms.

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones ir nurodo kriterijus, kuriais 
vadovaujantis įvertinamas trečiųjų šalių 

3. Komisija pagal šios direktyvos 
49 straipsnį įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus, kuriuose 
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rizikos ribojimo reguliavimo, priežiūros ir 
standartų lygiavertiškumas, kaip nurodyta 
1 dalyje.

nurodomi kriterijai, kuriais vadovaujantis 
įvertinamas trečiųjų šalių rizikos ribojimo 
reguliavimo, priežiūros ir standartų 
lygiavertiškumas, kaip nurodyta 1 dalyje.

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

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl direktyvos 
38 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Vadovaudamasi 3 dalyje nurodytais 
kriterijais, Komisija pagal 49 straipsnio 
2 dalyje nurodytą procedūrą priima 
įgyvendinimo priemones, kurias taikant
konstatuojama, kad trečiosios šalies rizikos 
ribojimo reguliavimas, priežiūra ir 
standartai yra lygiaverčiai šiai direktyvai.

4. Vadovaudamasi 3 dalyje nurodytais 
kriterijais, Komisija pagal šios direktyvos
49 straipsnį įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus, kuriuose
konstatuojama, kad trečiosios šalies rizikos 
ribojimo reguliavimas, priežiūra ir 
standartai yra lygiaverčiai šiai direktyvai.

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) trečioji šalis pasirašė susitarimą su 
valstybe nare, kuriame ji prašo leidimo ir 
kuris visiškai atitinka standartus, nustatytus 
EPBO pavyzdinės mokesčių konvencijos 
26 straipsnyje ir kuriuo užtikrinamas 
veiksmingas keitimasis informacija 
mokesčių klausimais.

e) trečioji šalis pasirašė susitarimą su 
valstybe nare, kuriame ji prašo leidimo ir 
kuris atitinka standartus, nustatytus EPBO 
pavyzdinės mokesčių konvencijos 
26 straipsnyje ir kuriuo užtikrinamas 
veiksmingas keitimasis informacija 
mokesčių klausimais.

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriomis siekiama nustatyti:

2. Komisija pagal šios direktyvos 
49 straipsnį įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus, kuriais
siekiama nustatyti:

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl direktyvos 
39 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vadovaudamasi 2 dalyje nurodytais 
kriterijais, Komisija pagal 49 straipsnio 
2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą 
priima įgyvendinimo priemones, kurias 
taikant konstatuojama, kad:

3. Vadovaudamasi 2 dalyje nurodytais 
kriterijais, Komisija pagal šios direktyvos
49 straipsnį įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus, kuriuose
konstatuojama, kad:

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) teisės aktai, reglamentuojantys AIFV 
rizikos ribojimo reguliavimą ir nuolatinę 
priežiūrą trečiojoje šalyje, yra lygiaverčiai 
šiai direktyvai ir yra veiksmingai vykdomi;

a) teisės aktai, reglamentuojantys AIFV 
rizikos ribojimo reguliavimą ir nuolatinę 
priežiūrą trečiojoje šalyje, yra maždaug 
lygiaverčiai šiai direktyvai atsižvelgiant į 
AIFV ir AIF dydį, tipą ir sudėtingumą ir 
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yra veiksmingai vykdomi;

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl direktyvos 
45 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija 49 straipsnio 2 dalyje 
nurodyta tvarka priima įgyvendinimo 
priemones, susijusias su kompetentingų 
institucijų keitimosi informacija tvarka.

5. Komisija pagal šios direktyvos 49
straipsnį įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus, susijusius su 
kompetentingų institucijų keitimosi 
informacija tvarka.

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl direktyvos 
46 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, kuriose nurodomos 
informacijos mainų pagal 1 dalį taisyklės, 
turinys ir dažnumas.

3. Komisija pagal šios direktyvos 
49 straipsnį įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus, kuriuose
nurodomos informacijos mainų pagal 1 dalį 
taisyklės, turinys ir dažnumas.

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

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl direktyvos 
47 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
priemones, susijusias su patikrų vietoje ir 
tyrimų tvarka.

4. Komisija pagal šios direktyvos 
49 straipsnį įgaliojama priimti 
deleguotuosius teisės aktus, susijusius su 
patikrų vietoje ir tyrimų tvarka.
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Tokios priemonės, skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl direktyvos
49 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai padeda Europos vertybinių 
popierių komitetas, įsteigtas 2001 m.
birželio 6 d. Komisijos 
sprendimu 2001/528/EB dėl Europos 
vertybinių popierių komiteto įsteigimo. 

1. 2 straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 
2 dalyje, 10 straipsnio 3 dalyje, 
11 straipsnio 5 dalyje, 12 straipsnio 
3 dalyje, 13 straipsnyje, 16 straipsnio 
4 dalyje, 18 straipsnio 4 dalyje, 
19 straipsnio 4 dalyje, 20 straipsnio 
3 dalyje, 21 straipsnio 4 dalyje, 
24 straipsnio 2 dalyje, 25 straipsnio 
3 dalyje, 28 straipsnio 2 dalyje, 
29 straipsnio 4 dalyje, 31 straipsnio 
3 dalyje, 33 straipsnio 7 dalyje, 
37 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 38 straipsnio 
3 ir 4 dalyse, 39 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 
45 straipsnio 5 dalyje, 46 straipsnio 
3 dalyje, 47 straipsnio 4 dalyje ir 
53 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus suteikiami
Komisijai šio straipsnio 2 ir 3 dalyse 
išdėstytomis sąlygomis.

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi 
1999 m. birželio 28 d. Tarybos 
sprendimo 1999/468/EB, nustatančio 
Komisijos naudojimosi jai suteiktais 
įgyvendinimo įgaliojimais tvarką, 5 ir 
7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

2. Įgaliojimų perdavimas trunka trejus 
metus nuo šios Direktyvos įsigaliojimo 
dienos ir Komisijai, likus ne vėliau kaip 
vienas mėnuo iki perdavimo galiojimo 
pabaigos, prašant pratęsiamas kitiems 
trejų metų laikotarpiams, jei Europos 
Parlamentas ar Taryba nepareiškia 
prieštaravimo per tris mėnesius nuo 
prašymo pateikimo. 

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 
6 dalyje numatytas laikotarpis yra trys 
mėnesiai.

Europos Parlamentas ar Taryba gali bet 
kokiu metu atšaukti įgaliojimų perdavimą. 

3. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomos Sprendimo 1999/468/EB 
5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, 

3. Pagal šį straipsnį priimtas deleguotasis 
teisės aktas įsigalioja, jei Europos 
Parlamentas ar Taryba per tris mėnesius 
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atsižvelgiant į jo 8 straipsnį. nepareiškė prieštaravimo.
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