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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 448/2013,
annettu 15 päivänä toukokuuta 2013,
menettelyn vahvistamisesta EU:n ulkopuolelle sijoittautuneen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen
hoitajan viitejäsenvaltion määrittämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2011/61/EU nojalla
tetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Sen estämättä,
mitä direktiivin 2011/61/EU 67 artiklan 6 kohdassa edel
lytetyssä delegoidussa säädöksessä säädetään, myös tämän
asetuksen soveltamista lykätään samaan päivämäärään.

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,
ottaa huomioon vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja
direktiivien 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o
1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta 8 päivänä
kesäkuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2011/61/EU (1) ja erityisesti sen 37 artiklan 14 koh
dan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

(1 )

Direktiivin 2011/61/EU 37 artiklan 4 kohdan b alakoh
dassa, c alakohdan i alakohdassa, e ja f alakohdassa sekä
g alakohdan i alakohdassa tarkoitetuissa tilanteissa sellai
sen EU:n ulkopuolelle sijoittautuneen vaihtoehtoisten si
joitusrahastojen hoitajan, joka aikoo hoitaa EU:hun sijoit
tautuneita vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja ja/tai markki
noida hoitamiaan vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja unionis
sa, mahdollisia viitejäsenvaltioita voi olla useampia kuin
yksi. Tällaisissa tapauksissa EU:n ulkopuolelle sijoittautu
neen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan on toimi
tettava pyyntö kyseisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille
viranomaisille viitejäsenvaltionsa määrittämistä varten.
Pyyntöön olisi liitettävä kaikki merkitykselliset tiedot ja
asiakirjat, jotka ovat tarpeen kyseisen vaihtoehtoisten si
joitusrahastojen hoitajan viitejäsenvaltion määrittämiseksi.
Asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä
yhteinen päätös viitejäsenvaltion määrittämiseksi. On
vahvistettava menettely, jota asianomaisten toimivaltais
ten viranomaisten on noudatettava viitejäsenvaltion mää
rittämisessä. Vaikka kyseisten jäsenvaltioiden toimivaltai
set viranomaiset ovat yhdessä vastuussa viitejäsenvaltion
nimeämisestä, Euroopan parlamentin ja neuvoston ase
tuksella (EU) N:o 1095/2010 (2) perustetun Euroopan ar
vopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) olisi varmistetta
va, että kaikki mahdolliset viitejäsenvaltiot ovat asian
mukaisesti mukana päätöksenteossa, ja sen olisi myös
avustettava sopimukseen pääsemisessä.
Viitejäsenvaltion määrittämisessä noudatettava menettely
eroaa menettelystä, jota noudatetaan passin hakemisessa
direktiivin 2011/61/EU nojalla. Kun viitejäsenvaltio on
määritetty, EU:n ulkopuolelle sijoittautuneen vaihtoeh
toisten sijoitusrahastojen hoitajan on haettava toimilupaa
kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta nou
dattaen samaa menettelyä ja samoja edellytyksiä, joita
sovelletaan vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin di
rektiivin 2011/61/EU 7 ja 8 artiklan nojalla.
Jäsenvaltiot velvoitetaan direktiivillä 2011/61/EU sovelta
maan 22 päivästä heinäkuuta 2013 lakeja, asetuksia ja
hallinnollisia määräyksiä, joilla mainittu direktiivi saa

EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1.
(2) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan
arvopaperikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Menettely, jota noudatetaan viitejäsenvaltion määrittämi
sessä useiden mahdollisten viitejäsenvaltioiden joukosta
1.
Jos EU:n ulkopuolelle sijoittautunut vaihtoehtoisten sijoi
tusrahastojen hoitaja, joka aikoo hoitaa EU:hun sijoittautuneita
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja markkinoimatta niitä tai aikoo
markkinoida hoitamiaan vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja unionis
sa, toimittaa pyynnön viitejäsenvaltionsa määrittämiseksi direk
tiivin 2011/61/EU 37 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan no
jalla, kyseinen pyyntö on laadittava kirjallisena ja osoitettava
kaikkien niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille,
jotka ovat mahdollisia viitejäsenvaltioita. Pyynnössä on luetel
tava kaikki mahdolliset viitejäsenvaltiot.
2.
EU:n ulkopuolelle sijoittautuneen vaihtoehtoisten sijoitus
rahastojen hoitajan pyynnössä on oltava kaikki tiedot ja asiakir
jat, jotka ovat tarpeen viitejäsenvaltion määrittämiseksi.
3.
Direktiivin 2011/61/EU 37 artiklan 4 kohdan b alakoh
dassa tarkoitetussa tilanteessa tällaisissa tiedoissa ja asiakirjoissa
on oltava
a) ilmoitus jäsenvaltioista, joihin EU:n ulkopuolelle sijoittautu
neen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan hoitamat
vaihtoehtoiset sijoitusrahastot ovat sijoittautuneet;
b) ilmoitus jäsenvaltioista, joissa EU:n ulkopuolelle sijoittautu
neet vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat hoitavat varo
ja;
c) EU:n ulkopuolelle sijoittautuneen vaihtoehtoisten sijoitus
rahastojen hoitajan eri jäsenvaltioissa hoitamien varojen mää
rät.
4.
Direktiivin 2011/61/EU 37 artiklan 4 kohdan c alakohdan
i alakohdassa tarkoitetussa tilanteessa tällaisissa tiedoissa ja asia
kirjoissa on oltava
a) ilmoitus jäsenvaltiosta, johon EU:n ulkopuolelle sijoittautu
neen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan hoitama
vaihtoehtoinen sijoitusrahasto on sijoittautunut;
b) ilmoitus jäsenvaltiosta, jossa EU:n ulkopuolelle sijoittautunut
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja aikoo markkinoida
vaihtoehtoista sijoitusrahastoa.
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5.
Direktiivin 2011/61/EU 37 artiklan 4 kohdan e alakohdan
ja g alakohdan i alakohdassa tarkoitetussa tilanteessa tällaisissa
tiedoissa ja asiakirjoissa on oltava
a) ilmoitus jäsenvaltioista, joihin EU:n ulkopuolelle sijoittautu
neen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan hoitamat
vaihtoehtoiset sijoitusrahastot ovat sijoittautuneet;
b) kuvaus markkinointistrategiasta, jolla voidaan osoittaa, että
EU:n ulkopuolelle sijoittautunut vaihtoehtoisten sijoitusrahas
tojen hoitaja aikoo markkinoida tiettyä vaihtoehtoista sijoi
tusrahastoa tai useita vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja tietyssä
jäsenvaltiossa tai useammissa jäsenvaltioissa ja että se aikoo
tosiasiallisesti harjoittaa markkinointia tietyissä jäsenvaltiois
sa, ja jossa ilmoitetaan vähintään seuraavat:
i) jäsenvaltiot, joissa jakelijat (ja vaihtoehtoisten sijoitus
rahastojen hoitaja, jos se aikoo huolehtia jakelusta itse)
aikovat pitää myynnissä vaihtoehtoisten sijoitusrahas
tojen hoitajan hoitamien vaihtoehtoisten sijoitusrahas
tojen osuuksia tai osakkeita, mukaan lukien hoidettujen
varojen odotettavissa oleva osuus unionissa myynnissä
pidettävien osuuksien ja osakkeiden kokonaismäärästä;
ii) arvio niiden kohderyhmään kuuluvien sijoittajien odotet
tavissa olevasta määrästä, joiden kotipaikka sijaitsee jä
senvaltioissa, joissa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoi
taja aikoo markkinoida vaihtoehtoisia sijoitusrahastojaan;
iii) jäsenvaltioiden viralliset kielet, joille tarjous- ja myynni
nedistämisasiakirjat on käännetty tai on tarkoitus kään
tää;
iv) markkinointitoiminnan jakautuminen niihin jäsenvaltioi
hin, joissa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja aikoo
markkinoida vaihtoehtoisia sijoitusrahastojaan, ottaen
huomioon erityisesti mainosten ja markkinointitilaisuuk
sien näkyvyys ja tiheys.
6.
Direktiivin 2011/61/EU 37 artiklan 4 kohdan f alakoh
dassa tarkoitetussa tilanteessa tällaisissa tiedoissa ja asiakirjoissa
on oltava tämän artiklan 5 kohdan b alakohdassa säädetyt tie
dot.
7.
Toimivaltaisten viranomaisten, joihin EU:n ulkopuolelle
sijoittautunut vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja on ollut
yhteydessä mahdollisina viitejäsenvaltioiden toimivaltaisina vi
ranomaisina, on välittömästi tämän artiklan 1 kohdassa tarkoi
tetun pyynnön vastaanottamisen jälkeen ja viimeistään kolmen
työpäivän kuluttua pyynnön vastaanottamisesta otettava yhte
yttä toisiinsa ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiseen,
jäljempänä ’EAMV’, tehdäkseen päätökseen siitä, voiko asia mah
dollisesti koskea direktiivin 2011/61/EU 37 artiklan 4 kohdan
nojalla myös muita unionin toimivaltaisia viranomaisia.
Toimivaltaisten viranomaisten on välittömästi toimitettava
EAMV:lle sen pyynnöstä EU:n ulkopuolelle sijoittautuneen vaih
toehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan pyyntö täydellisenä.
8.
Jos päätetään, että asia voi koskea myös muita unionin
toimivaltaisia viranomaisia, EAMV:n on ilmoitettava asiasta vä
littömästi kyseisille viranomaisille ja varmistettava, että EU:n
ulkopuolisen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan pyyntö
toimitetaan niille täydellisenä.
9.
Kaikki menettelyyn osallistuvat toimivaltaiset viranomaiset
ja EAMV voivat pyytää EU:n ulkopuolelle sijoittautuneelta vaih
toehtoisten sijoitusrahastojen hoitajalta asiaa koskevia lisätietoja
ja -asiakirjoja, jotka ovat tarpeen viitejäsenvaltion määrittämisek
si.
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Tällainen lisätieto- tai -asiakirjapyyntö on esitettävä kirjallisena,
se on perusteltava ja se on annettava samaan aikaan tiedoksi
kaikille muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille ja
EAMV:lle.
Kun pyynnön esittänyt toimivaltainen viranomainen tai EAMV
on vastaanottanut lisätiedot tai -asiakirjat, pyynnön esittäneen
viranomaisen on toimitettava tiedot tai asiakirjat välittömästi
kaikille muille asianomaisille viranomaisille ja tapauksen mu
kaan EAMV:lle.
10.
Yhden viikon kuluessa siitä, kun toimivaltaiset viran
omaiset, joihin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja on ol
lut yhteydessä, tai tarvittaessa 8 kohdan mukaiset muut unionin
toimivaltaiset viranomaiset ovat vastaanottaneet 1 kohdassa tar
koitetun pyynnön, kaikkien asianomaisten toimivaltaisten viran
omaisten on toimitettava toisilleen ja EAMV:lle lausunto asian
mukaisen viitejäsenvaltion määrittämisestä.
11.
Tämän jälkeen kaikki toimivaltaiset viranomaiset määrit
tävät yhdessä viitejäsenvaltion. Määrittäminen on suoritettava
viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun EU:n ulkopuolelle
sijoittautuneen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan yksi
löimät toimivaltaiset viranomaiset tai tarvittaessa 8 kohdan mu
kaiset unionin muut toimivaltaiset viranomaiset ovat vastaan
ottaneet pyynnön.
Jos pyydetään lisätietoja, ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua
määräaikaa on pidennettävä siten, että se sisältää jakson, joka
alkaa 9 kohdassa tarkoitetun lisätieto- ja -asiakirjapyynnön esit
tämisestä ja päättyy kyseisien tietojen tai asiakirjojen vastaan
ottamiseen.
12.
EAMV avustaa asianomaisia toimivaltaisia viranomaisia ja
tarvittaessa helpottaa asetuksen (EU) N:o 1095/2010 31 artiklan
nojalla viitejäsenvaltion määrittämistä.
13.
Viitejäsenvaltioksi määritetyn jäsenvaltion toimivaltaisen
viranomaisen on ilmoitettava määrittämisestä viipymättä kirjal
lisesti EU:n ulkopuolelle sijoittautuneelle vaihtoehtoisten sijoitus
rahastojen hoitajalle.
14.
Jos pyynnön esittäneelle EU:n ulkopuolelle sijoittautu
neelle vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajalle ei anneta kir
jallista ilmoitusta seitsemän päivän kuluessa määrittämisestä tai
asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset eivät ole määrittäneet
viitejäsenvaltiota tämän artiklan 11 kohdan ensimmäisessä ala
kohdassa tarkoitettuun määräaikaan mennessä, pyynnön esittä
nyt EU:n ulkopuolelle sijoittautunut vaihtoehtoisten sijoitus
rahastojen hoitaja voi valita viitejäsenvaltionsa itse direktiivin
2011/61/EU 37 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa vahvis
tettujen perusteiden mukaan.
EU:n ulkopuolelle sijoittautuneen vaihtoehtoisten sijoitusrahas
tojen hoitajan on ilmoitettava kirjallisesti viitejäsenvaltion valin
nastaan välittömästi kaikille toimivaltaisille viranomaisille, joihin
se oli ottanut alun perin yhteyttä, ja EAMV:lle.
15.
Jos EU:n ulkopuolelle sijoittautuneen vaihtoehtoisten si
joitusrahastojen hoitajan valitsema viitejäsenvaltio ja toimival
taisten viranomaisten määrittämä viitejäsenvaltio ovat erit, asian
omaisten toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EU:n
ulkopuolelle sijoittautuneelle vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen
hoitajalle määrittämisestä mahdollisimman pian, kuitenkin vii
meistään kahden työpäivän kuluttua siitä, kun vaihtoehtoisten
sijoitusrahastojen hoitajan tekemästä valinnasta on ilmoitettu
niille 14 kohdan mukaisesti. Tässä tapauksessa etusijalle on
asetettava määritetty viitejäsenvaltio.
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2 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.
Tätä asetusta sovelletaan 22 päivästä heinäkuuta 2013.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä toukokuuta 2013.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
José Manuel BARROSO
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