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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/.../EG

av den

om ändring av direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och andra författningar

som avser företag för kollektiva investeringar

i överlåtbara värdepapper (fondföretag) i syfte att införa regler

för förvaltningsbolag och förenklade prospekt

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA

DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 47.2

i detta,

med beaktande av kommissionens förslag1,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande2,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget3, och

                                                
1 EGT C 272, 1.9.1998, s. 7 och EGT C 311 E, 31.10.2000, s. 273.
2 EGT C 116, 28.4.1999, s. 1.
3 Europaparlamentets yttrande av den 17 februari 2000 (EGT C 339, 29.11.2000, s. 228),

rådets gemensamma ståndpunkt av den ... (ännu ej offentliggjord i EGT) och
Europaparlamentets beslut av den ... (ännu ej offentliggjort i EGT).



7550/1/01 REV 1 JM/gw,cc,mn,am,me 2
JUR   SV

av följande skäl:

(1) Rådets direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser

företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)1 har redan på ett

betydande sätt bidragit till förverkligandet av den inre marknaden på detta område. När det

gäller finansiella tjänster fastställs nämligen i det direktivet för första gången principen om

ömsesidigt erkännande av auktorisation och andra bestämmelser som underlättar den fria

omsättningen inom Europeiska unionen av de andelar i företag för kollektiva investeringar

(i form av s.k. värdepappersfonder eller investeringsbolag) som omfattas av det direktivet.

(2) Rådets direktiv 85/611/EEG reglerar emellertid inte i någon större utsträckning de företag

som förvaltar företag för kollektiva investeringar (så kallade "förvaltningsbolag"). I synnerhet

saknas det i direktiv 85/611/EEG bestämmelser som i alla medlemsstater säkerställer

likvärdiga regler för sådana företag när det gäller tillgång till marknaden och villkor för

verksamheten. I direktiv 85/611/EEG saknas det dessutom bestämmelser om etablering av

filialer och om sådana företags fria tillhandahållande av tjänster i andra medlemsstater än

hemlandet.

(3) När ett förvaltningsbolag auktoriseras i hemlandet bör skyddet för investerarna säkerställas,

liksom förvaltningsbolagens solvens, i syfte att bidra till det finansiella systemets stabilitet.

Den ståndpunkt som har intagits är att man bör genomföra den grundläggande harmonisering

som är nödvändig och tillräcklig för att säkerställa ett ömsesidigt erkännande av auktorisation

och tillsynssystem baserade på försiktighetsprincipen och att därmed göra det möjligt att

lämna en enda, i hela Europeiska unionen gällande, auktorisation och att låta hemlandet

ansvara för tillsynen.

                                                
1 EGT L 375, 31.12.1985, s. 3. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets

direktiv 2000/64/EG (EGT L 290, 17.11.2000, s. 27).
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(4) För att skydda investerarna är det nödvändigt att garantera intern översyn av varje

förvaltningsbolag, särskilt genom att det finns två personer i ledningen och genom

tillfredsställande interna kontrollmekanismer.

(5) För att säkerställa att förvaltningsbolaget skall kunna uppfylla de skyldigheter som

uppkommer genom dess verksamhet och för att på så sätt säkerställa dess stabilitet, krävs ett

startkapital och ett tillägg av ytterligare egna medel. För att beakta utvecklingen, särskilt den

som gäller kapitalkrav för operationella risker inom Europeiska unionen och andra

internationella forum, måste dessa krav, inklusive användning av garantier, ses över inom

tre år.

(6) Genom ömsesidigt erkännande bör förvaltningsbolag med auktorisation i hemlandet få

tillhandahålla, inom hela Europeiska unionen, de tjänster som företagen auktoriserats att

tillhandahålla, genom att etablera filialer eller enligt friheten att tillhandahålla tjänster.

Förvaltningsbolagets hemland är behörigt att godkänna värdepappersfondernas

fondbestämmelser.

(7) När det gäller kollektiv portföljförvaltning (förvaltning av värdepappersfonder och

investeringsbolag) bör ett förvaltningsbolag som auktoriserats i hemlandet ha rätt att bedriva

följande verksamhet i värdlandet: att utbjuda andelar i de harmoniserade värdepappersfonder

som förvaltas av bolaget i hemlandet, att utbjuda aktier i de harmoniserade investeringsbolag

som bolaget förvaltar, att utöva alla andra funktioner och uppgifter som omfattas av kollektiv

portföljförvaltning, att förvalta tillgångarna i investeringsbolag med säte i andra

medlemsstater än förvaltningsbolagets hemland, att med hjälp av fullmakt utöva de funktioner

som omfattas av kollektiv portföljförvaltning på sådana förvaltningsbolags vägnar som har sitt

säte i andra medlemsstater än förvaltningsbolagets hemland.
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(8) Principerna om ömsesidigt erkännande och om hemlandstillsyn kräver att medlemsstaternas

behöriga myndigheter inte beviljar respektive återkallar auktorisation i sådana fall där

exempelvis verksamhetsplanen, den geografiska fördelningen eller den faktiskt bedrivna

verksamheten klart visar att ett förvaltningsbolag har valt en viss medlemsstats jurisdiktion

i syfte att undgå de strängare normer som gäller i en annan medlemsstat, inom vars territorium

det avser att bedriva eller redan bedriver större delen av sin verksamhet. Enligt detta direktiv

bör ett förvaltningsbolag vara auktoriserat i den medlemsstat där det har sitt säte. Enligt

principen om hemlandstillsyn kan endast den medlemsstat där förvaltningsbolaget har sitt säte

anses behörig att godkänna dels fondbestämmelserna för de värdepappersfonder som bolaget

inrättat, dels valet av förvaringsinstitut. För att undvika s.k. tillsynsarbitrage och för att främja

förtroendet för effektiviteten i den tillsyn som hemlandets myndigheter utövar, bör ett krav för

auktorisation av ett fondföretag bestå i att det inte i någon rättslig mening skall vara förhindrat

från att saluföras i hemlandet. Detta påverkar inte det egna beslutet, när fondföretaget väl har

blivit auktoriserat, att välja den eller de medlemsstater där fondföretagets fondandelar skall

saluföras i enlighet med detta direktiv.
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(9) Enligt direktiv 85/611/EEG är förvaltningsbolagens verksamhet begränsad till förvaltningen

av värdepappersfonder och investeringsbolag (kollektiv portföljförvaltning). Denna

begränsning bör ses över för att hänsyn skall tas till den senaste utvecklingen

i medlemsstaternas nationella lagstiftning och för att förvaltningsbolagen skall kunna uppnå

viktiga stordriftsfördelar. Förvaltningsbolagen bör därför ges tillstånd att också förvalta

enskilda kunders investeringsportföljer (individuell portföljförvaltning), vilket även omfattar

förvaltning av pensionsfonder och vissa bestämda sidoverksamheter med anknytning till

kärnverksamheten. En sådan utvidgning av förvaltningsbolagets verksamhetsområde skulle

inte äventyra bolagens stabilitet. Det bör dock införas särskilda regler för att förebygga

intressekonflikter när ett förvaltningsbolag auktoriseras att bedriva både kollektiv och

individuell portföljförvaltning.

(10) Förvaltningen av investeringsportföljer är en investeringstjänst som redan omfattas av

direktiv 93/22/EEG av den 10 maj 1993 om investeringstjänster inom värdepappersområdet1.

För att säkerställa ett enhetligt rättsligt system på området bör de villkor för verksamheten

som fastställs i det direktivet även gälla förvaltningsbolag som är auktoriserade för denna

tjänst.

(11) Ett hemland får som regel införa strängare regler än de som har fastställts i detta direktiv,

särskilt vad avser villkor för auktorisation, tillsynskrav och regler om rapporteringen och det

fullständiga prospektet.

                                                
1 EGT L 141, 11.6.1993, s. 27. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2000/64/EG.
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(12) Det bör fastställas regler om de villkor på vilka ett förvaltningsbolag med hjälp av ett uppdrag

får delegera vissa uppgifter och funktioner till tredje part för att förbättra verksamhetens

effektivitet. För att säkerställa att principerna om ömsesidigt erkännande och om

hemlandstillsyn tillämpas på rätt sätt bör de medlemsstater som tillåter sådan delegering se till

att ett förvaltningsbolag som de auktoriserat inte delegerar hela sin verksamhet till en eller

flera tredje parter så att bolaget förvandlas till ett brevlådeföretag, och att förekomsten av

sådan delegering inte hindrar en effektiv tillsyn över förvaltningsbolaget. Den omständigheten

att ett förvaltningsbolag har delegerat delar av den egna verksamheten bör dock under inga

omständigheter påverka bolagets eller förvaringsinstitutets ansvar gentemot andelsägarna och

de behöriga myndigheterna.

(13) För att skydda aktieägarnas intressen och för att säkerställa lika villkor på marknaden för

harmoniserade företag för kollektiva investeringar krävs ett startkapital för investeringsbolag.

Investeringsbolag som har utsett ett förvaltningsbolag täcks emellertid av förvaltningsbolagets

ytterligare egna medel.

(14) Bestämmelserna i artiklarna 5g och 5h bör alltid uppfyllas av auktoriserade investeringsbolag,

antingen direkt av bolaget i enlighet med artikel 13b eller indirekt, på grund av att, om ett

auktoriserat investeringsbolag väljer att utse ett förvaltningsbolag, skall det

förvaltningsbolaget vara auktoriserat i enlighet med direktivet och alltså skyldigt att uppfylla

bestämmelserna i artiklarna 5g och 5h.
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(15) För att ta hänsyn till utvecklingen inom informationstekniken bör det nuvarande

informationssystemet enligt direktiv 85/611/EEG ses över. Framför allt bör man vid sidan om

det befintliga fullständiga prospektet införa ett nytt slags prospekt för fondföretag

(förenklat prospekt). Detta nya prospekt bör ges en investerarvänlig utformning och vara en

värdefull informationskälla för den genomsnittlige investeraren. Det bör förmedla

grundläggande information om fondföretaget på ett klart, överskådligt och lättbegripligt sätt.

Genom en tydlig hänvisning i det förenklade prospektet bör investeraren dock alltid upplysas

om att närmare uppgifter återfinns i det fullständiga prospektet och i fondföretagets årsrapport

och halvårsrapport, som på begäran tillhandahålls kostnadsfritt. Den som avser att teckna sig

för förvärv av fondandelar bör innan avtalet ingås alltid erbjudas att kostnadsfritt få det

förenklade prospektet. Detta bör vara ett tillräckligt villkor för att uppfylla den rättsliga

skyldigheten enligt detta direktiv att informera dem som avser att teckna sig för förvärv av

fondandelar innan avtalet ingås.

(16) Det finns ett behov av att säkerställa att samma konkurrensvillkor gäller för finansiella

intermediärer som tillhandahåller samma tjänster och att det finns ett skydd för investerare

som ligger på en harmoniserad miniminivå. Den avgörande förutsättningen för

förverkligandet av den inre marknaden i fråga om dessa aktörer är en harmoniserad

miniminivå för villkoren för att starta och driva verksamhet. Därför kan de eftersträvade

målen endast uppnås genom ett bindande gemenskapsdirektiv som fastställer överenskomna

minimistandarder i detta hänseende. Detta direktiv gäller endast den erforderliga miniminivån

för harmoniseringen och går i enlighet med artikel 5 tredje stycket i fördraget inte utöver vad

som är nödvändigt för att uppnå de eftersträvade målen.
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(17) Kommissionen kan överväga att föreslå kodifiering vid lämplig tidpunkt efter det att förslagen

har antagits.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 85/611/EEG ändras härmed på följande sätt:

1. Följande artikel 1a skall införas:

"Artikel 1a

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1. förvaringsinstitut: institut som anförtrotts de uppgifter som anges i artiklarna 7 och 14 och

som omfattas av de övriga bestämmelserna i avsnitten IIIa och IVa.

2. förvaltningsbolag: bolag vars regelmässiga verksamhet består i att förvalta fondföretag i form

av värdepappersfonder och/eller investeringsbolag (fondföretags kollektiva

portföljförvaltning), vilket inbegriper de funktioner som anges i bilaga II.
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3. ett förvaltningsbolags hemland: den medlemsstat där förvaltningsbolagets säte är beläget.

4. ett förvaltningsbolags värdland: den medlemsstat, förutom hemlandet, där förvaltningsbolaget

har en filial eller tillhandahåller tjänster.

5. ett fondföretags hemland:

a) för fondföretag bildade som värdepappersfond, den medlemsstat där förvaltningsbolagets säte

är beläget,

b) för fondföretag bildade som investeringsbolag, den medlemsstat där investeringsbolagets säte

är beläget.

6. ett fondföretags värdland: den medlemsstat, förutom fondföretagets hemland, där andelarna

i värdepappersfonden eller i investeringsbolaget saluförs.

7. filial: ett driftsställe som är en rättsligt osjälvständig del av ett förvaltningsbolag och som

tillhandahåller de tjänster som förvaltningsbolaget har auktorisation att tillhandahålla. Alla

driftsställen som har inrättats i samma medlemsstat av ett förvaltningsbolag med huvudkontor

i en annan medlemsstat skall betraktas som en enda filial.
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8. behöriga myndigheter: de myndigheter som varje medlemsstat utser enligt artikel 49 i detta

direktiv.

9. nära förbindelser: en sådan situation som definieras i artikel 2.1 i direktiv 95/26/EG*.

10. kvalificerat innehav: varje direkt eller indirekt ägarandel i ett förvaltningsbolag som

motsvarar 10 % eller mer av kapitalet eller av rösträtterna eller som på annat sätt gör det

möjligt att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen i förvaltningsbolaget.

Vid tillämpningen av denna definition skall sådana rösträtter som avses i artikel 7

i direktiv 88/627/EEG** beaktas.

11. direktivet om investeringstjänster: rådets direktiv 93/22/EEG av den 10 maj 1993 om

investeringstjänster inom värdepappersområdet***.

12. moderföretag: ett moderföretag enligt definitionen i artiklarna 1 och 2

i direktiv 83/349/EEG****.

13. dotterföretag: ett dotterföretag enligt definitionen i artiklarna 1 och 2 i direktiv 83/349/EEG.

Ett dotterföretag till ett dotterföretag skall också anses som ett dotterföretag till det

moderföretag som är det yttersta moderföretaget för dessa företag.



7550/1/01 REV 1 JM/gw,cc,mn,am,me 11
JUR   SV

14. startkapital: det kapital som avses i artikel 34.2.1 och 34.2.2 i direktiv 2000/12/EG*****.

15. egna medel: egna medel enligt definitionen i avdelning V kapitel 2 avsnitt 1

i direktiv 2000/12/EG. Denna definition kan emellertid komma att ändras under de

omständigheter som beskrivs i bilaga V till direktiv 93/6/EEG******."

______________________
* EGT L 168, 18.7.1995, s. 7.
** EGT L 348, 17.12.1988, s. 62.
*** EGT L 141, 11.6.1993, s. 27. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2000/64/EG

(EGT L 290, 17.11.2000, s. 27).
**** EGT L 193, 18.7.1983, s. 1. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.
***** EGT L 126, 26.5.2000, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och

rådets direktiv 2000/28/EG (EGT L 275, 27.10.2000, s. 37).
****** EGT L 141, 11.6.1993, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och

rådets direktiv 98/33/EG (EGT L 204, 21.7.1998, s. 29).

2. Artikel 4.3 skall ersättas med följande:

"3. De behöriga myndigheterna får inte auktorisera ett fondföretag om förvaltningsbolaget eller

investeringsbolaget inte uppfyller de villkor som fastställs i avsnitt III respektive IV i detta direktiv.

Dessutom får de behöriga myndigheterna inte auktorisera ett fondföretag, om de personer som ingår

i den verkställande ledningen för förvaringsinstitutet inte har erforderligt gott anseende eller saknar

tillräcklig erfarenhet, även i fråga om den typ av fondföretag som skall förvaltas. För detta ändamål

skall de behöriga myndigheterna utan dröjsmål underrättas om namnen på dessa personer samt

namnen på var och en som efterträder dem.
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Med den verkställande ledningen avses de personer som, enligt lag eller bolagsordning, företräder

förvaringsinstitutet eller som faktiskt bestämmer förvaringsinstitutets verksamhetsinriktning.

3a. De behöriga myndigheterna får inte bevilja auktorisation om ett fondföretag är rättsligt

förhindrat (t.ex. genom en bestämmelse i fondreglerna eller bolagsordningen) att saluföra sina

fondandelar eller aktier i sitt hemland."

3. Titeln till avsnitt III och artiklarna 5 och 6 skall ersättas med följande:

"AVSNITT III

 Bestämmelser om förvaltningsbolag

Avdelning A

Villkor för att starta verksamhet

Artikel 5

1. För att driva förvaltningsbolag skall det krävas officiell förhandsauktorisation, vilken skall

ges av hemlandets behöriga myndigheter. Auktorisation som beviljas ett förvaltningsbolag enligt

detta direktiv skall gälla i alla medlemsstater.
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2. Ett förvaltningsbolag får inte ägna sig åt annan verksamhet än förvaltning av fondföretag som

har auktoriserats enligt detta direktiv, med undantag av den ytterligare förvaltningen av andra

företag för kollektiva investeringar som inte omfattas av detta direktiv och för vilka

förvaltningsbolaget är underkastat tillsyn men som inte kan saluföras i andra medlemsstater enligt

detta direktiv.

Förvaltningen av värdepappersfonder och investeringsbolag omfattar, vid tillämpningen av detta

direktiv, de funktioner som anges i bilaga II, som inte är uttömmande.

3. Utöver förvaltningen av värdepappersfonder och investeringsbolag får en medlemsstat genom

undantag från punkt 2 auktorisera förvaltningsbolag att tillhandahålla följande tjänster:

a) Förvaltning av värdepappersportföljer, inklusive de som ägs av pensionsfonder, enligt särskilt

uppdrag från enskilda investerare, om det i portföljen ingår ett eller flera av de instrument

som anges i avsnitt B i bilagan till direktivet om investeringstjänster.

b) Som sidotjänster:

– Investeringsrådgivning i fråga om ett eller flera av de instrument som anges i avsnitt B

i bilagan till direktivet om investeringstjänster.
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– Förvaring och förvaltning av andelar i företag för kollektiva investeringar.

Förvaltningsbolag får under inga omständigheter beviljas auktorisation enligt detta direktiv för att

enbart tillhandahålla de tjänster som anges i denna punkt eller för att tillhandahålla sidotjänster utan

att ha beviljats auktorisation att tillhandahålla den tjänst som avses i a.

4. Artiklarna 2.4, 8.2, 10, 11 och 13 i direktivet om investeringstjänster skall tillämpas på

förvaltningsbolagens tillhandahållande av de tjänster som anges i punkt 3 i den här artikeln.

Artikel 5a

1. Utan att det påverkar tillämpningen av andra allmänna villkor som fastställs i nationell

lagstiftning, får de behöriga myndigheterna bevilja förvaltningsbolag auktorisation endast om

följande villkor är uppfyllda:

a) Förvaltningsbolaget skall ha ett startkapital på minst 125 000 euro:

– Om värdet av förvaltningsbolagets portföljer överstiger 250 000 000 euro, måste

förvaltningsbolaget tillhandahålla ytterligare egna medel. Dessa ytterligare egna medel

skall motsvara 0,02 % av det belopp med vilket värdet av förvaltningsbolagets portföljer

överstiger 250 000 000 euro. Summan av det startkapital och de ytterligare medlen som

krävs får dock inte överstiga 10 000 000 euro.
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– Vid tillämpningen av denna punkt 1 skall följande portföljer anses vara

förvaltningsbolagets portföljer:

i) Värdepappersfonder som förvaltas av förvaltningsbolaget, inklusive portföljer

vars förvaltning bolaget har delegerat, men exklusive portföljer som

förvaltningsbolaget förvaltar genom erhållen delegation.

ii) Investeringsbolag för vilket förvaltningsbolaget är det utsedda

förvaltningsbolaget.

iii) Andra företag för kollektiva investeringar som förvaltas av förvaltningsbolaget,

inklusive portföljer vars förvaltning bolaget har delegerat, men exklusive

portföljer som förvaltningsbolaget förvaltar genom erhållen delegation.

– Oberoende av beloppen för dessa krav får förvaltningsbolagets egna medel aldrig

understiga det belopp som föreskrivs i bilaga IV till direktiv 93/6/EEG.

– Medlemsstaterna får tillåta förvaltningsbolag att inte tillhandahålla upp till 50 % av de

ytterligare egna medlen enligt första strecksatsen, om ett kreditinstitut eller

försäkringsföretag har beviljat dem en garanti till samma belopp. Kreditinstitutet eller

försäkringsföretaget måste ha sitt säte i en medlemsstat eller i tredje land, under

förutsättning att det omfattas av tillsynsregler som av de behöriga myndigheterna anses

likvärdiga med dem som fastställs i gemenskapslagstiftningen.
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– Senast den ...* skall kommissionen överlämna en rapport till Europaparlamentet och

rådet om tillämpningen av detta kapitalkrav, vid behov åtföljd av förslag till revidering.

b) De personer som i praktiken leder verksamheten i förvaltningsbolaget skall ha erforderligt

gott anseende och tillräcklig erfarenhet, även i fråga om den typ av fondföretag som bolaget

förvaltar. För detta ändamål skall de behöriga myndigheterna utan dröjsmål underrättas om

namnen på dessa personer samt namnen på var och en som efterträder dem.

Förvaltningsbolagets verksamhetsinriktning skall beslutas av minst två personer som

uppfyller dessa villkor.

c) Ansökan om auktorisation skall åtföljas av en verksamhetsplan, som bland annat skall omfatta

förvaltningsbolagets organisationsstruktur.

d) Förvaltningsbolaget skall ha sitt huvudkontor och sitt säte i samma medlemsstat.

2. Om det dessutom finns nära förbindelser mellan förvaltningsbolaget och andra fysiska eller

juridiska personer, skall de behöriga myndigheterna bevilja auktorisation endast om dessa

förbindelser inte hindrar myndigheterna från att utöva en effektiv tillsyn.

                                                
* 60 månader efter det att detta direktiv om ändring av direktiv 85/611/EEG har trätt i kraft.
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De behöriga myndigheterna skall också vägra auktorisation, om de hindras från att utöva en effektiv

tillsyn genom lagar och andra författningar i tredje land, vilka gäller för en eller flera fysiska eller

juridiska personer med vilka förvaltningsbolaget har nära förbindelser, eller genom svårigheter vid

tillämpningen av dessa lagar och författningar.

De behöriga myndigheterna skall kräva att förvaltningsbolagen förser dem med de uppgifter som

krävs för att de fortlöpande skall kunna övervaka att villkoren i denna punkt är uppfyllda.

3. En sökande skall inom sex månader efter det att en fullständig ansökan har lämnats in

underrättas om auktorisation har beviljats eller inte. Om auktorisation vägras, skall skälen för detta

anges.

4. Ett förvaltningsbolag får inleda sin verksamhet så snart auktorisation har beviljats.

5. De behöriga myndigheterna får återkalla en auktorisation som har beviljats ett

förvaltningsbolag i enlighet med detta direktiv endast om bolaget

a) inte utnyttjar auktorisationen inom tolv månader, uttryckligen avstår från auktorisationen eller

mer än sex månader tidigare har upphört med den verksamhet som omfattas av detta direktiv,

om inte den berörda medlemsstaten har bestämmelser om att auktorisationen förfaller i sådana

fall,
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b) har erhållit auktorisationen genom att lämna falska uppgifter eller på något annat otillbörligt

sätt,

c) inte längre uppfyller de villkor på vilka auktorisationen har beviljats,

d) inte längre uppfyller kraven i direktiv 93/6/EEG, om auktorisationen även omfattar

individuell portföljförvaltning som avses i artikel 5.3 a, i det här direktivet,

e) allvarligt och/eller systematiskt har brutit mot de bestämmelser som har antagits i enlighet

med detta direktiv, eller

f) omfattas av någon föreskrift i nationell lagstiftning som föreskriver återkallelse.

Artikel 5b

1. De behöriga myndigheterna får inte bevilja auktorisation att starta verksamhet som

förvaltningsbolag förrän de har fått upplysning om vilka aktieägare eller andra delägare, oavsett om

de är fysiska eller juridiska personer, som direkt eller indirekt har kvalificerat innehav och om

storleken av sådana innehav.

De behöriga myndigheterna skall vägra auktorisation om de, med hänsyn till behovet av att

säkerställa en sund och ansvarsfull ledning av ett förvaltningsbolag, bedömer att lämpligheten hos

de aktieägare eller andra delägare som avses i första stycket inte är tillfredsställande.
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2. När det gäller filialer till förvaltningsbolag som har sitt säte utanför Europeiska unionen och

som påbörjar eller bedriver verksamhet, får medlemsstaterna inte tillämpa bestämmelser som ger en

mer förmånlig behandling än den som tillämpas för filialer till förvaltningsbolag som har sitt säte

i en medlemsstat.

3. Samråd skall i förväg ske med de behöriga myndigheterna i den andra berörda medlemsstaten

vid auktorisation av ett förvaltningsbolag som

a) är dotterföretag till ett annat förvaltningsbolag, ett värdepappersföretag, ett kreditinstitut eller

ett försäkringsföretag med auktorisation i en annan medlemsstat,

b) är dotterföretag till moderföretaget till ett annat förvaltningsbolag, ett värdepappersföretag, ett

kreditinstitut eller ett försäkringsföretag med auktorisation i en annan medlemsstat,

eller

c) kontrolleras av samma fysiska eller juridiska personer som har ägarkontroll över ett annat

förvaltningsbolag, ett värdepappersföretag, ett kreditinstitut eller ett försäkringsföretag med

auktorisation i en annan medlemsstat.
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Avdelning B

Förhållandet till tredje land

Artikel 5c

1. Förhållandet till tredje land skall regleras enligt tillämpliga bestämmelser i artikel 7

i direktivet om investeringstjänster.

Uttrycken "företag" och "värdepappersföretag" i artikel 7 i direktivet om investeringstjänster skall

vid tillämpningen av det här direktivet tolkas som "förvaltningsbolag"; uttrycket "tillhandahållande

av investeringstjänster" i artikel 7.2 i direktivet om investeringstjänster skall tolkas som

"tillhandahållande av tjänster".

2. Medlemsstaterna skall också underrätta kommissionen om alla svårigheter av allmän natur

som fondföretag möter vid saluföringen av sina andelar i tredje land.



7550/1/01 REV 1 JM/gw,cc,mn,am,me 21
JUR   SV

Avdelning C

Villkor för verksamheten

Artikel 5d

1. De behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets hemland skall kräva att ett

förvaltningsbolag som de har auktoriserat alltid uppfyller villkoren i artiklarna 5, 5a.1 och 5a.2 i

detta direktiv. Ett förvaltningsbolags egna medel får inte understiga den nivå som anges

i artikel 5a.1 a. Om så skulle vara fallet, får de behöriga myndigheterna, om omständigheterna

motiverar detta, bevilja sådana företag en begränsad tidsperiod under vilken de kan rätta till

situationen eller upphöra med sin verksamhet.

2. Tillsynen över ett förvaltningsbolag åligger de behöriga myndigheterna i hemlandet, oavsett

om förvaltningsbolaget etablerar en filial eller tillhandahåller tjänster i en annan medlemsstat, vilket

inte skall påverka tillämpningen av de bestämmelser i detta direktiv som medför ett ansvar för

myndigheterna i värdlandet.

Artikel 5e

1. För kvalificerade innehav i förvaltningsbolag skall samma regler gälla som de som fastställs

i artikel 9 i direktivet om investeringstjänster.
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2. Uttrycken "företag" och "värdepappersföretag" i artikel 9 i direktivet om investeringstjänster

skall vid tillämpningen av det här direktivet tolkas som "förvaltningsbolag".

Artikel 5f

1. Varje hemland skall upprätta sundhetsregler som förvaltningsbolag alltid skall följa vid

förvaltning av fondföretag som har auktoriserats enligt detta direktiv.

Med beaktande av den typ av fondföretag som förvaltningsbolaget förvaltar skall hemlandets

behöriga myndigheter framför allt kräva att bolaget

a) har sunda förvaltnings- och redovisningsförfaranden, kontroll- och säkerhetsarrangemang för

elektronisk databehandling och lämpliga interna kontrollmekanismer, särskilt regler för de

anställdas personliga transaktioner eller för innehav eller förvaltning av investeringar

i finansiella instrument i syfte att investera egna medel, och att det bland annat säkerställs att

varje transaktion i vilken fonden medverkar är möjlig att rekonstruera med avseende på dess

ursprung, de deltagande parterna, dess art samt tiden och platsen då den ägde rum och att

tillgångarna i de värdepappersfonder respektive investeringsbolag som förvaltningsbolaget

förvaltar investeras i enlighet med fondbestämmelserna eller bolagsordningen samt gällande

lagstiftning,



7550/1/01 REV 1 JM/gw,cc,mn,am,me 23
JUR   SV

b) har en sådan struktur och organisation att risken minimeras för att fondföretagens och

kundernas intressen skall skadas av intressekonflikter mellan bolaget och dess kunder, mellan

en av kunderna och en annan kund, mellan en av kunderna och ett fondföretag eller mellan

två fondföretag. Om en filial inrättas får dock inte de organisatoriska arrangemangen strida

mot de uppföranderegler som värdlandet föreskrivit för att lösa intressekonflikter.

2. De förvaltningsbolag som dessutom auktoriserats för individuell portföljförvaltning

enligt artikel 5.3 a

– får inte tillåtas investera hela eller delar av investerarens portfölj i andelar i de

värdepappersfonder respektive investeringsbolag det förvaltar, om inte uppdragsgivaren

godkänt detta på förhand,

– skall med avseende på de tjänster som avses i artikel 5.3 omfattas av bestämmelserna

i direktiv 97/9/EG om system för ersättning till investerare *.

Artikel 5g

1. Om medlemsstaterna tillåter förvaltningsbolagen att till tredje part delegera en eller flera av

sina funktioner i syfte att effektivisera bolagens verksamhet, skall följande villkor vara uppfyllda:
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a) Den behöriga myndigheten skall informeras på lämpligt sätt.

b) Uppdraget får inte hindra en effektiv tillsyn över förvaltningsbolaget och i synnerhet inte

hindra förvaltningsbolaget från att handla eller fondföretaget från att förvaltas till

investerarnas bästa.

c) Om delegeringen gäller förmögenhetsförvaltning, får uppdraget endast ges till företag som är

auktoriserade eller registrerade som förvaltare av tillgångar och är föremål för tillsyn.

Delegeringen måste uppfylla de fördelningskriterier för investeringar som

förvaltningsbolagen regelbundet fastställer.

d) Om uppdraget gäller förmögenhetsförvaltning och ges till ett företag i tredje land, skall

samarbete mellan de berörda tillsynsmyndigheterna säkerställas.

e) Ett uppdrag avseende kärnverksamheten i förmögenhetsförvaltningen får inte ges till

förvaringsinstitutet eller någon annat företag vars intressen kan komma i konflikt med

förvaltningsbolagets eller andelsägarnas intressen.

f) Det skall ha vidtagits åtgärder för att se till att de personer som leder verksamheten

i förvaltningsbolaget ständigt kan övervaka verksamheten i det företag som har fått uppdraget.
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g) Uppdraget får inte hindra de personer som leder verksamheten i förvaltningsbolaget att när

som helst ge det företag till vilket funktioner delegerats ytterligare anvisningar och att

återkalla uppdraget med omedelbar verkan om detta ligger i investerarnas intresse.

h) Det företag till vilket funktioner delegeras måste besitta tillfredsställande sakkunskap och

kompetens med hänsyn till de delegerade funktionernas art.

i) De funktioner som förvaltningsbolaget får delegera skall anges i fondföretagets prospekt.

2. Under inga omständigheter får förvaltningsbolagets eller förvaringsinstitutets ansvar påverkas

av att förvaltningsbolaget delegerat funktioner till tredje part, ej heller får förvaltningsbolaget

delegera sina funktioner i så stor utsträckning att det blir ett brevlådeföretag.

Artikel 5h

Varje medlemsstat skall utforma uppföranderegler, som de förvaltningsbolag som har auktoriserats

i den medlemsstaten vid varje tidpunkt skall iaktta. Sådana regler måste omfatta åtminstone de

principer som anges i de följande strecksatserna. Dessa principer skall säkerställa att

förvaltningsbolaget
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a) bedriver sin verksamhet på ett hederligt och rättvist sätt med beaktande av de förvaltade

fondföretagens intressen och marknadens integritet,

b) handlar med vederbörlig skicklighet, omsorg och försiktighet med beaktande av de förvaltade

fondföretagens intressen och marknadens integritet,

c) har och effektivt utnyttjar de resurser och förfaranden som är nödvändiga för att den egna

verksamheten skall fungera väl,

d) försöker undvika intressekonflikter och, när sådana är oundvikliga, ser till att de fondföretag

som bolaget förvaltar får en rättvis behandling,

och

e) iakttar alla regler för verksamhetens bedrivande för att kunna främja investerarnas intressen

och marknadens integritet.
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Avdelning D

Rätten till etablering och friheten att tillhandahålla tjänster

Artikel 6

1. Medlemsstaterna skall se till att ett förvaltningsbolag, som av de behöriga myndigheterna i en

annan medlemsstat auktoriserats i enlighet med detta direktiv, inom deras territorium kan bedriva

den verksamhet det auktoriserats för, antingen genom etablering av en filial eller enligt friheten att

tillhandahålla tjänster.

2. Medlemsstaterna får inte som villkor för etableringen av en filial eller tillhandahållandet av

tjänster kräva auktorisation, kapitaltillskott eller andra åtgärder med motsvarande verkan.

Artikel 6a

1. Varje förvaltningsbolag som önskar etablera en filial inom en annan medlemsstats territorium

skall , förutom att uppfylla villkoren enligt artiklarna 5 och 5a , också anmäla denna önskan till de

behöriga myndigheterna i hemlandet.
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2. Medlemsstaterna skall kräva att varje förvaltningsbolag som önskar etablera en filial inom en

annan medlemsstats territorium i samband med anmälan enligt punkt 1 lämnar uppgifter och

handlingar om följande:

a) Den medlemsstat inom vars territorium förvaltningsbolaget avser att etablera en filial.

b) En verksamhetsplan som beskriver den planerade verksamheten och de planerade tjänsterna

i enlighet med artikel 5.2 och 5.3 och filialens organisationsstruktur.

c) Den adress i värdlandet där handlingar kan erhållas.

d) Namnen på dem som leder filialens verksamhet.

3. Om inte de behöriga myndigheterna i hemlandet har anledning att ifrågasätta

förvaltningsbolagets administrativa struktur eller finansiella situation med tanke på den planerade

verksamheten, skall de inom tre månader efter att ha erhållit alla uppgifter som anges i punkt 2

vidarebefordra dessa till de behöriga myndigheterna i värdlandet och underrätta förvaltningsbolaget

om detta. De skall också översända uppgifter om alla ersättningssystem avsedda att skydda

investerare.



7550/1/01 REV 1 JM/gw,cc,mn,am,me 29
JUR   SV

Om hemlandets behöriga myndigheter vägrar att översända de uppgifter som anges i punkt 2 till

värdlandets behöriga myndigheter, skall de underrätta det berörda förvaltningsbolaget om skälen för

detta inom två månader från det att alla uppgifter inkommit. En sådan vägran eller underlåtenhet att

lämna besked skall kunna prövas av domstol i hemlandet.

4. Innan ett förvaltningsbolags filial inleder sin verksamhet, skall värdlandets behöriga

myndigheter inom två månader från det att de mottagit uppgifterna enligt punkt 2 förbereda

tillsynen över förvaltningsbolaget och vid behov upplysa om de villkor, bland annat de regler i

artiklarna 44 och 45 som gäller i värdlandet och uppförandereglerna vid tillhandahållande av

portföljförvaltning enligt artikel 5.3 samt investeringsrådgivning och förvaring, enligt vilka

verksamheten i värdlandet måste bedrivas med hänsyn till det allmännas bästa.

5. Filialen får etableras och inleda sin verksamhet så snart ett meddelande från värdlandets

behöriga myndigheter mottagits eller, i avsaknad av ett sådant meddelande, när den tid som

fastställs i punkt 4 gått ut. Från och med denna tidpunkt får förvaltningsbolaget också börja sprida

andelarna i de värdepappersfonder och investeringsbolag som omfattas av detta direktiv och som

förvaltas av förvaltningsbolaget, såvida inte värdlandets behöriga myndigheter genom ett motiverat

beslut före utgången av tvåmånadersperioden fastställer att arrangemangen för att saluföra andelar

inte överensstämmer med bestämmelserna enligt artikel 44.1 och artikel 45, vilket i så fall skall

meddelas hemlandets behöriga myndigheter.
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6. Om uppgifter som lämnats enligt punkt 2 b, c eller d ändras, skall förvaltningsbolaget

skriftligen underrätta hem- och värdlandets behöriga myndigheter om detta senast en månad innan

ändringen genomförs, så att hemlandets respektive värdlandets behöriga myndigheter kan fatta

beslut i fråga om ändringen enligt punkt 3 respektive punkt 4.

7. Om uppgifter som lämnats enligt punkt 3 första stycket ändras, skall hemlandets myndigheter

underrätta värdlandets myndigheter om detta.

Artikel 6b

1. Ett förvaltningsbolag som för första gången önskar bedriva verksamhet inom en annan

medlemsstats territorium enligt friheten att tillhandahålla tjänster skall lämna följande uppgifter till

hemlandets behöriga myndigheter:

a) Den medlemsstat inom vars territorium förvaltningsbolaget avser att bedriva verksamhet.

b) En verksamhetsplan med uppgift om den planerade verksamheten och de planerade tjänsterna

i enlighet med artikel 5.2 och 5.3.
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2. Hemlandets behöriga myndigheter skall inom en månad efter att ha erhållit de uppgifter som

avses i punkt 1 vidarebefordra dessa till värdlandets behöriga myndigheter.

De skall också översända uppgifter om alla tillämpliga ersättningssystem avsedda att skydda

investerare.

3. Därefter får förvaltningsbolaget inleda sin verksamhet i värdlandet utan hinder av

bestämmelserna i artikel 46.

Vid behov skall värdlandets behöriga myndigheter, när uppgifterna enligt punkt 1 har mottagits,

upplysa förvaltningsbolaget om de villkor, bland annat uppförandereglerna vid tillhandahållande av

portföljförvaltning enligt artikel 5.3 samt investeringsrådgivning och förvaring, som

förvaltningsbolaget måste följa i värdlandet till det allmännas bästa.

4. Om några av de uppgifter som lämnats enligt punkt 1 b ändras, skall förvaltningsbolaget

skriftligen underrätta hem- och värdlandets behöriga myndigheter om detta innan ändringen

genomförs, så att värdlandets behöriga myndigheter vid behov kan upplysa bolaget om huruvida det

krävs ändringar eller tillägg av de uppgifter som lämnats enligt punkt 3.
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5. Ett förvaltningsbolag skall lämna de upplysningar som avses i denna artikel, även i de fall då

det överlåter saluföringen av andelar i ett värdland åt tredje part.

Artikel 6c

1. För statistiska ändamål får värdländerna kräva att alla förvaltningsbolag med filialer inom

deras territorium skall lämna periodiska rapporter om sin verksamhet i värdlandet till värdlandets

behöriga myndigheter.

2. Vid fullgörandet av sina skyldigheter enligt detta direktiv får värdlandet kräva att

förvaltningsbolags filialer lämnar samma uppgifter som för detta ändamål krävs av inhemska

förvaltningsbolag.

Värdländerna får kräva att förvaltningsbolag som bedriver verksamhet inom deras territorium enligt

friheten att tillhandahålla tjänster lämnar de uppgifter som behövs för att kontrollera att de följer

tillämpliga normer i värdlandet; dessa krav får dock inte vara strängare än de som samma

medlemsstat ställer på etablerade förvaltningsbolag för att kontrollera att samma normer följs.
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3. Om ett värdlands behöriga myndigheter finner att ett förvaltningsbolag som har en filial eller

som tillhandahåller tjänster inom landets territorium överträder de lagar eller andra författningar

som landet har antagit enligt de bestämmelser i detta direktiv varigenom värdlandets behöriga

myndigheter tilldelas befogenheter, skall dessa myndigheter kräva att det berörda

förvaltningsbolaget upphör med överträdelsen.

4. Om det berörda förvaltningsbolaget inte vidtar erforderliga åtgärder, skall värdlandets

behöriga myndigheter underrätta hemlandets behöriga myndigheter. De senare skall snarast vidta

alla lämpliga åtgärder för att se till att förvaltningsbolaget upphör med överträdelsen. Värdlandets

behöriga myndigheter skall underrättas om vilka åtgärder som vidtas.

5. Om förvaltningsbolaget fortsätter att bryta mot de lagar eller andra författningar som avses

i punkt 2 och som gäller i värdlandet, trots de åtgärder som hemlandet vidtagit eller på grund av att

dessa åtgärder visar sig otillräckliga eller inte är tillgängliga i medlemsstaten i fråga, får värdlandet

efter att ha underrättat hemlandets behöriga myndigheter vidta lämpliga åtgärder för att hindra eller

bestraffa ytterligare överträdelser och i den mån det är nödvändigt hindra förvaltningsbolaget från

att inleda fler transaktioner inom landets territorium. Medlemsstaterna skall se till att de rättsliga

dokument som krävs för dessa åtgärder kan delges förvaltningsbolagen på sina territorium.
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6. Ovanstående bestämmelser skall inte påverka värdlandets behörighet att vidta lämpliga

åtgärder för att hindra eller bestraffa sådana överträdelser inom sitt territorium som strider mot lagar

eller andra författningar till skydd för det allmännas bästa. Detta skall också gälla möjligheten att

hindra det förvaltningsbolag som överträder reglerna från att inleda ytterligare transaktioner på

landets territorium.

7. Varje åtgärd enligt punkterna 4, 5 eller 6 som omfattar påföljder för eller begränsningar av

ett förvaltningsbolags verksamhet skall motiveras på vederbörligt sätt och meddelas det berörda

förvaltningsbolaget. Varje sådan åtgärd skall kunna prövas av domstol i den medlemsstat där den

beslutats.

8. Innan värdlandets behöriga myndigheter inleder ett förfarande enligt punkterna 3, 4 eller 5, får

de i brådskande fall vidta de säkerhetsåtgärder som är nödvändiga för att skydda investerare och

andra för vilka tjänster utförs. Kommissionen och de andra berörda medlemsstaternas behöriga

myndigheter skall snarast möjligt underrättas om sådana åtgärder.

Efter samråd med de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter får kommissionen besluta att

värdlandet skall ändra eller upphäva dessa åtgärder.
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9. Om en auktorisation återkallas skall värdlandets behöriga myndigheter underrättas; de skall

vidta lämpliga åtgärder för att hindra det berörda förvaltningsbolaget från att inleda fler

transaktioner på landets territorium och för att skydda investerarnas intressen. Kommissionen skall

vartannat år lägga fram en rapport om sådana fall för den kontaktkommitté som inrättats enligt

artikel 53.

10. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om antalet och arten av de fall där vägran har

förekommit enligt artikel 6a eller där åtgärder har vidtagits enligt punkt 5. Kommissionen skall

vartannat år lägga fram en rapport om sådana fall för den kontaktkommitté som inrättas enligt

artikel 53.

______________________
* EGT L 84, 26.3.1997, s. 22."

4. Följande skall införas före artikel 7:

"AVSNITT IIIa

Bestämmelser om förvaringsinstitut"

5. Titeln till avsnitt IV och artikel 12 skall ersättas med följande:
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"AVSNITT IV

Bestämmelser om investeringsbolag

Avdelning A

Villkor för att starta verksamhet

Artikel 12

Ett krav för att driva investeringsbolag skall vara officiell förhandsauktorisation, vilken skall ges av

hemlandets behöriga myndigheter.

Medlemsstaterna skall fastställa vilken rättslig form ett investeringsbolag skall ha."

6. Följande artiklar skall införas efter artikel 13:

"Artikel 13a

1. Utan att det påverkar tillämpningen av andra allmänna villkor i nationell lagstiftning får de

behöriga myndigheterna bevilja auktorisation för ett investeringsbolag som inte har utsett ett

förvaltningsbolag endast om det har ett tillräckligt startkapital på minst 300 000 euro.
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Om ett investeringsbolag inte har utsett ett förvaltningsbolag med auktorisation enligt detta direktiv

skall dessutom följande gälla:

– Auktorisation skall endast beviljas om ansökan om auktorisation åtföljs av en

verksamhetsplan, som bland annat skall omfatta investeringsbolagets organisationsstruktur.

− De personer som ingår i den verkställande ledningen för investeringsbolaget skall ha

erforderligt gott anseende och tillräcklig erfarenhet, även i fråga om den typ av verksamhet

som investeringsbolaget bedriver. För detta ändamål skall de behöriga myndigheterna utan

dröjsmål underrättas om namnen på dessa personer samt namnen på var och en som

efterträder dem. Investeringsbolagets verksamhetsinriktning skall beslutas av minst

två personer som uppfyller dessa villkor. Med den verkställande ledningen avses de personer

som, enligt lag eller bolagsordning, företräder investeringsbolaget eller som faktiskt

bestämmer bolagets verksamhetsinriktning.

– Om det dessutom finns nära förbindelser mellan investeringsbolaget och andra fysiska eller

juridiska personer, skall de behöriga myndigheterna bevilja auktorisation endast om dessa

förbindelser inte hindrar myndigheterna från att utöva en effektiv tillsyn.
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De behöriga myndigheterna skall också vägra auktorisation, om de hindras från att utöva en effektiv

tillsyn genom lagar och andra författningar i tredje land, vilka gäller för en eller flera fysiska eller

juridiska personer med vilka investeringsbolaget har nära förbindelser, eller genom svårigheter vid

tillämpningen av dessa lagar och författningar.

De behöriga myndigheterna skall kräva att investeringsbolagen förser dem med de uppgifter som

krävs.

2. En sökande skall inom sex månader efter det att en fullständig ansökan har lämnats in

underrättas om auktorisation har beviljats eller inte. Om auktorisation vägras, skall skälen för detta

anges.

3. Ett investeringsbolag får inleda sin verksamhet så snart auktorisation har beviljats.

4. De behöriga myndigheterna får återkalla en auktorisation som har beviljats ett

investeringsbolag i enlighet med detta direktiv endast om bolaget

a) inte utnyttjar auktorisationen inom tolv månader, uttryckligen avstår från auktorisationen eller

mer än sex månader tidigare har upphört med den verksamhet som omfattas av detta direktiv,

om inte den berörda medlemsstaten har bestämmelser om att auktorisationen förfaller i sådana

fall,
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b) har erhållit auktorisationen genom att lämna falska uppgifter eller på något annat otillbörligt

sätt,

c) inte längre uppfyller de villkor på vilka auktorisationen har beviljats,

d) allvarligt och/eller systematiskt har brutit mot de bestämmelser som har antagits i enlighet

med detta direktiv, eller

e) omfattas av någon föreskrift i nationell lagstiftning som föreskriver återkallelse.

Avdelning B

Villkor för verksamheten

Artikel 13b

Artiklarna 5g och 5h skall tillämpas på investeringsbolag som inte har utsett ett förvaltningsbolag

med auktorisation enligt detta direktiv. Uttrycket "förvaltningsbolag" skall vid tillämpningen av

denna artikel tolkas som "investeringsbolag".

Ett investeringsbolag får endast förvalta tillgångarna i sin egen portfölj och får under inga

omständigheter ta emot uppdrag att förvalta tillgångar för en tredje parts räkning.
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Artikel 13c

Varje hemland skall upprätta sundhetsregler, som alltid skall följas av investeringsbolag som inte

har utsett ett förvaltningsbolag med auktorisation enligt detta direktiv.

Med beaktande av typen av investeringsbolag skall hemlandets behöriga myndigheter framför allt

kräva att bolaget har sunda förvaltnings- och redovisningsförfaranden, kontroll- och

säkerhetsarrangemang för elektronisk databehandling och lämpliga interna kontrollmekanismer,

särskilt regler för de anställdas personliga transaktioner eller för innehav eller förvaltning av

investeringar i finansiella instrument i syfte att investera dess startkapital, och att det bland annat

säkerställs att varje transaktion i vilken bolaget medverkar är möjlig att rekonstruera med avseende

på dess ursprung, de deltagande parterna, dess art samt tiden och platsen då den ägde rum och att

investeringsbolagets tillgångar investeras i enlighet med bolagsordningen samt gällande

lagstiftning."



7550/1/01 REV 1 JM/gw,cc,mn,am,me 41
JUR   SV

7. Följande skall införas före artikel 14:

"AVSNITT IVa

Bestämmelser om förvaringsinstitut"

8. Artikel 27.1 skall ersättas med följande:

"1. Ett investeringsbolag och, för varje värdepappersfond det förvaltar, ett förvaltningsbolag,

skall offentliggöra

– ett förenklat prospekt,

– ett fullständigt prospekt,

– en årsrapport för varje räkenskapsår, samt

– en halvårsrapport för räkenskapsårets första sex månader."

9. Artikel 28 skall ersättas med följande:

"Artikel 28

1. Både det förenklade och det fullständiga prospektet skall innehålla den information som krävs

för att investerare skall kunna göra en välgrundad bedömning av den föreslagna investeringen och

särskilt av den risk som är förenad med investeringen. Det fullständiga prospektet skall innehålla en

tydlig och lättbegriplig förklaring av fondens riskprofil, oberoende av vilka finansiella instrument

som investeringen avser.

2. Det fullständiga prospektet skall innehålla minst den information som anges i lista A i bilaga I

till detta direktiv, såvida inte informationen redan framgår av de fondbestämmelser eller den

bolagsordning som skall bifogas det fullständiga prospektet enligt artikel 29.1.
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3. Det förenklade prospektet skall i sammanfattning innehålla den grundläggande information

som anges i lista C i bilaga I till detta direktiv. Det skall vara upplagt och skrivet på ett sådant sätt

att det är lättbegripligt för den genomsnittlige investeraren. Medlemsstaterna får tillåta att det

förenklade prospektet bifogas det fullständiga prospektet som en löstagbar del. Det förenklade

prospektet kan användas som ett marknadsföringsverktyg, som är utformat för att kunna användas

i samtliga medlemsstater utan ändringar förutom översättning. Medlemsstaterna får därför inte

kräva ytterligare handlingar eller uppgifter därutöver.

4. Både det fullständiga och det förenklade prospektet får ingå i ett skriftligt dokument eller

lagras på ett hållbart medium som av de behöriga myndigheterna tillerkänns samma rättsliga

ställning."

5. Årsrapporten skall innehålla en balansräkning eller en redovisning av tillgångar och skulder,

en specificerad resultaträkning för räkenskapsåret, en verksamhetsberättelse för räkenskapsåret samt

den information som anges i lista B i bilaga I till detta direktiv, liksom all annan väsentlig

information som möjliggör för investerare att göra en välgrundad bedömning av utvecklingen av

fondföretagets verksamhet och av dess resultat.

6. Halvårsrapporten skall innehålla minst den information som anges i kapitel I−IV i lista B

i bilaga I till detta direktiv; om ett fondföretag har utbetalat eller föreslår utbetalning av

interimsutdelning, skall i redovisningen anges resultatet efter skatt för halvårsperioden i fråga samt

den interimsutdelning som utbetalats eller föreslås."

10. Artikel 29 skall ersättas med följande:

"Artikel 29

1. Fondbestämmelserna eller investeringsbolagets bolagsordning skall utgöra en integrerad del

av det fullständiga prospektet och skall bifogas detta.
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2. De handlingar som avses i punkt 1 behöver dock inte bifogas det fullständiga prospektet, om

andelsägaren informerats om att han eller hon på begäran kommer att tillställas dessa handlingar

eller få upplysning om var han eller hon kan ta del av dem i varje medlemsstat där andelarna

utbjuds på marknaden."

11. Artikel 30 skall ersättas med följande:

"Artikel 30

All väsentlig information i det förenklade och det fullständiga prospektet skall hållas aktuell."

12. Artikel 32 skall ersättas med följande:

"Artikel 32

Ett fondföretag skall till de behöriga myndigheterna översända sina förenklade och fullständiga

prospekt och eventuella ändringar och tillägg i dessa, samt sina årsrapporter och halvårsrapporter."

13. Artikel 33 skall ersättas med följande:

"Artikel 33

1. Det förenklade prospektet skall erbjudas fondandelstecknare kostnadsfritt innan avtalet ingås.
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På begäran skall dessutom det fullständiga prospektet samt den senast offentliggjorda årsrapporten

och den senast offentliggjorda halvårsrapporten tillställas fondandelstecknare kostnadsfritt.

2. Årsrapporterna och halvårsrapporterna skall på begäran kostnadsfritt tillställas andelsägarna.

3. Årsrapporterna och halvårsrapporterna skall finnas tillgängliga för allmänheten på de platser

eller på annat av de behöriga myndigheterna godkänt sätt, som anges i det fullständiga och det

förenklade prospektet."

14. Artikel 35 skall ersättas med följande:

"Artikel 35

Vid all marknadsföring med inbjudan att teckna ett fondföretags andelar skall det anges att prospekt

finns och var allmänheten kan erhålla dem eller hur allmänheten kan få tillgång till dem."

15. Artikel 46 skall ersättas med följande:

"Artikel 46

Om ett fondföretag avser att saluföra sina andelar i en annan medlemsstat än den där företaget är

beläget, skall det först underrätta de behöriga myndigheterna i den andra medlemsstaten om detta.

Företaget skall samtidigt till dessa myndigheter översända
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– ett intyg från de behöriga myndigheterna som visar att företaget uppfyller de villkor som ställs

upp i detta direktiv,

– sina fondbestämmelser eller sin bolagsordning,

– sitt fullständiga och sitt förenklade prospekt,

– om det anses lämpligt, sin senaste årsrapport och alla följande halvårsrapporter,

– upplysningar om de åtgärder som vidtagits för saluföringen av företagets andelar i den andra

medlemsstaten.

Ett investeringsbolag eller ett förvaltningsbolag får börja saluföra sina andelar i den andra

medlemsstaten två månader efter det att sådan information har översänts, såvida inte myndigheterna

i den berörda medlemsstaten genom ett motiverat beslut före utgången av tvåmånadersperioden

fastställer att åtgärderna för att saluföra andelar inte överensstämmer med de bestämmelser som

avses i artikel 44.1 och artikel 45."

16. Artikel 47 skall ersättas med följande:

"Artikel 47

Om ett fondföretag saluför sina andelar i en annan medlemsstat än den där företaget är beläget, skall

det i den andra medlemsstaten, enligt de förfaranden som föreskrivs i hemlandet, tillhandahålla det

fullständiga och det förenklade prospektet, års- och halvårsrapporterna och de övriga upplysningar

som avses i artiklarna 29 och 30.
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Dessa handlingar skall tillhandahållas på värdlandets officiella språk eller något av värdlandets

officiella språk eller på ett språk som har godkänts av de behöriga myndigheterna i värdlandet."

17. Följande artiklar skall läggas till efter artikel 52:

"Artikel 52a

1. Om ett förvaltningsbolag genom att tillhandahålla tjänster eller genom att grunda filialer

bedriver verksamhet i en eller flera värdländer, skall de behöriga myndigheterna i alla berörda

medlemsstater samarbeta nära.

De skall på begäran förse varandra med alla de upplysningar om ledning och ägande i sådana

förvaltningsbolag som kan förväntas underlätta tillsynen samt alla upplysningar som kan förväntas

underlätta övervakningen av sådana bolag. I synnerhet skall myndigheterna i hemlandet samarbeta

för att se till att myndigheterna i värdlandet inhämtar de uppgifter som avses i artikel 6c.2.

2. I den utsträckning som är nödvändig för att utöva tillsynen skall de behöriga myndigheterna

i hemlandet underrättas av de behöriga myndigheterna i värdlandet om alla åtgärder som värdlandet

vidtar i enlighet med artikel 6c.6 och som omfattar sanktioner gentemot ett förvaltningsbolag eller

inskränkningar i dess verksamhet.
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Artikel 52b

1. Varje värdland skall, om ett förvaltningsbolag med auktorisation i en annan medlemsstat

bedriver verksamhet inom dess territorium genom en filial, se till att de behöriga myndigheterna

i förvaltningsbolagets hemland, efter att ha underrättat de behöriga myndigheterna i värdlandet,

själva eller genom personer som de anlitat för detta ändamål, får utföra kontroll på plats av de

upplysningar som avses i artikel 52a.

2. De behöriga myndigheterna i förvaltningsbolagets hemland får också begära att de behöriga

myndigheterna i värdlandet skall låta genomföra sådan kontroll. Myndigheter som tar emot en

sådan begäran måste inom ramen för sina befogenheter tillmötesgå denna genom att själva

genomföra kontrollen, genom att tillåta de myndigheter som begärt den att utföra den eller genom

att låta revisorer eller experter göra detta.

3. Denna artikel skall inte påverka den rätt som de behöriga myndigheterna i värdlandet har att

vid fullgörandet av sina åligganden enligt detta direktiv utföra kontroller på plats av filialer som är

etablerade inom dess territorium."

18. Bilagan till direktiv 85/611/EEG skall betecknas "bilaga I".

19. Lista A i bilaga I skall ändras på följande sätt:

1. I kolumnen "Information om investeringsbolaget" skall följande läggas till efter punkt 1.2:
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"1.3 Om investeringsbolaget förvaltar olika investeringsavdelningar, uppgift om dessa

avdelningar."

2. I kolumnen "Information om investeringsbolaget" skall följande mening läggas till

i punkt 1.13:

"Om investeringsbolaget förvaltar olika investeringsavdelningar, uppgifter om hur en

andelsägare får flytta från en avdelning till en annan och vilka avgifter som tillämpas i sådana

fall."

3. Efter punkt 4 skall följande punkter läggas till:

"5. Övrig investeringsinformation

5.1 De resultat som värdepappersfonden eller investeringsbolaget (i tillämpliga fall) tidigare

uppnått – denna information skall antingen ingå i eller bifogas prospektet.

5.2 Beskrivning av den typiska investerare som värdepappersfonden eller

investeringsbolaget utformats för.

6. Ekonomisk information
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6.1 Eventuella kostnader och avgifter utöver dem som anges i punkt 1.17, där det görs

skillnad mellan dem som andelsägaren skall betala och dem som skall betalas ur

värdepappersfondens eller investeringsbolagets tillgångar."

20. Texten i bilaga I till detta direktiv skall läggas till i bilaga I till direktiv 85/611/EEG.

21. Bilaga II till detta direktiv skall läggas till som bilaga II till direktiv 85/611/EEG.

Övergångsbestämmelser och slutbestämmelser

Artikel 2

1. De värdepappersföretag enligt definitionen i artikel 1.2 i direktiv 93/22/EEG som endast har

auktorisation att tillhandahålla de tjänster som föreskrivs i avsnitten A.3, C.1 och C.6 i bilagan till

det direktivet, kan erhålla auktorisation enligt det här direktivet att förvalta värdepappersfonder och

investeringsbolag och kvalificera sig som "förvaltningsbolag". I sådant fall skall sådana

värdepappersföretag avsäga sig den auktorisation de erhållit enligt direktiv 93/22/EEG.

2. De förvaltningsbolag som redan före den ...* erhållit auktorisation i sitt hemland enligt

direktiv 85/611/EEG att förvalta fondföretag i form av värdepappersfonder och investeringsbolag

skall enligt det här direktivet anses ha erhållit auktorisation om lagstiftningen i de berörda

medlemsstaterna föreskriver att de, för att få inleda sådan verksamhet, skall uppfylla villkor som är

likvärdiga med dem som anges i artiklarna 5a och 5b.

3. Förvaltningsbolag som redan före den …* erhållit auktorisation och som inte ingår bland dem

som avses i punkt 2 får fortsätta sådan verksamhet under förutsättning att de senast den …** och

i enlighet med hemlandets bestämmelser erhåller auktorisation att fortsätta sådan verksamhet

i enlighet med de bestämmelser som antas för att genomföra detta direktiv.

                                                
* 24 månader efter detta direktivs ikraftträdande.
** 60 månader efter detta direktivs ikraftträdande.
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Endast beviljandet av en sådan auktorisation skall möjliggöra för ett sådant förvaltningsbolag att

enligt bestämmelserna i detta direktiv kvalificera sig för rätten till etablering och friheten att

tillhandahålla tjänster.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall senast den …* anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för

att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

De skall tillämpa dessa bestämmelser senast den …**.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv

eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen

skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas

officiella tidning.

                                                
* 18 månader efter detta direktivs ikraftträdande.
** 24 månader efter detta direktivs ikraftträdande.
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Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel [...]

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

[...] [...]
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BILAGA I

"Lista C

INNEHÅLLET I DET FÖRENKLADE PROSPEKTET

Kort presentation av fondföretaget

– När värdepappersfonden eller investeringsbolaget bildades och i vilken medlemsstat fonden

eller bolaget har registrerats/bildats.

– Om fondföretaget förvaltar olika investeringsavdelningar, uppgift om detta.

– Förvaltningsbolag (när så är tillämpligt).

–  Den tid som företaget förväntas existera (när så är tillämpligt).

– Förvaringsinstitut.

– Revisorer.

– Finanskoncern (t.ex. bank) som marknadsför fondföretaget."
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 Information om investeringar

– Kort förklaring av fondföretagets mål.

– Värdepappersfondens eller investeringsbolagets investeringspolicy och en kortfattad

bedömning av fondens riskprofil (inklusive, när så är tillämpligt, upplysningar i enlighet med

artikel 24a och uppdelade på olika investeringsavdelningar).

– De resultat som värdepappersfonden eller investeringsbolaget tidigare uppnått (i tillämpliga

fall) och en varning om att detta inte är en indikator på framtida resultat – denna information

kan antingen ingå i eller bifogas prospektet.

– Beskrivning av den typiska investerare som värdepappersfonden eller investeringsbolaget

utformats för.

Ekonomisk information

– Skattesystem.

– Köp- och säljprovisioner.

– Andra eventuella kostnader eller avgifter, där det görs skillnad mellan de som andelsägaren

skall betala och de som skall betalas ur värdepappersfondens eller investeringsbolagets

tillgångar.
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Kommersiell information

– Hur man köper andelarna.

– Hur man säljer andelarna.

– Om fondföretaget förvaltar olika investeringsavdelningar, uppgifter om hur en andelsägare får

flytta från en avdelning till en annan och vilka avgifter som tillämpas i sådana fall.

– När och hur utdelning från andelar eller aktier i fondföretag sker (i tillämpliga fall).

– Hur ofta och var/hur kurser offentliggörs eller görs tillgängliga.

Ytterligare information

– Meddelande om att det fullständiga prospektet samt års- och halvårsrapporterna på begäran

kan erhållas kostnadsfritt innan avtalet ingås och därefter.

− Behörig myndighet.

− Uppgift om var och när (person/avdelning, tidpunkt osv.) ytterligare upplysningar kan erhållas

vid behov.

− Prospektens publiceringsdag.
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BILAGA II

"Funktioner som ingår i kollektiv portföljförvaltning

– Förvaltning av investeringar

– Administration:

a) Juridiska tjänster och redovisningstjänster avseende fondförvaltningen

b) Förfrågningar från kunder

c) Värdering och prissättning (inklusive kontrolluppgifter avseende skatter)

d) Övervakning av att tillämpliga bestämmelser följs

e) Upprätthållande av förteckning över andelsägare

f) Fördelning av intäkter

g) Emission och inlösen av andelar

h) Affärsavveckling (inklusive utskick av certifikat)

i) Registerföring

–  Saluföring"
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I. INLEDNING

1. Den 17 juli 1998 lade kommissionen fram ett förslag1 till Europaparlamentets och rådets

direktiv om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och andra

författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper

(fondföretag)2 i syfte att införa regler för förvaltningsbolag och förenklade prospekt.

2. Ekonomiska och sociala kommittén antog sitt yttrande vid sitt möte den 24−25 februari 19993.

3. På begäran av rådet avgav Europeiska centralbanken sitt yttrande den 16 mars 1999.4

4. Den 17 februari 2000 antog Europaparlamentet 13 ändringsförslag vid första behandlingen.5

5. Kommissionen lade fram sitt ändrade förslag den 30 maj 2000.6

6. Rådet antog sin gemensamma ståndpunkt och denna motivering den 5 juni 2001 in enlighet

med artikel 251 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

II. SYFTET MED FÖRSLAGET

De båda huvudsyftena med kommissionens förslag är att införa regler för förvaltningsbolagens

verksamhet och för förenklade prospekt.

                                                
1 EGT C 272, 1.9.1998, s. 7.
2 EGT L 375, 31.12.1985, s. 3. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2000/64/EG av

den 7 november 2000 ( EGT L 290, 17.11.2000, s. 27).
3 EGT C 116, 28.4.1999, s. 1.
4 EGT C 285, 7.10.1999, s. 9.
5 EGT C 339, 29.11.2000, s. 228.
6 EGT C 311 E, 31.10.2000, s. 273.
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Förslaget syftar till en anpassning av reglerna för förvaltningsbolag till reglerna för andra aktörer

inom området för finansiella tjänster (banker, värdepappersföretag, försäkringsbolag), vilket är

viktigt med tanke på tillväxten inom denna sektor och de ökade möjligheter till investeringar som

blir en följd av det andra förslaget om ändring av direktiv 85/511/EEG, vad avser fondföretags

investeringar.

De förenklade prospekten införs för att modernisera informationen till investerarna och för att

underlätta jämförelse och således försäljning av fondandelar eller aktier i fondföretag.

Rådet stöder dessa båda syften och anser att även investeringsbolagens verksamhet bör regleras

genom direktivet för att garantera att konkurrensen inte snedvrids mellan fondföretag som förvaltas

av förvaltningsbolag och fondföretag som är organiserade som investeringsbolag.

III. ANALYS AV DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

Bestämmelserna om investeringsbolag återfinns i ett nytt avsnitt IV i direktivet.

De befintliga bestämmelserna om förvaringsinstitut för [s.k.] unit trust/värdepappersfonder återfinns

i ett nytt avsnitt IIIa och bestämmelserna om förvaringsinstitut för investeringsbolag återfinns i ett

nytt avsnitt IVa, men de har inte ändrats i övrigt.

Samtliga korshänvisningar i texten har anpassats i enlighet därmed.

Skälen har ändrats i överensstämmelse med ändringarna av bestämmelserna i artikeldelen.

1. FÖRVALTNINGSBOLAG

Den gemensamma ståndpunkten följer i stort kommissionens ändrade förslag med en del

undantag som förklaras nedan och som särskilt gäller förvaltningsbolagens egna medel och de

uppföranderegler som bolagen måste iaktta.
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I definitionen av förvaltningsbolag i artikel 1a.2 har rådet använt den definition som

kommissionen föreslår i sitt ändrade förslag med undantag för den hänvisning till

fondföretagens tillgångar som rådet anser vara alltför restriktiv, eftersom förvaltning av

tillgångar inte är ett förvaltningsbolags enda funktion. Därvid har rådet även godtagit vissa

inslag i ändring 23 från Europaparlamentet.

Beträffande auktorisationen av förvaltningsbolag instämmer rådet till fullo i att fondföretag

som inte får saluföra sina fondandelar i sitt hemland inte bör auktoriseras, men rådet anser att

den rätta platsen för denna bestämmelse är mellan artikel 4.3 och 4.4 i stället för i artikel 5.5,

vilket var fallet i kommissionens ändrade förslag. För att även fondföretag som är

konstituerade som investeringsbolag skall omfattas har rådet dessutom lagt till saluföring av

aktier.

Artikel 5.2 följer i stort sett kommissionens ändrade förslag men rådet anser att "fondföretag

som har auktoriserats enligt detta direktiv" är lämpligare än den lydelse som kommissionen

föreslår. Omfattningen av den verksamhet som ett förvaltningsbolag får ägna sig åt begränsas

också genom att man lägger till ett krav om att andra fonder som förvaltas av

förvaltningsbolaget bör vara underkastade tillsyn eller att förvaltningsbolaget åtminstone bör

vara underkastat tillsyn beträffande de fonderna. Rådet har också förenklat och omstrukturerat

den lista över funktioner som ingår i kollektiv portföljförvaltning i bilaga II, eftersom rådet

anser att strukturen i kommissionens ändrade förslag är alltför detaljerad och stel.

Rådet anser att det inte är nödvändigt att begränsa artikel 5.3 b andra strecksatsen. Orden

"som förvaltas av förvaltningsbolaget" som föreslås av kommissionen i dess ändrade förslag

har därför utgått.

Rådet har inte heller tagit med artikel 12.1 i direktivet om investeringstjänster i uppräkningen

i artikel 5.4 av artiklar som skall tillämpas på tillhandahållande av de tjänster som anges

i artikel 5.3, eftersom artikel 12 upphävdes genom direktiv 97/9/EG om system för ersättning

till investerare. Ersättningen till investerare omfattas av artikel 5f.2 andra strecksatsen, där det

föreskrivs att förvaltningsbolag som har auktoriserats för individuell portföljförvaltning skall

omfattas av direktiv 97/9/EG om system för ersättning till investerare.
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Bestämmelsen i artikel 5.5 i kommissionens ändrade förslag har flyttats till artikel 4.3a i den

gemensamma ståndpunkten, se ovan. Ändring 24 tas med i skäl 8 med lydelsen

i kommissionens ändrade förslag som rådet anser vara tillfredsställande i detta hänseende.

Rådet har således beaktat andan i ändring 24 i samma utsträckning som kommissionen gjorde

i sitt ändrade förslag.

Artikel 5a.1 i den gemensamma ståndpunkten, om villkor för auktorisation av

förvaltningsbolag, har ändrats avsevärt jämfört med kommissionens ändrade förslag, i vilket

ändring 41/rev. beaktades. Rådet är ense med Europaparlamentet och kommissionen om att

högre kapitalkrav än vad som föreslås i det ursprungliga kommissionsförslaget är nödvändiga.

Rådet anser att kommissionens ändrade förslag är otillräckligt för fondföretag som investerar

i överlåtbara värdepapper men att Europaparlamentets ändring är alltför betungande, eftersom

samtliga tillgångar i ett fondföretag som enbart sysslar med kollektiv portföljförvaltning

måste anförtros ett förvaringsinstitut för förvaring och huvudsakligen operationella risker

behöver omfattas. Individuell portföljförvaltning omfattas av artikel 5.4 i den gemensamma

ståndpunkten, enligt vilken artikel 8.2 i direktivet om investeringstjänster skall tillämpas på

all individuell portföljförvaltning som ombesörjs av förvaltningsbolag, vilket i sin tur medför

att direktivet om kapitalkrav måste iakttas.

Rådet har därför gjort en annan avvägning mellan behovet av att garantera att

förvaltningsbolagen har tillräckliga medel och behovet av att undvika orimligt tunga bördor

och omotiverade begränsningar för förvaltningsbolagen:

− Rådet kräver att samtliga förvaltningsbolag skall ha ett startkapital på minst

125 000 euro (i överensstämmelse med kommissionens ändrade förslag) i stället för

150 000 euro som i ändring 41/rev.

− När det gäller de löpande kapitalkraven föreskrivs ytterligare egna medel

motsvarande 0,02 % av det belopp med vilket värdet av de förvaltade tillgångarna

överstiger 250 000 000 euro. Summan av startkapitalet och dessa ytterligare medel får

dock inte överstiga 10 000 000 euro.
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− Eftersom kravet på 0,02 % i vissa fall kan vara onödigt betungande, har rådet sörjt för

att medlemsstaterna får tillåta förvaltningsbolag att ersätta upp till 50 % av de

ytterligare egna medlen med en garanti från ett kreditinstitut eller försäkringsföretag.

− För beräkningen av de ytterligare egna medlen anges i den gemensamma ståndpunkten

vilka portföljer som skall tas med.

− Oavsett kraven på startkapital och de löpande kapitalkraven får förvaltningsbolagets

egna medel aldrig understiga det belopp som anges i bilaga IV till direktivet om

kapitalkrav.

− Eftersom sådana kapitalkrav är nya i europeisk lagstiftning, föreskrivs det i den

gemensamma ståndpunkten att kommissionen inom fem år efter det att direktivet har

trätt i kraft skall rapportera till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av

kapitalkraven för att utvärdera hur de fungerar.

Rådet stöder kravet i artikel 5a.1 i kommissionens ändrade förslag om att de personer som

ingår i den verkställande ledningen för förvaltningsbolag bör vara erfarna och lämpliga att

leda bolaget, och i punkt 1 b har rådet ytterligare skärpt det ändrade förslaget på denna punkt

genom att lägga till ett krav om att förvaltningsbolagen skall underrätta de behöriga

myndigheterna om namnen på de personer som ingår i den verkställande ledningen för

företagen.

Artikel 5a.3, 5a.4 och 5a.5 i den gemensamma ståndpunkten följer i huvudsak det ändrade

kommissionsförslaget med undantag för att bestämmelsen i punkt 5 e har skärpts genom att

"och" har ersatts med "och/eller" så att även en allvarlig överträdelse eller mindre allvarliga

men systematiska överträdelser av de bestämmelser som har antagits i enlighet med direktivet

kan leda till att auktorisationen återkallas. Ändring 35 tas således inte med i den gemensamma

ståndpunkten.

Rådet har i förhållande till kommissionens ändrade förslag utvidgat artikel 5b.3 om samråd

med övriga medlemsstater så att sådana förvaltningsbolag omfattas som är dotterföretag till

eller på annat sätt nära knutna till ett försäkringsbolag med auktorisation i en annan

medlemsstat.
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I artikel 5d har rådet kompletterat bestämmelserna om kapitalkrav och ändrat kommissionens

ändrade förslag genom att klargöra att ett bolag måste upphöra med sin verksamhet om dess

egna medel understiger kraven i artikel 5a. 1.a. Som ett alternativ har de behöriga

myndigheterna möjlighet att i enlighet med artikel 4.3 i kapitalkravsdirektivet bevilja

förvaltningsbolaget en begränsad period för att rätta till situationen.

Artikel 5f i den gemensamma ståndpunkten rörande sundhetsregler innehåller följande

ändringar av kommissionens ändrade förslag:

− Rådet anser att "vid förvaltning av fondföretag som har auktoriserats enligt detta

direktiv" i punkt 1 är lämpligare än motsvarande lydelse som föreslås av

kommissionens i dess ändrade förslag.

− Rådet har skärpt lydelsen i punkt 1a genom att understryka vikten av att

förvaltningsbolagen har regler för de anställdas personliga transaktioner och regler för

investeringar av egna medel.

− Rådet föredrog ändring 25 i punkt 1 a i stället för den version som kommissionen lagt

fram i sitt ändrade förslag.

− En nytt stycke har lagts till i punkt 1 rörande intressekonflikter för att skydda intressena

hos alla ett förvaltningsbolags kunder.

− I punkt 2 har rådet strukit andra strecksatsen i kommissionens ändrade förslag, som

rådet anser onödigt. Frågan om regler för förvaringsinstitut enligt direktivet kommer att

bli föremål för en rapport som rådet har uppmanat kommissionen att lägga fram inom

ett år från det att detta ändringsdirektiv har trätt i kraft.

− Slutligen är rådet ense med kommissionen om att förvaltningsbolagets hemland inte bör

kunna undanta förvaltningsbolag från någon del av punkt 2. Därför har rådet inte

inbegripit ändring 26 i sin gemensamma ståndpunkt.

I artikel 5g beslutade rådet att sammanföra punkterna 1 och 2 i kommissionens ändrade

förslag till en ny punkt 1, eftersom det i bägge dessa punkter finns krav som förvaltningsbolag

skall uppfylla för att få tillstånd att delegera vissa av sina funktioner. Rådet har härvid

omformulerat flera av dessa krav, och inbegripit följande aspekter från ändring 27:
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− Rådet har valt "om" i stället för "när" i inledningen av punkten för att understryka att

delegeringen förutsätter medlemsstatens godkännande.

− Kravet på anmälan till myndigheterna har blivit mer flexibelt.

− I punkt 1 c har rådet infört en bestämmelse om delegering av investeringsförvaltning där

det föreskrivs att uppdraget endast får ges till företag som är auktoriserade eller

registrerade som förvaltare av tillgångar.

− I punkt 1 d, som rör delegering till företag i tredje land har rådet gjort mindre ändringar

av lydelsen i kommissionens ändrade förslag och ändring 27, främst genom att stryka

"stabilitets" och slutet på Europaparlamentets ändring, som rådet anser överflödigt.

− Rådet instämmer i ändringsförslag 27 och kommissionens ändrade förslag där

delegering av kärnverksamheten till förvaringsinstitutet förbjuds, och punkt 1 e i den

gemensamma ståndpunkten innefattar punkt 2 tredje strecksatsen i kommissionens

ändrade förslag med en obetydlig ändring av lydelsen.

− Punkt 1g är i rådets lydelse tydligare än i kommissionens ändrade förslag eftersom det

här fastställs att uppdraget kan återkallas med omedelbar verkan om detta ligger

i investerarnas intresse.

I syfte att förstärka sista stycket i artikel 5g och för att säkerställa korrekt tillsyn över bolaget

har rådet lagt till en bestämmelse som förhindrar att bolaget delegerar sina funktioner i så stor

utsträckning att det blir ett brevlådeföretag.

Rådet anser att uppföranderegler som förvaltningsbolag vid varje tidpunkt skall iaktta bör

utformas i investerarnas intresse och för att skapa likvärdiga regler för förvaltningsbolag och

investeringsbolag. Rådet har därför lagt till en ny artikel 5h där innehållet i sådana regler

skisseras. Dessa regler är grundade på de uppföranderegler för investeringsbolag som finns

i artikel 11.1 i direktivet om investeringstjänster.
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Artiklarna 6–6c om rätten till etablering och friheten att tillhandahålla tjänster följer i stort sett

kommissionens ändrade förslag med följande mindre ändringar:

I artikel 6a.2 har rådet inte inbegripit kravet att ett förvaltningsbolag som önskar etablera en

filial inom en annan medlemsstat skall lämna en förteckning över de fondföretag som det

förvaltar och vars fondandelar är avsedda att utbjudas i värdmedlemsstaten eftersom

utbjudande av andelar omfattas av avsnitt VII i direktiv 85/611/EEG. I artikel 6a.4 har rådet

inbegripit ändring 28 genom att här införa kommissionens ändrade förslag.

Slutligen anser rådet att det är lämpligare att hänvisa till punkt 3 i slutet av artikel 6b. 4.

2. INVESTERINGSBOLAG

För att undvika snedvridning av konkurrensen mellan fondföretag som upprättats som

investeringsbolag och fondföretag som förvaltas av förvaltningsbolag anser rådet att det

behövs särskilda regler för investeringsbolag. Dessa har införts i ett nytt avsnitt IV om

investeringsbolag och ett nytt avsnitt IVa, där bestämmelserna om förvaringsinstitut för

investeringsbolag förs samman.

Bestämmelserna för investeringsbolag har utformats enligt bestämmelserna för

förvaltningsbolag och gäller främst självförvaltade investeringsbolag som inte har utsett ett

förvaltningsbolag, eftersom villkoren för investeringsbolag som förvaltas av ett

förvaltningsbolag i relevanta delar uppfylls genom förvaltningsbolaget. Huvuddragen

i bestämmelserna är följande:

− I likhet med i det ursprungliga direktiv 85/611/EEG måste investeringsbolag

auktoriseras innan de inleder sin verksamhet, artikel 12.

− Ett startkapital på minst 300 000 euro krävs för auktorisation av ett investeringsbolag

som inte har utsett ett förvaltningsbolag, artikel 13a.1. Investeringsbolag som har utsett

ett förvaltningsbolag omfattas av förvaltningsbolagets egna medel, artikel 5a.1.
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− Ett investeringsbolag som inte har utsett ett förvaltningsbolag måste uppfylla ett antal

förutsättningar för auktorisation, utformade enligt reglerna för förvaltningsbolag,

avseende bland annat verksamhetsplan, ledningens kvalifikationer, intressekonflikter

samt krav på att informera de behöriga myndigheterna, artikel 13a.1.

− Bestämmelser för återkallande av auktorisation, artikel 13a.4.

− Investeringsbolag måste alltid uppfylla artikel 5g om delegering och artikel 5h om

uppföranderegler i antingen direkt i enlighet med artikel 13b eller indirekt, på grund av

att, om ett auktoriserat investeringsbolag väljer att utse ett förvaltningsbolag, skall det

förvaltningsbolaget vara auktoriserat i enlighet med direktivet och alltså skyldigt att

uppfylla bestämmelserna i artiklarna 5g och 5h.

− Medlemsstaterna skall upprätta sundhetsregler, som skall följas av investeringsbolag

som inte har utsett ett förvaltningsbolag, artikel 13c.

Till följd av dessa tillägg och ändringar som rör investeringsbolag har rådet även ändrat

artikel 4.3 i förekommande fall.

3. FÖRENKLADE PROSPEKT

I huvudsak följer den gemensamma ståndpunkten kommissionens ändrade förslag när det

gäller artiklarna 27–35. Genom att i den gemensamma ståndpunkten inbegripa artikel 28.1

som kommissionen föreslår i sitt ändrade förslag, har rådet också inbegripit ändringarna 29

och 30, om än i ändrad form när det gäller ändring 30. Rådet ansåg dock inte att ändring 31

var ett bra tillägg eftersom uppförandereglerna fastställs i artiklarna 5h och 13b.

När det gäller lista C har rådet flyttat vissa uppgifter för att få en mer logisk struktur. Rådet

har lagt till vissa nya aspekter, till exempel en varning i samband med uppgiften om tidigare

resultat, prospektets publiceringsdag och en uppgift om den behöriga myndigheten.
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Genom att godkänna kommissionens ändrade förslag i fråga om investeringspolitik och

riskprofiler (med undantag för hänvisningen till artikel 24b, som inte längre är relevant) har

rådet även godkänt huvuddragen av ändring 32.

4. SALUFÖRING AV ANDELAR ÖVER GRÄNSERNA

Rådet har i stora drag följt kommissionens ändrade förslag när det gäller ändringarna av

artiklarna 46 och 47 som rör saluföring av andelar över gränserna med följande få undantag

− Inledningen av artikel 46 har förenklats genom en hänvisning till fondföretag som

saluför sina andelar.

− För att ge de behöriga myndigheterna tillräcklig tid för att bedöma den information som

lämnats av sådana fondföretag, har rådet förlängt den period på en månad som

kommissionen föreslår i artikel 46 till två månader.

− Rådet har förenklat artikel 47 när det gäller de språk på vilka information måste lämnas

och överlåtit till de behöriga myndigheterna i värdlandet att godkänna information på

andra språk än detta lands officiella språk.

Artiklarna 52a och 52b är oförändrade i förhållande till kommissionens ändrade förslag.

5. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Rådet har lagt till fyra definitioner i artikel 1a (moderföretag, dotterföretag, startkapital, egna

medel) för att undvika alla misstolkningar av de följande artiklar där dessa begrepp

förekommer. Å andra sidan har rådet inte i sin gemensamma ståndpunkt inbegripit

artikel 1a.12 i kommissionens ändrade förslag eftersom begreppet grupp redan definierats

i det andra förslaget om ändring av direktiv 85/611/EEG när det gäller investeringar som görs

av fondföretag med tanke på bestämmelserna om riskspridning. Rådet har ytterligare klargjort

definitionen av ett fondföretags värdland i artikel 1a.6.

När det gäller ändringarna av lista A som rör det fullständiga prospektet har rådet i huvudsak

följt kommissionens ändrade förslag och har endast lagt till ett mindre förtydligande

i punkt 5.1 för att klargöra att uppgifter om tidigare resultat får läggas till i det fullständiga

prospektet.
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När det gäller en eventuell framtida kodifiering av direktivet (ändring 22) stöder rådet denna

idé till fullo, men valde i skäl 17 lydelsen i kommissionens ändrade förslag, som rådet anser

bättre överensstämmer med kommissionens initiativrätt.

III. SAMMANFATTNING

I sin gemensamma ståndpunkt har rådet haft möjlighet att till fullo, delvis eller i huvudsak inbegripa

tio av Europaparlamentets 13 ändringar efter första behandlingen.

Rådet anser att alla ändringar av kommissionens ändrade förslag till fullo överensstämmer med

syftena i förslaget till direktiv, och att den gemensamma ståndpunkten är en välavvägd text,

i synnerhet om den ses mot bakgrund av rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av

Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 85/611/EEG om samordning av

lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara

värdepapper (fondföretag) vad gäller fondföretags investeringar.
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1998/0242 (COD)

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN
TILL EUROPAPARLAMENTET

enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

om

gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och
rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och

andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara
värdepapper (fondföretag) i syfte att införa regler för förvaltningsbolag och förenklade

prospekt

1. BAKGRUND

– Den 17 juli 1998 lade kommissionen fram ett förslag till direktiv om ändring
av rådets direktiv 85/611/EEG1 om samordning av lagar och andra
författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara
värdepapper (fondföretag) i syfte att införa regler för förvaltningsbolag och
förenklade prospekt2.

– Ekonomiska och sociala kommittén avgav sitt yttrande vid sin
361:a plenarsession den 24 och 25 februari 19993. På rådets begäran avgav
Europeiska centralbanken sitt yttrande den 16 mars 19994.

– Vid sitt plenarsammanträde den 17 februari 2000 antog Europaparlamentet en
lagstiftningsresolution5 med Europaparlamentets yttrande om kommissionens
förslag.

– Den 30 maj 2000 antog kommissionen ett ändrat förslag6 med beaktande av
samrådet med Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén.

– Den 5 juni 2001 antog rådet sin gemensamma ståndpunkt7, som behandlas i
detta meddelande.

1 EGT L 375, 31.12.1985, s. 3. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2000/64/EG (EGT L 290,
17.11.2000, s. 27).

2 KOM(1998) 451 slutlig, EGT C 272, 01.09.1998, s. 7.
3 EGT C 116, 28.04.1999, s. 1.
4 EGT C 285, 07.10.1999, s. 9.
5 A5-25/00, PE 288.702., fördragande: O. Schmidt.
6 KOM(2000) 331 slutlig, EGT C 311 E, 31.10.2000, s. 273.
7 EGT………..
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2. FÖRSLAGETS SYFTE

Förslaget huvudsyfte är att förstärka den inre marknadens integration inom området
fondföretag genom att

– uppdatera reglerna för förvaltningsbolag och anpassa dem till de regler som
gäller för andra aktörer inom området finansiella tjänster. Aktörerna inom
området skulle bland annat kunna få ett europeiskt pass som enligt fördragets
principer skulle göra det möjligt för dem att inrätta filialer i andra
medlemsstater och verka överallt inom Europeiska unionen enligt rätten att fritt
tillhandahålla tjänster,

– se över nuvarande begränsningar som förbjuder förvaltningsbolag att bedriva
annan verksamhet än förvaltning av tillgångar i värdepappersfonder och
investeringsbolag (kollektiv portföljförvaltning). I framtiden skulle dessa
företag som komplement till kollektiva förvaltningstjänster få rätt att erbjuda
enskilda kunder tjänster inom området portföljförvaltning samt vissa
sidotjänster som hänger samman med huvudverksamheten,

– identifiera de funktioner som ingår i kollektiv portföljförvaltning och att
fastställa de villkor på vilka dessa funktioner kan delegeras till tredje part, och

– uppdatera den information som riktar sig till investerarna. I förslaget införs i
detta avseende förenklade prospekt.

3. SYNPUNKTER PÅ DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

3.1. Allmänna synpunkter

3.1.1. I den gemensamma ståndpunkt som rådet antagit bevaras i första hand kärnan i
kommissionens ursprungliga förslag: dels fastställs principer och regler som rör
kriterierna för att starta verksamhet och villkoren för att bedriva verksamhet som
förvaltningsbolag, dels bevaras den strävan efter en maximal harmonisering som har
styrt införandet av det förenklade prospektet som det enda affärsdokument som krävs
innan säljverksamhet inleds i värdlandet.

3.1.2. I den gemensamma ståndpunkten beaktas de huvudsakliga ändringar som föreslagits
av Europaparlamentet och som inspirerat kommissionens ändrade förslag.Det gäller
till exempel principen att förvaltningsbolaget skall ha ett tillräckligt stort eget kapital i
förhållande till de tillgångar som det ansvarar för.

3.1.3 Dessutom har texten i det ändrade förslaget i betydande grad kompletterats i den
gemensamma ståndpunkten genom att rådet har lagt till nya bestämmelser som bland
annat rör de uppföranderegler som förvaltningsbolagen skall iaktta samt de
bestämmelser som är tillämpliga på investeringsbolag som inte har utsett något
förvaltningsbolag.

3.1.4. De viktigaste ändringarna av kommissionens ändrade förslag i den gemensamma
ståndpunkten kommenteras närmare längre fram i detta meddelande. Dessutom
bifogas en översikt över hur Europaparlamentets ändringsförslag har följts upp först i
det ändrade förslaget och sedan i den gemensamma ståndpunkten. I denna
sammanfattande tabell redovisas också de ändringar som kommissionen och rådet
har gjort utöver dessa ändringsförslag.
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3.2. Innebörd hos de ändringsförslag från Europaparlamentet som återfinns i den
gemensamma ståndpunkten

3.2.1. Skäl8

3.2.1.1 Allmänna synpunkter

Europaparlamentet hade bara ett ändringsförslag som gällde ingressen, och innehållet
i detta återges i både kommissionens ändrade förslag och rådets gemensamma
ståndpunkt. Övriga ändringar som gjorts, särskilt tillägget av tre skäl och strykningen
av ett fjärde, återspeglar den fylligare texten i den gemensamma ståndpunkten.

3.2.1.2 Skäl som ändrats eller lagts till

Europaparlamentets ändringsförslag nr 22, där det tar upp principen för en
kodifiering av gemenskapens lagstiftning om fondföretag, har godtagits av
kommissionen. En något ändrad formulering, där man bevarar kommissionens
initiativrätt, har införlivats i det ändrade förslaget och återges i den gemensamma
ståndpunkten.

De viktigaste övriga ändringarna rör i första hand punktvisa förbättringar i det
ändrade förslaget av texten i skäl 4 (internkontroll i förvaltningsbolag) och 8
(förebyggande av tillsynsarbitrage vid auktorisation av ett fondföretag) och i den
gemensamma ståndpunkten av texten till skäl 6 (europeiskt pass för de
investeringsbolag som omfattas av direktivet), 11 (minimiharmonisering av det
fullständiga prospektet) och 16 (behovet av en minsta harmonisering för att motivera
direktivet).

I andra hand återspeglar tre nya ändringsförslag de ändringar som gjorts i
regelverkets text i artikel 5a och det nya avsnittet IV (bestämmelser om
investeringsbolag): det handlar om skäl 5 (kapitalkrav på förvaltningsbolag), 13
(startkapital i investeringsbolag som inte utsett förvaltningsbolag) och 14 (direkt eller
indirekt tillämpning beroende på fall av reglerna om delegering och yrkesmässigt
uppträdande i investeringsbolag).

3.2.1.3 Skäl som tagits bort från texten i det ändrade förslaget

Skäl 7 har tagits bort från texten till ingressen: att knyta direktivet till förverkligandet
av den inre marknaden när det gäller företag för kollektiva investeringar. Detta har
ansetts vara överflödigt då alla berörda parter numera tycks vara medvetna om den
utmaning som direktivets ikraftträdande innebär.

3.2.2 Regelverk

3.2.2.1 Ändringsförslag som kommissionen har godtagit

Kommissionen har uttryckligen förklarat att den godtar nio av de tolv
ändringsförslag som Europaparlamentet antog vid omröstningen i samband med sin
första behandling.

8 Se bifogad tabell för en överblick över de ändringar som gjorts.
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En första grupp med tre ändringsförslag (nr 23, 24 och 41/Rev) rör definitionen av
förvaltningsbolag (mer precist det verksamhetsområde som auktorisationen avser),
förebyggande av tillsynsarbitrage i förfarandet för att bevilja auktorisation och de
villkor som skall uppfyllas för auktorisation (bland annat kapitalkrav). För
definitionen i artikel 1a punkt 2 har rådet i sin gemensamma ståndpunkt antagit en
mer kortfattad formulering, men bevarar kärnan (nämnande av den kollektiva
förvaltning som anges i bilaga II). När det gällertillsynsarbitrage har man ansett det
vara olämpligt att låta texten i början av skäl 8 direkt återges i artikel 5.5. Man
beaktar sålunda ändringsförslag 24 genom att införliva en viktig praktisk
bestämmelse, som principiellt dessutom införs i slutet av skäl 8: auktorisationen bör
främja en rättslig garanti för att andelar i ett fondföretag kan saluföras i alla
medlemsstater, inbegripet den där det är auktoriserat. Denna bestämmelse har för
övrigt klokt nog placerats som en allmän faktor i artikel 4.3a i den gemensamma
ståndpunkten: den täcker sålunda även investeringsbolag som inte utsett
förvaltningsbolag, och som därmed inte berörs av auktorisationen av ett
förvaltningsbolag.Kraven på eget kapital och andra kriterier som fastställts i
artikel 5a är föremål för en detaljerad analys i slutet av detta meddelande.

Ändringsförslag 25 och 27 avser detillsynsregler som är tillämpliga på
förvaltningsbolag respektive former förintern organisation (spårning av
transaktioner) och utläggning av vissa funktioner genom avtal om delegering. I
artikel 5f punkt 1 har man i det ändrade förslaget återgivit texten i
ändringsförslag 25, men med en precisering som begränsar förvaltningsbolagets
registreringsskyldigheter. Denna nyans har strukits och förvaltningsbolagets
skyldigheter utökats i denna punkt, som därmed är mer fullständig i fråga om
skyldigheterna att övervaka transaktionsrisker. När det gällerdelegeringhar logiken
i ändringsförslag 27 delvis återgivits i det ändrade förslaget och den gemensamma
ståndpunkten, med förbehåll för att de behöriga myndigheterna inte längre
regelmässigt bör godkänna varje delegering. Mer allmänt är de regler som avses i
artikel 5g också föremål för övergripande synpunkter längre fram i detta
meddelande.

Ett sjätte ändringsförslag (nr 28) rörde en punkt i det administrativa förfarandet för
den anmälan till värdlandet som skall föregå inrättandet av en filial till ett
förvaltningsbolag i denna medlemsstat (artikel 6a punkt 4). Europaparlamentets
precisering har beaktats fullständigt i det ändrade förslaget och den gemensamma
ståndpunkten.

Slutligen avsåg några andra ändringsförslag (nr 29, 30 och 32) som kommissionen
godtagit information till investerarna . De aktuella bestämmelserna har införts i
artikel 28 (för det fullständiga prospektet) och i bilaga I (innehållet i det förenklade
prospektet) – se bifogad tabell.

3.2.2.2 Ändringsförslag som kommissionen har förklarat vara oacceptabla

I samband med den första behandlingen förklarade kommissionen att tre
ändringsförslag (nr 35, 26 och 31) inte var godtagbara. De har således inte beaktats i
utarbetandet av det ändrade förslaget eller i den gemensamma ståndpunkten.

Det första ändringsförslaget (nr. 35), som avser artikel 5a punkt 3, har helt avvisats
av både kommissionen och rådet eftersom förslaget till direktiv inte syftar till att
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uppnå en maximal harmonisering av villkoren och förfarandena för auktorisation i
medlemsstaterna.

Enligt det andra ändringsförslaget (nr. 26), som berör artikel 5f punkt 2, skulle
berörda medlemsstater inom vissa gränser få besluta om de skall ge berörda
förvaltningsbolag möjligheten att frångå de krav och förbud som fastställs i samma
punkt. Kommissionen ansåg att denna möjlighet att göra undantag var olämplig och
har sålunda inte införlivat den i det ändrade förslaget. I sin gemensamma
ståndpunkt intar rådet samma hållning. Man lättar dock på reglerna genom att stryka
ett av förbuden i den andra strecksatsen som avsåg utövande av individuell
portföljförvaltning för förvaringsinstitutet. Av följande skäl anser dock
kommissionen att jämvikten i texten till den gemensamma ståndpunkten är
godtagbar.

I samband med förhandlingarna i rådet framgick det i att frågan om uppdatering av
de bestämmelser som direkt berörförvaringsinstitutet snarare gäller helhetssynen
och i mindre grad de specifika bestämmelserna. Kommissionen kommer på rådets
begäran sålunda att utarbeta en särskild rapport i frågan9.

Ett tredje ändringsförslag (nr 31) har avvisats då det verkade vara felsyftat: i
artikel 29, som avser de handlingar som andelsägarna skall delges, syftade förslaget
till att införliva bestämmelser om uppförandekoden och information till investerarna
om mekanismerna för ersättning i artikel 11 respektive artikel 12 i direktivet om
investeringstjänster10. I kommissionens ursprungliga förslag hade den – i artikel 5.4 –
redan hänvisat till artiklarna 11 och 12.1 i direktivet om investeringstjänster11 för att
täcka den individuella portföljförvaltning och de sidotjänster som eventuellt kan
tillhandahållas av förvaltningsbolaget (artikel 5.3 i förslaget). Detta ändringsförslag
tenderade sålunda att utöver kollektiv portföljförvaltning lägga till hänvisningar som
bara är tillämpliga i de fall där förvaltningsbolaget tillhandahåller samma typ av
tjänster som ett investeringsbolag. I det ändrade förslaget och senare i den
gemensamma ståndpunkten har dessa hänvisningar strukits.

3.2.2.3 Ändringar som kommissionen och rådet har gjort i texten oberoende av
Europaparlamentets ändringsförslag

För det första har kommissionen gjort ett antal punktvisa ändringar i sitt ändrade
förslag. Dessa har sedan återgivits nästan helt samt kompletterats i texten till den
gemensamma ståndpunkten, där rådet också fastställer nya tidsfrister för att
genomföra direktivet (artiklarna 2 och 3).

I ett antal av dessa ändringar förekommer en omstrukturering av definitionerna i
artikel 1a (se bifogad tabell). Till detta preciseringsarbete bör man knyta de
klargöranden som gjorts genom ändringar som berör artikel 5 (etablering av

9 "Rådet uppmanar kommissionen att senast ett år efter det att detta direktiv trätt i kraft lägga fram en
rapport om regler för förvaringsinstitut enligt direktiv 85/611/EEG samt om behovet av ändring av
denna förordning, eventuellt åtföljd av ett förslag till revidering." Uttalande bifogat rådets protokoll,
tillfällig referens: rådets dokument 9006/01 ADD 1.

10 Rådets direktiv 93/22/EEG av den 10 maj 1993 om investeringstjänster inom värdepappersområdet,
EGT L 141, 11.06.1993, s. 127. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2000/64/EG (EGT L290,
17.01.2000, s. 27).

11 Hänvisningen till denna artikel i direktivet om investeringstjänster ersattes sedan av en mer aktuell
bestämmelse, se bifogad tabell.
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förvaltningsbolag), punkterna 2 (kollektiv portföljförvaltning) och 3 (eventuella
kompletterande verksamhetsområden som individuell förvaltning och sidotjänster).
Andra mindre ändringar redovisas i bifogad tabell. Sammantaget anser
kommissionen att de ändringar som gjorts på det stora hela bidrar till att förbättra
texten i förslaget till direktiv.

Andra betydande ändringar behandlas nedan.

3.2.2.4 Kriterier för att starta och bedriva verksamhet som förvaltningsbolag, bland annat
kapitalkrav (artikel 5a)

I det ändrade förslaget och sedan i den gemensamma ståndpunkten har kärnan av
logiken i Europaparlamentets ändringsförslag 41/Rev bevarats: startkapitalet för
förvaltningsbolag, som i det ursprungliga förslaget hade fastställs till 50 000 euro,
har höjts (50 000 euro motsvarar den lägsta nivå som fastställts för investeringsbolag
i artikel 3 i direktiv 93/6/EEG om kapitalkrav för värdepappersföretag och
kreditinstitut12). Kapitalet skall vara tillräckligt i förhållande till de förvaltade
tillgångarna med en begränsning av det kapitalkrav som detta resulterar i. Ett antal
nya delar har dock införlivats.

I det ändrade förslaget bevaras en tydlig distinktion mellan kollektiv och individuell
portföljförvaltning, och förslaget ges så långt som möjligt stöd genom hänvisningar i
direktivet om kapitalkrav för att garantera en behandling som är likvärdig med den
av investeringsbolag (där individuell portföljförvaltning utgör kärnverksamheten).
Parallellt har också det lägsta kapitalkravet höjts till 125 000 euro för vart och ett av
de båda verksamhetsområdena kollektiv förvaltning (förvaltningsbolagets
kärnverksamhet) och individuell förvaltning (där en lägre nivå är tänkbar i vissa fall).

När det gäller kollektiv förvaltning syftar införandet av ett kapitalkrav som är
proportionellt mot de förvaltade tillgångarnas storlek delvis till att åtfölja den
betydande ökningen av de olika investeringar som tillåts, inbegripet derivat-
instrument, i det ändrade förslaget till direktiv om fondföretags investeringar13. Detta
kapitalkrav, som grundar sig på en mycket låg andel av tillgångarnas värde, syftar
inte på något sätt till att införa en "lägsta nivå" för ersättning till investerarna, vilket
skulle vara orealistiskt med tanke på den volym och de olika typer av tillgångar som
förvaltas. I själva verket exponeras investerare i fondföretaget bara för de marknads-
och kreditrisker som är direkt förknippade med fondföretagets portföljvärde och som
härrör från deras andelar i värdepappersfonder eller aktier i investeringsbolag.
Däremot exponeras förvaltningsbolaget för den operationella risk som uppstår genom
dess förvaltning av fondföretag och andra företag för kollektiva investeringar. Det
handlar till exempel om att täcka kostnaden för mänskliga fel eller datafel i
hanteringen av transaktioner eller beräkningen av avslutningsvärden, tvister med en
motpart, interna bedrägerier m.m. Det krävs därför en minimibuffert i detta avseende.

Texten i den gemensamma ståndpunkten grundar sig på samma strävan. Det skiljer
sig dock genom dess referensvärden: kravet på ytterligare kapital börjar gälla först
från en gräns på 250 miljoner euro med faktor på 0,02 procent av portföljvärdet.
Dessa definieras mycket exakt som fondföretag och andra företag för kollektiva

12 EGT L 141, 11.06.1993, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv
98/33/EG (EGT L 204, 21.07.1998, s. 29).

13 KOM(1998) 449 slutlig, EGT C 280, 09.09.1998, s. 6.
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investeringar för vilka förvaltningsbolaget har det juridiska ansvaret, samtidigt som
man bevarar andemeningen av bestämmelsen i artikel 5g punkt 2, där det påminns
om att det juridiska ansvaret inte förs över genom delegeringen. Med andra ord
fortsätter man att beakta de tillgångar för vilka förvaltningen delegerats, samtidigt
som mottagna delegeringsuppdrag inte beaktas. Kommissionen anser att denna
precisering är mycket förnuftig.

Dessutom inför rådet i sin gemensamma ståndpunkt ytterligare en faktor i
kapitalkraven, nämligen en möjlighet för förvaltningsbolaget att uttryckligen
överföra ansvaret för att täcka en del av den operationella risk som är förknippad
med dess kollektiva förvaltning till ett garantiinstitut (kreditinstitut eller
försäkringsföretag). I utbyte mot denna garanti kan det ytterligare kapitalkravet på
förvaltningsbolaget minskas till hälften av det nominella beloppet. Denna
bestämmelse skall kombineras med föregående punkt, där man som lägsta gräns för
kapitalet hänvisar till det belopp som föreskrivs i bilaga IV till direktiv 93/6/EEG (en
fjärdedel av de fasta omkostnaderna under föregående år).

Sammantaget tycks bestämmelserna i den gemensamma ståndpunkten sålunda ha en
mer komplicerad struktur och innehåller dessutom en helt ny del (delgarantin) när det
gäller de bestämmelser som berör övriga finansiella aktörer. Detta nya inslag bör
provas i praktiken: i detta avseende preciseras i artikel 5a att kommissionen skall
överlämna en rapport om detta kapitalkrav till Europaparlamentet och rådet, vid
behov åtföljd av förslag till revidering

Bland övriga ändringar i artikel 5a kompletterar rådet i sin gemensamma
ståndpunkt kravet att personer i ledande ställning skall ha gott anseende och
tillräcklig erfarenhet med principen att de behöriga myndigheterna utan dröjsmål
skall underrättas om förändringar i ledningen.

3.2.2.5 Regler som rör förvaltningsbolags verksamhet (de nya artiklarna 5f, 5g och 5h)

När det gäller detillsynsregler (artikel 5f) som är tillämpliga på förvaltningsbolag
vad gäller kollektiv förvaltning har de ändringar som gjorts enligt
Europaparlamentets ändringsförslag 25 redan understrukits: principerna för intern
kontroll har utökats. Dessutom har rådet i sin gemensamma ståndpunkt lagt till en hel
punkt (b) om metoder för att förebygga intressekonflikter.

Artikel 5g om regler för delegering har också gynnat de förbättringar som följt av
att man beaktat ändringsförslag 27 (med en ändrad ordalydelse) i det ändrade
förslaget. Grundprinciperna, som därmed konsoliderats, kvarstår: delegeringen, om
vilken den behöriga myndigheten skall informeras på lämpligt sätt, får inte hindra en
effektiv stabilitetstillsyn över förvaltningsbolaget, beröva ledningen dess rätt att
övervaka verksamheten eller återkalla uppdraget eller ge upphov till
intressekonflikter. I den gemensamma ståndpunkten införlivar rådet i sin tur ett antal
ändringar, men man följer dessa principer. En av de viktigaste ändringarna hänger
samman med det faktum att man i texten kortfattat preciserar att "den behöriga
myndigheten skall informeras på lämpligt sätt" och ger denna ansvaret för att besluta
om formerna för detta förfarande. Denna formulering tycks i själva verket vara mer
flexibel än texten i det ändrade förslaget. Kommissionen anser att artikeln i denna
utformning är tillfredsställande och fullständig, inbegripet i fråga om den
bestämmelse som rådet i den gemensamma ståndpunkten lagt till i punkt 2, där man i
själva verket sammanfattar flertalet av tidigare punkter: det preciseras att
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"förvaltningsbolaget inte får delegera sina funktioner i så stor utsträckning att det blir
ett brevlådeföretag". Liknelsen med brevlådeföretag återfinns också i skäl 12.

Införandet avuppföranderegler (ny artikel 5i) för kollektiv portföljförvaltning utgör
en uppenbar och förnuftig innovation i den gemensamma ståndpunkten: precis som
för de stabilitetsregler som är tillämpliga på kollektiv förvaltning fastställs dessa
regler av den medlemsstat som auktoriserat förvaltningsbolaget eller där det har sitt
säte. Följaktligen förstärker dessa principer, som inspirerats av direktivet om
investeringstjänster, ramarna för det europeiska pass som genom detta direktiv
gynnar förvaltningsbolaget. Ansvaret ligger dock fortfarande hos den medlemsstat
som auktoriserat förvaltningsbolaget.

3.2.2.6 Skyldigheter för investeringsbolag, särskilt sådana som inte utsett förvaltningsbolag
(avsnitt IV)

Avsnitt IV berördes inte av Europaparlamentets ändringsförslag och de ändringar
som gjorts i det ändrade förslaget: i de artiklar som särskilt rör investeringsbolag
bevarades sålunda den formulering som antagits i direktiv 85/611/EEG. I artikel 12 i
det gällande direktivet anges bland annat att investeringsbolaget "skall ha ett så stort
inbetalt kapital att det kan bedriva verksamheten effektivt och uppfylla sina
förpliktelser".

Motiven bakom denna punkt i texten till den gemensamma ståndpunkten är att
garantera att de investeringsbolag som inte utsett förvaltningsbolag skall omfattas av
samma bestämmelser som förvaltningsbolag, med beaktande av de förstnämndas
särskilda egenskaper: exempelvis får investeringsbolag som inte utsett
förvaltningsbolag inte förvalta tillgångar för tredje parts räkning. På samma sätt
innebär ett sådant investeringsbolags rörliga kapital att man inte kan tillämpa samma
regler beträffande ytterligare kapitalkrav som för förvaltningsbolag.

Artikel 13a begränsas också till att föreskriva ett startkapital på 300 000 euro
samtidigt som man i denna så långt som möjligt införlivar övriga bestämmelser i
artikel 5a. På liknande sätt återges i artikel 13b reglerna för delegering av vissa av
funktionerna i denna typ av investeringsbolag samt uppförandereglerna från
artiklarna 5g och 5h. När det gäller stabilitetsregler kunde man inte bara hänvisa till
artikel 5f eftersom formerna för intern organisation skiljer sig betydligt mellan
förvaltningsbolag och investeringsbolag, inbegripet dem som inte utsett
förvaltningsbolag. Även artikel 13c framstår som kortare eftersom bara de
bestämmelser som verkligen kunde föras över har införlivats.

Sammantaget godtar kommissionen de ändringar som rådet i detta avseende har gjort
i sin gemensamma ståndpunkt eftersom de på ett förnuftigt sätt kompletterar det
befintliga regelverket.

3.2.2.7 Vissa bestämmelser om saluföring och information till investeraren (artiklarna 28,
46 och 47 samt bilaga I)

Uppföljningen av Europaparlamentets ändringsförslag 29 och 30 har redan tagits
upp: de har gjort det möjligt att precisera att investeraren genom denna information
skall kunna bedöma riskerna, vilket görs i artikel 28 och bilaga I (innehållet i det
förenklade prospektet). I denna artikel behandlas också särskilt det förenklade
prospektet (punkt 3). I det ändrade förslaget har det här gjorts en viktig precisering
beträffande det förenklade prospektets unika och okränkbara karaktär (förutom
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behovet att översätta det): det förenklade prospektet utgör en affärsmässig referens,
vilket innebär att kommissionen här har eftersträvat största möjliga harmonisering. I
den gemensamma ståndpunkten återges kommissionens formulering helt. Rådet
förstärker dock den information som anges i bilaga I.

När det gäller de åtgärder som skall vidtas innan saluföring får ske i en annan
medlemsstat görs det i den gemensamma ståndpunkten en ändring på en punkt i
artikel 46. I själva verket hade kommissionen i sitt ursprungliga förslag minskat den
tidsfrist som anges för svaret från myndigheterna i berörda medlemsstater i samband
med anmälningsförfarandet till en månad. Denna tidsfrist har ökats till två månader
(som i gällande direktiv) i den gemensamma ståndpunkten.

Slutligen innehåller den gemensamma ståndpunkten mer kortfattade bestämmelser i
fråga om det språk som används i de handlingar som sprids i den medlemsstat där
saluföring sker (artikel 47), samtidigt som man bevarar rätten för de behöriga
myndigheterna i varje berörd medlemsstat att besluta om detta.

4. SLUTSATSER

Kommissionen anser för det första att rådet i sin gemensamma ståndpunkt bevarar de
väsentliga delarna av dess förslag och de av Europaparlamentets ändringsförslag som
godtagits och införlivats i dess ändrade förslag. För det andra anser den att de tillägg
som gjorts i den gemensamma ståndpunkten är förnuftiga då de rör införandet av
uppföranderegler för förvaltningsbolagens kollektiva portföljförvaltning (artikel 5g)
och införandet av nya bestämmelser som rör investeringsbolag och särskilt för
investeringsbolag som inte utsett förvaltningsbolag artiklarna (13b och 13c).
Sammantaget anser kommissionen att de ändringar som gjorts i dess ändrade förslag
(i form av tillägg och strykningar) inom ramen för den gemensamma ståndpunkten
på så sätt konsoliderar direktivets utformning. Kommissionen kan sålunda
rekommendera Europaparlamentet att godta rådets gemensamma ståndpunkt.

Utfärdat i Bryssel den ....[].

På kommissionens vägnar
Ordförande
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BILAGA

Översikt av de ändringar som gjorts i kommissionens ursprungliga förslag: uppföljning av Europaparlamentets ändringsförslag och andra
ändringar som gjorts av kommissionen och rådet

Observera att fälten är skuggade då de inte är relevanta på en viss punkt.

Skäl i det
ursprungliga förslaget
eller artikel i direktiv

85/611/EEG som
ändras genom detta

Ämne som

behandlas

Nummer på
Europa-

parlamentets
ändringsförslag

Kommissionens
ståndpunkt vid
omröstningen

under den första
behandlingen

Införlivande i det ändrade
förslaget och andra ändringar

Rådets ståndpunkt i fråga om det
ändrade förslaget

Införlivande i texten till den
gemensamma ståndpunkten

Skäl 1 Tillämpningsområde Uppdatering av hänvisningen till
den sista ändringen av direktiv
85/611/EEG

Texten oförändrad Skäl 1

Ändrat förslag: skäl 2 Behov att komplettera
direktiv 85/611/EEG

Texten oförändrad Texten oförändrad Skäl 2

Skäl 3 Ömsesidigt erkännande
grundat på en auktorisation

Texten oförändrad En precisering gjord Skäl 3

Skäl 4 Allmän princip för intern
kontroll i förvaltningsbolaget

Förfinad formulering
("internkontroll")

Texten oförändrad Skäl 4

Kapitalkrav, översynsklausul Nytt ändringsförslag Skäl 5

Ändrat förslag: skäl 5 Ömsesidigt erkännande och
hemlandets behörighet

Texten oförändrad Texten oförändrad Skäl 6

Skäl 6 Område för det "europeiska
passet"

En precisering gjord (europeiskt pass
för förvaltning endast av samordnade
investeringsbolag)

Skäl 7

Skäl 7 Direktivets betydelse Texten oförändrad Texten struken
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Skäl i det
ursprungliga förslaget
eller artikel i direktiv

85/611/EEG som
ändras genom detta

Ämne som

behandlas

Nummer på
Europa-

parlamentets
ändringsförslag

Kommissionens
ståndpunkt vid
omröstningen

under den första
behandlingen

Införlivande i det ändrade
förslaget och andra ändringar

Rådets ståndpunkt i fråga om det
ändrade förslaget

Införlivande i texten till den
gemensamma ståndpunkten

Skäl 8 Auktorisation i hemlandet och
tillsynsarbitrage

Tillägg av krav på lagstadgad
försäljningsrätt i hemlandet

Texten oförändrad Skäl 8

Ändrat förslag: skäl 9 Möjlighet till individuell
portföljförvaltning och vissa

sidotjänster

Texten oförändrad Texten oförändrad Skäl 9

Ändrat förslag:
skäl 10

Tillämpning av reglerna i
direktivet om investerings-

tjänster på individuell
portföljförvaltning

Texten oförändrad Texten oförändrad Skäl 10

Skäl 11 Möjlighet för varje hemland
att införa striktare regler än
dem som anges i direktivet

Texten oförändrad Precisering gjord (striktare regler
tänkbara för det fullständiga
prospektet men inte för det
förenklade)

Skäl 11

Ändrat förslag:
skäl 12

Regler om delegering:
rättsliga gränser och

tillsynsgränser

Texten oförändrad Texten oförändrad Skäl 12

Krav på startkapital för
investeringsbolag som inte

utsett förvaltningsbolag

Nytt ändringsförslag Skäl 13

Direkt eller indirekt
iakttagande (självständiga

investeringsbolag eller ej) av
delegerings- och

uppförandereglerna
(artiklarna 5g och 5h)

Nytt ändringsförslag Skäl 14

Ändrat förslag:
skäl 13

Förenklat prospekt Texten oförändrad Texten oförändrad Skäl 15

Skäl 14 Minimiharmonisering –
subsidiaritet

Texten oförändrad En precisering gjord Skäl 16
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Skäl i det
ursprungliga förslaget
eller artikel i direktiv

85/611/EEG som
ändras genom detta

Ämne som

behandlas

Nummer på
Europa-

parlamentets
ändringsförslag

Kommissionens
ståndpunkt vid
omröstningen

under den första
behandlingen

Införlivande i det ändrade
förslaget och andra ändringar

Rådets ståndpunkt i fråga om det
ändrade förslaget

Införlivande i texten till den
gemensamma ståndpunkten

Skäl 15 Eventuellt förslag att inrätta
mekanismer för ersättning till

investerare

Texten struken

(Skäl 15a)

(EP)

Kodifiering 22 Godtagbart med en
ändrad ordalydelse

Skäl 15 Texten oförändrad Skäl 17

Artikel 1a punkt 2 Definitioner:
förvaltningsbolag

23 Godtagbart Artikel 1a punkt 2 Förenklad formulering ("förvalta
fondföretag")

Artikel 1a punkt 2

Artikel 1a

(andra ändringar)

Tillägg av definitioner: nr 12,
13, 14, 15

Definition nr 12 ("grupp") Definition struken (behandlas i första
förslaget) och tillägg av fyra nya
definitioner samt en precisering

Artikel 1a punkt 12–15 samt
precisering i punkt 6

Artikel 4.3 Kompetenskrav på ledningen Precisering (tillräcklig kompetens
för typen av fondföretag)

Texten införlivad (tillägg av en
hänvisning till det nya avsnittet IV)

Artikel 4.3 kompletteras med
artikel 4.3a (nedan)

Artikel 5 punkt 2 Förvaltningsbolag: kollektiva
förvaltningstjänster

Preciseringar En ny precisering (stabilitetstillsynen
över förvaltningsbolaget skall också
omfatta eventuell förvaltning av icke
samordnade fonder)

Artikel 5.2

Artikel 5 punkt 3 Förvaltningsbolag: individuell
förvaltning och sidotjänster

Preciseringar beträffande
sidotjänster

Texten något ändrad Artikel 5.3

Artikel 5 punkt 4 Hänvisningar till artiklar i
direktivet om

investeringstjänster för de
tjänster som avses i artikel 5.3

Texten förfinad (hänvisningarna
oförändrade)

En hänvisning struken (art. 12.1 i
investeringstjänstedirektivet:
information till investerare om ett
eventuellt ersättningssystem) då den
var föråldrad (se motstående sida)

Artikel 5.4 och artikel 5f
punkt 2 andra strecksatsen
(hänvisning till direktiv
97/9/EG, där artikel 10 täcker
denna fråga)
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Skäl i det
ursprungliga förslaget
eller artikel i direktiv

85/611/EEG som
ändras genom detta

Ämne som

behandlas

Nummer på
Europa-

parlamentets
ändringsförslag

Kommissionens
ståndpunkt vid
omröstningen

under den första
behandlingen

Införlivande i det ändrade
förslaget och andra ändringar

Rådets ståndpunkt i fråga om det
ändrade förslaget

Införlivande i texten till den
gemensamma ståndpunkten

Artikel 5.4a

(EP)

Auktorisation i hemlandet och
tillsynsarbitrage

(omstrukturering av skäl 8)

24 Godtagbart med en
ändrad ordalydelse

Artikel 5.5 (betoning av kraven
på lagstadgad försäljningsrätt i
hemlandet)

Bestämmelsen gäller både fondföretag
som utsett förvaltningsbolag och
investeringsbolag som inte utsett
något förvaltningsbolag

Ny artikel 4.3a

Artikel 5a punkt 1 Villkor för auktorisation
inbegripet kapitalkrav

41/rev. Godtagbart med en
ändrad ordalydelse

Artikel 5a punkt 1 (införande av
kapitalkrav som är proportionella
mot de förvaltade tillgångarnas
storlek)

Texten införlivad och ändrad (nya
gränser och kapitalkrav, definition av
förvaltade fonder, hänvisning till
bilaga IV till direktiv 93/6/EEG även
för kollektiv förvaltning, garanti,
översynsklausul, anmälan av ledande
personers identitet)

Artikel 5a punkt 1

Artikel 5a punkt 3 Vägrad auktorisation 35 Ej godtagbart Texten oförändrad Texten oförändrad Artikel 5a punkt 3

Artikel 5a punkt 5 Återkallelse av auktorisation Texten oförändrad Texten aningen ändrad i punkt e
(och/eller)

Artikel 5a punkt 5

Artikel 5b Villkor för auktorisation
(aktieägare, dotterföretag och

filialer)

Texten oförändrad Texten något ändrad (i punkt 3):
tillägg av dotterföretag till
försäkringsföretag

Artikel 5b

Artikel 5c Förhållandet till tredje land Texten oförändrad Texten aningen ändrad ("alla
svårigheter")

Artikel 5c

Artikel 5d Iakttagande av villkoren för
tillsyn

Texten oförändrad Precisering som återspeglar artikel 5.8
i direktiv 93/6/EG om kapitalkrav
(lika behandling som
investeringsbolag): tidsfrist för
åtgärder

Artikel 5d
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Skäl i det
ursprungliga förslaget
eller artikel i direktiv

85/611/EEG som
ändras genom detta

Ämne som

behandlas

Nummer på
Europa-

parlamentets
ändringsförslag

Kommissionens
ståndpunkt vid
omröstningen

under den första
behandlingen

Införlivande i det ändrade
förslaget och andra ändringar

Rådets ståndpunkt i fråga om det
ändrade förslaget

Införlivande i texten till den
gemensamma ståndpunkten

Ändrat förslag:
artikel 5e

Kvalificerade innehav Texten oförändrad Texten oförändrad Artikel 5e

Artikel 5f punkt 1 Tillsynsregler för kollektiv
förvaltning

25 Godtagbart med en
ändrad ordalydelse

Artikel 5f punkt 1 Omformulering av första stycket,
preciseringar i första kompletterade
strecksatsen och tillägg av en andra

Artikel 5f

Artikel 5f punkt 2 Regler som är tillämpliga på
förvaltningsbolags

individuella förvaltning

26 Ej godtagbart Ej införlivat. Dessutom en
precisering i tredje strecksatsen

Andra strecksatsen struken (förbud för
utöva individuell förvaltning för
förvaringsinstitutet)

Artikel 5f

Artikel 5g punkterna
1 och 2

Delegering: principer och
villkor

27 Delvis godtagbart
med en ändrad
ordalydelse

Artikel 5g (omformulering av en
kompletterad punkt 1,
preciseringar i styckena i punkt 2
med nytt andra stycket)

Omformulering och sammanslagning
av punkt 1 och 2 (två nya stycken:
information till den behöriga
myndigheten, stabilitetstillsyn över
förvaltningsbolaget)

Artikel 5g punkt 1

Artikel 5g punkt 3 Begränsningar för delegering:
får ej påverka

förvaltningsbolagets och
förvaringsinstitutets ansvar

Texten oförändrad Texten kompletterad (delegeringen får
ej skapa ett brevlådeföretag)

Artikel 5g punkt 2

Artikel 5h Rapport och eventuellt förslag
från kommissionen om

mekanismer för ersättning till
investerare

Texten struken Strykningen bekräftad Artikeln omskriven (se nedan)

Uppföranderegler för förvaltnings-
företag (allmänna principer)

Artikel 5h

Ändrat förslag:
artikel 6

Rätt till etablering och frihet
att tillhandahålla tjänster

Texten oförändrad Texten oförändrad Artikel 6
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Skäl i det
ursprungliga förslaget
eller artikel i direktiv

85/611/EEG som
ändras genom detta

Ämne som

behandlas

Nummer på
Europa-

parlamentets
ändringsförslag

Kommissionens
ståndpunkt vid
omröstningen

under den första
behandlingen

Införlivande i det ändrade
förslaget och andra ändringar

Rådets ståndpunkt i fråga om det
ändrade förslaget

Införlivande i texten till den
gemensamma ståndpunkten

Artikel 6a

(förutom punkt 4)

Anmälan av och villkor för att
öppna en filial i en annan

medlemsstat

Ändringar:
- Punkt 2: Uppgifter som skall
lämnas (förteckning över
fondföretag)för varje fond vars
andelar distribueras i värdlandet

Ändringar:
- Punkt 2: strykning av förteckningen
över fondföretag vars andelar som
saluförs av filialen

Artikel 6a

Artikel 6a punkt 4 Tidsfrist för och innehåll i
svaret från värdlandets
behöriga myndigheter

28 Godtagbart Artikel 6a punkt (med en
precisering)

Texten oförändrad Artikel 6a punkt 4

Artikel 6b Anmälan och villkor för fritt
tillhandahållande av tjänster

Ändringar:
- Punkt 1: Uppgifter som skall
lämnas
- Punkt 2: Strykning av enskilda
intyg för fonder
- Punkt 3: Verksamhet får inledas
omedelbart efter anmälan till
myndigheterna i hemlandet,
precisering av tjänster som
omfattas

Texten oförändrad

(med hänvisning till punkt 3 i stället
för punkt 2 i punkt 4: reaktionen från
värdlandets myndigheter på lämnade
uppgifter)

Artikel 6b

Ändrat förslag:
artikel 6c

Värdlandets befogenheter i
fråga om förvaltningsbolag

som etablerar filialer eller fritt
tillhandahåller tjänster inom

dess territorium

Texten oförändrad Texten oförändrad Artikel 6c
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Skäl i det
ursprungliga förslaget
eller artikel i direktiv

85/611/EEG som
ändras genom detta

Ämne som

behandlas

Nummer på
Europa-

parlamentets
ändringsförslag

Kommissionens
ståndpunkt vid
omröstningen

under den första
behandlingen

Införlivande i det ändrade
förslaget och andra ändringar

Rådets ståndpunkt i fråga om det
ändrade förslaget

Införlivande i texten till den
gemensamma ståndpunkten

Artikel 12 Investeringsbolag: villkor för
att starta verksamhet

Texten oförändrad Texten omformulerad: den allmänna
bestämmelsen om kapitalkrav har
strukits (tas upp i den nya artikeln
13a)

Ny rubrik för avsnitt IV och
skapande av ett särskilt avsnitt
IVa för förvaringsinstitut till
investeringsbolag, skapande av
avdelningarna A (artiklarna
12–13a) och B (13b och 13c)

Ändrat förslag:
artikel 13

Verksamhetsområde för
investeringsbolag (art. 1.2)

Texten oförändrad Texten oförändrad Artikel 13

Auktorisation av
investeringsbolag som inte

utsett förvaltningsbolag

Särskilt kapitalkrav och andra villkor
för beviljande och återkallelse av
auktorisation

Artikel 13a

Verksamhetsområde för
investeringsbolag rent allmänt

och förvaltningsregler för
investeringsbolag som inte

utsett förvaltningsbolag

Tillämpning av delegerings- och
uppförandereglerna för förvaltnings-
bolag på investeringsbolag som inte
utsett förvaltningsbolag, begränsning
av verksamheten för alla
investeringsbolag till förvaltning av
den egna portföljen

Artikel 13b

Tillsynsregler för
investeringsbolag som inte

utsett förvaltningsbolag

Allmänna principer beträffande de
tillsynsregler som gäller
investeringsbolag som inte utsett
förvaltningsbolag (införlivande av
vissa bestämmelser i artikel 5f)

Artikel 13c

Ändrat förslag:
artikel 27.1

Handlingar som skall
offentliggöras av fondföretag

Texten oförändrad Texten oförändrad Artikel 27.1
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Skäl i det
ursprungliga förslaget
eller artikel i direktiv

85/611/EEG som
ändras genom detta

Ämne som

behandlas

Nummer på
Europa-

parlamentets
ändringsförslag

Kommissionens
ståndpunkt vid
omröstningen

under den första
behandlingen

Införlivande i det ändrade
förslaget och andra ändringar

Rådets ståndpunkt i fråga om det
ändrade förslaget

Införlivande i texten till den
gemensamma ståndpunkten

Artikel 28.1 I prospektet: uppgifter som
krävs för att investerare skall

kunna bedöma föreslagna
investeringar

29 Godtagbart med en
ändrad ordalydelse

Artikel 28.1 Texten oförändrad Artikel 28.1

Förklaring av fondens
riskprofil i både det
fullständiga och det

förenklade prospektet

30 Godtagbart med en
ändrad ordalydelse

Artikel 28.1 andra meningen. För
bedömning av riskprofilen i det
förenklade prospektet se analysen
av bilaga I nedan

Texten oförändrad

(för det förenklade prospektet i bilaga
I: precisering av riskprofilen per
investeringsavdelning )

Artikel 28.1 andra meningen

Artikel 28.3 Förenklat prospekt Preciseringar av det förenklade
prospektet (bl.a. att det utgör ett
marknadsföringsverktyg som
åtnjuter maximal harmonisering)

Texten oförändrad Artikel 28.3

Artikel 29.2a

(EP)

Motsvarande tillämpning av
uppförandereglerna för
investeringsbolag och

reglerna om information om
system för investerargarantier

(artiklarna 11 och 12 i
direktivet om

investeringstjänster)

31 Ej godtagbart Ej införlivat Ej införlivat

Ändrat förslag:
artikel 30

Skyldighet att hålla all
väsentlig information i

prospektet aktuell

Texten oförändrad Texten oförändrad Artikel 30

Ändrat förslag:
artikel 32

Skyldighet att sända alla
aktuella handlingar till de
behöriga myndigheterna

Texten oförändrad Texten oförändrad Artikel 32
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Skäl i det
ursprungliga förslaget
eller artikel i direktiv

85/611/EEG som
ändras genom detta

Ämne som

behandlas

Nummer på
Europa-

parlamentets
ändringsförslag

Kommissionens
ståndpunkt vid
omröstningen

under den första
behandlingen

Införlivande i det ändrade
förslaget och andra ändringar

Rådets ståndpunkt i fråga om det
ändrade förslaget

Införlivande i texten till den
gemensamma ståndpunkten

Ändrat förslag:
artikel 33

Offentliggörande av berörda
handlingar

Texten oförändrad Texten oförändrad Artikel 33

Ändrat förslag:
artikel 35

Information om och tillgång
till prospekt

Texten oförändrad Texten oförändrad Artikel 35

Artikel 46 Anmälan: erforderliga
handlingar och tidsfrister

(för investeringsbolag)

Bestämmelsen utökas till att
omfatta alla fondföretag (varför
förvaltningsbolagets funktioner
för "sina" fondföretag nämns)

Något omformulerad (och tidsfristen
för svaret från värdlandets
myndigheter förlängs till två månader)

Artikel 46

Artikel 47 Regler för information till
allmänheten (handlingar,

språk m.m.) som skall iakttas
i en annan medlemsstat

Texten oförändrad Förenkling av bestämmelserna om
språket i handlingarna (de behöriga
myndigheterna i värdlandet beslutar
om detta), strykning av texten "…att
eventuella ytterligare villkor från
myndigheternas sida är uppfyllda"

Artikel 47

Ändrat förslag:
artikel 52a

Utbyte av information och
samarbete mellan

myndigheterna i hemlandet
och värdlandet/värdländerna

inom ramen för vissa
bestämmelser i artikel 6c

Texten oförändrad Texten oförändrad Artikel 52a

Ändrat förslag:
artikel 52b

Kontroll på plats av de
upplysningar som avses i

artikel 52a: Samarbete mellan
de behöriga myndigheterna i

värdlandet och hemlandet

Texten oförändrad Texten oförändrad Artikel 52b
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Skäl i det
ursprungliga förslaget
eller artikel i direktiv

85/611/EEG som
ändras genom detta

Ämne som

behandlas

Nummer på
Europa-

parlamentets
ändringsförslag

Kommissionens
ståndpunkt vid
omröstningen

under den första
behandlingen

Införlivande i det ändrade
förslaget och andra ändringar

Rådets ståndpunkt i fråga om det
ändrade förslaget

Införlivande i texten till den
gemensamma ståndpunkten

Punkt 1.15 i förslaget

(Lista A i bilagan till
gällande direktiv)

Nya rubriker (och skapande
av två nya punkter)i

innehållet i det förenklade
prospektet

Texten oförändrad Tillägg av en precisering i den nya
punkten 5.1 i bilagan (information om
tidigare resultat kan ingå i eller
bifogas prospektet)

Artikel 1 punkt 19 tredje
stycket i förslaget

Artiklarna 2–5 i
förslaget till direktiv

Övergångs- och
slutbestämmelser

Texten oförändrad Nya tidsfrister för genomförandet Artiklarna 2 och 3

Bilaga I (innehåll i
det förenklade
förfarandet, andra
rubriken)

Information om investeringar 32 Godtagbart Tillägg av en kortfattad
bedömning av fondernas risk-
profil i tredje strecksatsen
(fondföretagets investerings-
strategi) med hänvisning till de
handlingar som avses i
artikel 24a i direktiv 85/611/EEG
med ändringar

En precisering (en varning om
fondföretagets tidigare resultat)

Andra strecksatsen

Bilaga I (innehåll i
det förenklade
förfarandet)

Fondföretag (investerings-
bolag) med investerings-

avdelningar: rubriken
Information om investeringar

(se även Kommersiell
information)

Rubriken ändrad och en mer allmän
formulering ("fondföretaget") används

Kort presentation av
fondföretaget

(se även Kommersiell
information)

Bilaga I (innehåll i
det förenklade
förfarandet)

Ytterligare information Tillägg (behörig myndighet och
prospektens publikationsdag)

Bilaga II (funktioner
som ingår i kollektiv
portföljförvaltning)

Investeringsverksamhet

Saluföring

Administration

Strykning av listan över verksamhet
under rubriken "Saluföring" och
rubriken "Investeringsverksamhet"
ersätts med "Förvaltning av
investeringar"

Bilaga II


