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– 

EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG* 
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--------------------------------------------------------- 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS 

DIREKTIV (EU) 2017/... 

av den 

om ändring av direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntrande av aktieägares långsiktiga 

engagemang ▌ 

(Text av betydelse för EES) 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 

DETTA DIREKTIV 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 50 

och 114, 

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, 

                                                 
* Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar med 

symbolen ▌. 



 

AM\1119791SV.docx 2/81 PE555.221v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten, 

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1, 

▌ 

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet2, och 

av följande skäl: 

                                                 
1 EUT C 451, 16.12.2014, s. 187. 
2 Europaparlamentets ståndpunkt av den ... 
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(1) I Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG1 fastställs krav med avseende 

på utnyttjande av vissa aktieägarrättigheter som är kopplade till aktier med rösträtt 

vid bolagsstämmor i bolag som har sitt säte i en medlemsstat och vilkas aktier är 

upptagna till handel på en reglerad marknad belägen i eller med verksamhet inom en 

medlemsstat. 

(2) Finanskrisen har blottlagt att aktieägarna i många fall stödde förvaltarnas överdrivna, 

kortsiktiga risktagande. Det finns dessutom klara belägg för att den nuvarande nivån 

på "tillsynen" över investeringsobjekten och engagemanget från de institutionella 

investerarnas och kapitalförvaltarnas sida ofta är otillräckliga och alltför inriktade 

på kortsiktiga vinster, vilket kan leda till att bolagsstyrning och resultat inte blir 

optimala. 

(3) I sitt meddelande av den 12 december 2012 med titeln Handlingsplan: 

Europeisk bolagsrätt och företagsstyrning  - ett modernt regelverk för mer 

engagerade aktieägare och hållbara företag tillkännagav kommissionen ett antal 

åtgärder på området för bolagsstyrning, framför allt för att uppmuntra till ett 

långsiktigt engagemang från aktieägarnas sida och för att öka transparensen mellan 

bolag och investerare. 

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om utnyttjande av vissa av aktieägares 

rättigheter i börsnoterade företag (EUT L 184, 14.7.2007, s. 17). 
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(4) Aktier i börsnoterade bolag innehas ofta genom komplexa kedjor av intermediärer 

som gör utövandet av aktieägarrättigheter svårare och kan utgöra ett hinder för 

aktieägarnas engagemang. Bolagen kan ofta inte identifiera sina aktieägare. 

Identifieringen av aktieägarna är en förutsättning för en direkt kommunikation 

mellan aktieägarna och bolaget och därför mycket viktig för att göra det lättare för 

aktieägare att utöva sina rättigheter och att engagera sig. Detta är särskilt relevant 

vid gränsöverskridande situationer och vid användningen av elektroniska medel. 

De börsnoterade bolagen bör därför ha rätt att identifiera sina aktieägare för att 

kunna kommunicera med dem direkt. Intermediärerna bör vara skyldiga att på 

begäran av bolaget delge bolaget informationen om aktieägarens identitet. 

Medlemsstaterna bör dock ha möjlighet att från identifieringskravet undanta 

aktieägare som bara innehar ett litet antal aktier. 
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(5) För att detta mål ska uppnås måste viss information om aktieägares identitet 

översändas till bolaget. Denna information bör omfatta minst aktieägarens namn 

och kontaktuppgifter och, då aktieägaren är en juridisk person, dess 

registreringsnummer eller, om ett sådant inte finns, en unik identifieringskod, till 

exempel identifieringskoden för juridiska personer (LEI-koden), samt antalet 

aktier som innehas av aktieägare och, om det begärs av bolaget, aktiekategorier 

eller aktieslag och det datum då aktierna förvärvades. Om mindre information 

översänds har bolaget inte möjlighet att identifiera sina aktieägare och 

kommunicera med dem. 

(6) Enligt detta direktiv bör aktieägarnas personuppgifter behandlas på ett sådant sätt 

att det blir möjligt för bolaget att identifiera sina aktuella aktieägare, så att bolaget 

kan kommunicera med dem direkt i syfte att underlätta utövandet av 

aktieägarrättigheter och aktieägarnas engagemang i bolaget. Detta påverkar inte 

medlemsstaternas nationella rätt i fråga om behandling av aktieägares 

personuppgifter för andra ändamål, till exempel för att göra det möjligt för 

aktieägare att samarbeta sinsemellan. 
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(7) För att göra det möjligt för bolaget att kommunicera direkt med sina aktuella 

aktieägare i syfte att underlätta utövandet av aktieägarrättigheter och aktieägarnas 

engagemang i bolaget, bör bolaget och intermediärerna tillåtas att lagra 

aktieägarnas personuppgifter så länge de är aktieägare. Bolag och intermediärer 

är dock ofta inte medvetna om att en person har upphört att vara aktieägare, 

såvida de inte har informerats om detta av personen eller fått denna information 

under ett förfarande för identifiering av nya aktieägare, vilket ofta genomförs bara 

en gång om året i samband med bolagsstämman eller andra viktiga 

företagshändelser, såsom uppköpserbjudanden eller fusioner. 

Bolag och intermediärer bör därför tillåtas att lagra personuppgifter fram till den 

tidpunkt då de får reda på att en person har upphört att vara aktieägare, och i 

högst 12 månader efter det att bolaget eller intermediären har fått reda på detta. 

Detta påverkar inte det faktum att bolaget eller intermediären för andra ändamål 

kan behöva lagra personuppgifter för personer som har upphört att vara 

aktieägare, till exempel för att säkerställa adekvata register i syfte att hålla reda på 

förändringar i ägandet av ett bolags aktier, upprätthålla nödvändiga register med 

avseende på bolagsstämmor, inklusive med avseende på giltigheten av bolagets 

beslut, samt för att uppfylla bolagets förpliktelser när det gäller att betala 

utdelning eller ränta i samband med aktier eller andra belopp som ska betalas till 

före detta aktieägare. 
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(8) En viktig förutsättning för att aktieägarna faktiskt ska kunna utöva sina rättigheter är 

effektiviteten i den kedja av intermediärer som förvaltar ▌värdepapperskonton för 

aktieägares eller andra personers räkning, framför allt i gränsöverskridande 

sammanhang. I kedjan av intermediärer, särskilt när kedjan omfattar många 

intermediärer, förs informationen inte alltid vidare från bolaget till dess 

aktieägare, och aktieägarnas röster överförs inte alltid på rätt sätt till bolaget. 

Detta direktiv syftar till att förbättra överföringen av information genom kedjan av 

intermediärer för att underlätta utövandet av aktieägarrättigheter. 

(9) Med tanke på intermediärernas viktiga roll bör de åläggas att underlätta utövandet av 

aktieägarnas rättigheter, såväl när aktieägarna önskar utöva sina rättigheter själva 

som när de vill utse en tredje person att göra det. Om aktieägarna inte vill utöva sina 

rättigheter själva utan har utsett intermediären att göra detta, bör den senare ▌utöva 

dessa rättigheter efter uttryckligt godkännande och enligt anvisningar från 

aktieägarna och i deras intresse. 

(10) Det är viktigt att säkerställa att aktieägare som genom att rösta engagerar sig i 

investeringsobjekten kan få vetskap om huruvida deras röster har beaktats på rätt 

sätt. Vid elektroniska omröstningar bör det ges en bekräftelse av att rösterna 

mottagits. Vidare bör varje aktieägare som avger en röst vid en bolagsstämma 

åtminstone ha möjlighet att efter bolagsstämman kontrollera om hans eller hennes 

röst på giltigt sätt har registrerats och räknats av bolaget. 
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(11) För att främja kapitalinvestering i unionen och underlätta utövandet av 

aktierelaterade rättigheter bör detta direktiv föreskriva en hög grad av transparens 

kring avgifter och priser för tjänster som tillhandahålls av intermediärer. 

Diskriminering i fråga om de avgifter som tas ut för inhemskt respektive 

gränsöverskridande utövande av aktieägarrättigheter hämmar gränsöverskridande 

investeringar och en effektivt fungerande inre marknad och bör förbjudas. 

Eventuella skillnader mellan de avgifter som tas ut för inhemskt respektive 

gränsöverskridande utövande av aktieägarrättigheter bör tillåtas endast om de är 

vederbörligen motiverade och avspeglar skillnaderna mellan intermediärernas 

faktiska kostnader för att tillhandahålla tjänsterna. 

(12) Kedjan av intermediärer kan omfatta intermediärer som varken har sitt säte eller 

sitt huvudkontor i unionen. Den verksamhet som bedrivs av intermediärer från 

tredjeland skulle dock kunna påverka unionsbolagens långsiktiga hållbarhet och 

bolagsstyrningen i unionen. För att uppnå målen för detta direktiv är det dessutom 

nödvändigt att säkerställa att information överförs genom hela kedjan av 

intermediärer. Om intermediärer från tredjeland inte omfattades av detta direktiv 

och inte hade samma skyldigheter som unionsintermediärer när det gäller 

informationsöverföring, skulle informationsflödet riskera att brytas. Intermediärer 

från tredjeland som tillhandahåller tjänster med avseende på aktier i bolag som 

har sitt säte i unionen och vilkas aktier är upptagna till handel på en reglerad 

marknad belägen i eller med verksamhet inom unionen bör därför omfattas av 

reglerna om identifiering av aktieägare, överföring av information, underlättande av 

aktieägares rättigheter och transparens samt icke-diskriminering i fråga om 

▌kostnader för att säkerställa en effektiv tillämpning av bestämmelserna om aktier 

som innehas via sådana intermediärer. 
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(13) Detta direktiv påverkar inte nationell rätt som reglerar innehav och ägande av 

värdepapper och arrangemangen för att upprätthålla värdepapperens integritet 

och påverkar inte heller de verkliga ägarna eller andra personer som inte är 

aktieägare enligt tillämplig nationell rätt. 

(14) Ett effektivt och hållbart aktieägarengagemang är en av hörnstenarna i de 

börsnoterade bolagens bolagsstyrningsmodell, som är beroende av en god 

maktfördelning mellan olika organ och intressenter. Ett större engagemang i 

bolagsstyrningen från aktieägarnas sida är ett av de redskap som kan bidra till att 

förbättra bolags finansiella och icke-finansiella resultat, bland annat när det 

gäller miljöfaktorer, sociala faktorer och bolagsstyrningsfaktorer, särskilt enligt de 

principer för ansvarsfulla investeringar som stöds av Förenta nationerna. 

Dessutom är ett större engagemang från alla intressenter, framför allt de 

anställda, i bolagsstyrningen en viktig faktor för att säkerställa att börsnoterade 

bolag tillämpar en mer långsiktig strategi. Detta engagemang bör uppmuntras och 

beaktas. 
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(15) Institutionella investerare och kapitalförvaltare är ofta viktiga aktieägare i unionens 

börsnoterade bolag och kan därför spela en viktig roll i dessa bolags bolagsstyrning 

men också mer allmänt vad gäller deras strategi och långsiktiga resultat. 

Erfarenheterna under senare år har emellertid visat att institutionella investerare och 

kapitalförvaltare sällan engagerar sig i de bolag i vilka de äger aktier, och det finns 

belägg för att kapitalmarknaderna ofta utövar påtryckningar på bolagen för att de ska 

uppvisa kortsiktiga resultat, vilket kan äventyra bolagens långsiktiga finansiella 

och icke-finansiella resultat och få flera negativa konsekvenser, bland annat icke 

optimala investeringsnivåer i till exempel forskning och utveckling, något som är till 

skada för såväl bolagens som investerarnas långsiktiga resultat. 

(16) Ofta underlåter institutionella investerare och kapitalförvaltare att på ett transparent 

sätt redovisa sina investeringsstrategier och sin policy när det gäller engagemang 

samt hur de tillämpas. En offentlig redovisning av sådan information skulle kunna 

öka investerarnas medvetenhet, göra det lättare för de slutliga förmånstagarna, till 

exempel blivande pensionärer, att optimera sina investeringsbeslut, underlätta 

dialogen mellan bolagen och deras aktieägare, uppmuntra aktieägarnas engagemang 

samt stärka deras ansvarighet gentemot intressenterna och det civila samhället. 
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(17) Därför bör institutionella investerare och kapitalförvaltare vara mera transparenta 

när det gäller sitt förhållningssätt till aktieägarengagemang. De bör antingen 

utarbeta och offentligt redovisa en policy för aktieägarengagemang eller förklara 

varför de valt att inte göra det. Policyn för aktieägarengagemang bör beskriva hur 

institutionella investerare och kapitalförvaltare integrerar aktieägarengagemang i 

sin investeringsstrategi och på vilka olika sätt de väljer att engagera sig samt hur de 

gör detta. Policyn för aktieägarengagemang bör också innehålla riktlinjer för att 

hantera faktiska eller potentiella intressekonflikter, särskilt i en situation där 

institutionella investerare eller kapitalförvaltare eller deras närstående företag har 

betydande affärsförbindelser med investeringsobjektet. Denna policy för 

aktieägarengagemang, eller förklaringen, bör finnas tillgänglig för allmänheten 

på internet. 

(18) Institutionella investerare och kapitalförvaltare bör offentligt redovisa information 

om genomförandet av sin policy för aktieägarengagemang och framför allt om hur 

de har utövat sin rösträtt. För att minska eventuella administrativa bördor bör 

investerarna dock kunna besluta att inte offentliggöra varje avgiven röst, om 

rösten anses obetydlig på grund av ämnet för omröstningen eller storleken på 

innehavet i bolaget. Sådana obetydliga röster kan innefatta röster som avges i rena 

procedurfrågor eller röster som avges i bolag där investeraren har en mycket liten 

andel i förhållande till sitt innehav i andra investeringsobjekt. Investerarna bör 

fastställa sina egna kriterier för vilka röster som är obetydliga på grund av ämnet 

för omröstningen eller storleken på innehavet i bolaget och tillämpa dem 

konsekvent. 
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(19) En strategi på medellång och lång sikt är nyckelfaktor för att möjliggöra en 

ansvarsfull förvaltning av tillgångar. Därför bör de institutionella investerarna varje 

år offentligt redovisa hur de viktigaste inslagen i deras kapitalinvesteringsstrategi 

stämmer överens med deras ansvarsförbindelsers profil och löptid och hur dessa 

inslag bidrar till tillgångarnas utveckling på medellång och lång sikt. Om de 

institutionella investerarna anlitar kapitalförvaltare, antingen via diskretionära 

fullmakter för förvaltning av kapital på individuell basis eller genom samlade 

tillgångar, bör de offentligt redovisa vissa viktiga inslag i överenskommelsen med 

kapitalförvaltaren, särskilt hur den uppmuntrar kapitalförvaltaren att anpassa sin 

investeringsstrategi och sina investeringsbeslut efter profilen och löptiden för den 

institutionella investerarens ansvarsförbindelser, i synnerhet långfristiga 

ansvarsförbindelser, hur den utvärderar kapitalförvaltarens prestationer, inklusive 

dennes ersättning, hur den bevakar kapitalförvaltarens kostnader för portföljens 

omsättning och hur den uppmuntrar kapitalförvaltaren att engagera sig på ett sätt 

som bäst gagnar den institutionella investerarens intresse på medellång och lång 

sikt. Detta skulle bidra till en verklig intressegemenskap mellan de institutionella 

investerarnas slutliga förmånstagare, kapitalförvaltarna och investeringsobjekten 

samt skapa möjligheter att utveckla långsiktigare investeringsstrategier och 

förbindelser med investeringsobjekten, vilket även innebär aktieägarengagemang. 
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(20) Kapitalförvaltarna bör ge den institutionella investeraren information som gör det 

möjligt för denne att bedöma om och hur förvaltaren agerar på ett sätt som på lång 

sikt bäst gagnar investerarens intressen och om kapitalförvaltaren tillämpar en 

strategi som ger ett effektivt aktieägarengagemang. Förhållandet mellan 

kapitalförvaltaren och den institutionella investeraren är i princip ett bilateralt 

avtalsarrangemang. Även om stora institutionella investerare kan begära 

detaljerad rapportering av kapitalförvaltaren, särskilt om tillgångarna förvaltas på 

diskretionär basis, är det emellertid för små och mindre sofistikerade institutionella 

investerare avgörande att införa ett antal legala minimikrav, så att de kan göra en 

korrekt bedömning av kapitalförvaltaren och utkräva ansvar av denne. 

Kapitalförvaltarna bör därför vara skyldiga att redovisa för de institutionella 

investerarna hur deras investeringsstrategi och tillämpningen av den bidrar till 

utvecklingen av den institutionella investerarens tillgångar eller fonden på medellång 

och lång sikt. Denna redovisning bör omfatta rapportering om de väsentligaste 

riskerna på medellång och lång sikt i samband med portföljinvesteringar, inklusive 

bolagsstyrningsfrågor och andra risker på medellång och lång sikt. Denna 

information är mycket viktig för att den institutionella investeraren ska kunna 

bedöma om kapitalförvaltaren genomför en analys på medellång och lång sikt av 

det egna kapitalet och portföljen, vilket är en nyckelfaktor för ett effektivt 

aktieägarengagemang. Eftersom dessa risker på medellång och lång sikt kommer 

att påverka investerarnas avkastning kan det för de institutionella investerarna bli 

nödvändigt att på ett bättre sätt integrera dessa frågor i investeringsprocesserna. 
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(21) Kapitalförvaltarna bör dessutom för de institutionella investerarna redovisa 

portföljens sammansättning, omsättning och omsättningskostnader samt sin policy 

när det gäller utlåning av värdepapper. Portföljens omsättningshastighet är en 

viktig indikator på huruvida en kapitalförvaltares processer är fullt anpassade efter 

den institutionella investerarens fastlagda strategi och intressen, och indikerar 

även om kapitalförvaltaren innehar aktier under en tidsperiod som gör det möjligt 

för denne att engagera sig i bolaget på ett effektivt sätt. En hög portföljomsättning 

kan vara ett tecken på bristande tillit till investeringsbesluten eller på 

flockbeteende, och ingetdera av dessa är ägnade att på lång sikt bäst gagna den 

institutionella investerarens intressen, särskilt som ökningar i omsättningen ökar 

investerarnas kostnader och kan påverka systemrisker. Å andra sidan kan en 

oväntat låg omsättning signalera bristande fokus på riskförvaltning eller en 

gradvis övergång till en mer passiv investeringsstrategi. Utlåning av värdepapper 

kan skapa kontroverser när det gäller aktieägarengagemang eftersom 

investerarnas aktier då faktiskt säljs och omfattas av återköpsrätt. Sålda aktier 

måste tas tillbaka för att engagemang ska kunna utövas, till exempel för 

omröstningar vid bolagsstämman. Det är därför viktigt att kapitalförvaltaren 

rapporterar om sin policy när det gäller utlåning av värdepapper och anger hur 

den tillämpas för att fullfölja kapitalförvaltarens engagemang, särskilt vid 

investeringsobjektets bolagsstämma. 
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(22) Kapitalförvaltaren bör också informera den institutionella investeraren om, och i 

så fall hur, kapitalförvaltaren fattar investeringsbeslut på grundval av en 

bedömning av investeringsobjektets resultat på medellång och lång sikt, inklusive 

dess icke-finansiella resultat. Denna information är särskilt användbar för att 

ange huruvida kapitalförvaltaren antar en långsiktig och aktiv 

kapitalförvaltningsstrategi och tar hänsyn till sociala faktorer, miljöfaktorer och 

bolagsstyrningsfaktorer. 

(23) Kapitalförvaltaren bör tillhandahålla den institutionella investeraren korrekt 

information om huruvida intressekonflikter har uppkommit i samband med 

engagemang i bolagens verksamhet, och i så fall vilka, samt om hur 

kapitalförvaltaren har hanterat dem. Intressekonflikter kan till exempel hindra 

kapitalförvaltaren från att rösta eller från att engagera sig över huvud taget. Alla 

sådana situationer bör redovisas för de institutionella investerarna. 

(24) Medlemsstaterna bör tillåtas att föreskriva att om en institutionell investerares 

tillgångar inte förvaltas på individuell basis utan slås ihop med andra investerares 

tillgångar och förvaltas via en fond bör information lämnas också till andra 

investerare, åtminstone på begäran, så att det blir möjligt för alla de andra 

investerarna i samma fond att få denna information om de så önskar. 



 

AM\1119791SV.docx 16/81 PE555.221v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

(25) Många institutionella investerare och kapitalförvaltare anlitar röstningsrådgivare 

som tillhandahåller dem undersökningar, råd och rekommendationer om hur de 

ska rösta vid bolagsstämmor i börsnoterade bolag. Även om röstningsrådgivare 

spelar en viktig roll i bolagsstyrningen genom att bidra till minskade kostnader för 

analyser av bolagsuppgifter, kan de även ha betydande inflytande på 

röstningsbeteendet hos investerare. Framför allt förlitar sig investerare med 

mycket diversifierade portföljer och många utländska aktieinnehav mer på 

rekommendationer från ombud. 

(26) Med tanke på deras betydelse bör röstningsrådgivarna omfattas av krav på 

transparens. Medlemsstaterna bör se till att röstningsrådgivare som omfattas av en 

uppförandekod verkligen redovisar hur de har tillämpat denna kod. De bör också 

offentliggöra viss central information som hänför sig till utarbetandet av deras 

undersökningar, råd och röstningsrekommendationer och alla faktiska eller 

potentiella intressekonflikter eller affärsförbindelser som kan påverka utarbetandet 

av undersökningarna, råden och röstningsrekommendationerna. Denna 

information bör förbli tillgänglig för allmänheten under en period på minst tre år, 

så att det blir möjligt för de institutionella investerarna att välja 

röstningsrådgivarnas tjänster med hänsyn till deras tidigare prestationer. 

(27) Röstningsrådgivare från tredjeland som varken har sitt säte eller sitt huvudkontor i 

unionen kan tillhandahålla analyser av unionsbolag. För att säkerställa lika 

spelregler mellan röstningsrådgivare i unionen och röstningsrådgivare från 

tredjeland bör detta direktiv tillämpas även på röstningsrådgivare från tredjeland 

som bedriver sin verksamhet via ett verksamhetsställe i unionen, oavsett formen för 

detta verksamhetsställe. 
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(28) Ledande befattningshavare bidrar till att bolaget blir framgångsrikt på lång sikt. 

Formen och strukturen för ersättningen till ledande befattningshavare avgörs i 

första hand av bolagen, deras styrelser, aktieägare och, där så är tillämpligt, 

arbetstagarrepresentanter. Det är därför viktigt att respektera skillnaderna mellan 

olika system för bolagsstyrning inom unionen, vilka avspeglar de olika 

medlemsstaternas syn på de uppgifter som bör åligga bolagen respektive de organ 

som har ansvar för att lägga fast ersättningspolicyn och ersättningen till enskilda 

ledande befattningshavare. Eftersom ersättningar är ett av de viktigaste 

instrumenten för att harmonisera företagens och deras ledande befattningshavares 

intressen och mot bakgrund av den avgörande roll ledande befattningshavare spelar i 

bolagen är det viktigt att bolagens ersättningspolicy fastställs på ett lämpligt sätt av 

behöriga organ inom bolaget och att aktieägarna har möjlighet att uttrycka sina 

synpunkter om bolagets ersättningspolicy. 

(29) För att säkerställa att aktieägare faktiskt kan påverka ersättningspolicyn bör de ges 

rätten att hålla en bindande eller rådgivande omröstning om ersättningspolicyn på 

grundval av en tydlig, lättbegriplig och fullständig översikt över bolagets 

ersättningspolicy. Ersättningspolicyn bör bidra till bolagets affärsstrategi, 

▌långsiktiga intressen och hållbarhet och bör inte helt eller till största delen 

kopplas till kortsiktiga mål. Ledande befattningshavares prestationer bör 

utvärderas utifrån såväl finansiella som icke-finansiella kriterier, inklusive 

miljöfaktorer, sociala faktorer och bolagsstyrningsfaktorer när det är lämpligt. 

Ersättningspolicyn bör beskriva de olika komponenterna i ledande 

befattningshavares ersättning och omfånget av deras relativa andelar. Policyn kan 

utformas som en ram inom vilken ersättningen till ledande befattningshavare 

måste hållas. Ersättningspolicyn bör redovisas offentligt utan dröjsmål efter det att 

aktieägarna röstat om den på bolagsstämman. 
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(30) Under vissa exceptionella omständigheter kan bolagen behöva göra undantag från 

vissa bestämmelser i ersättningspolicyn såsom kriterier för fast eller rörlig 

ersättning. Medlemsstaterna bör därför kunna låta bolag införa ett sådant 

tillfälligt undantag från den tillämpliga ersättningspolicyn om de i sin 

ersättningspolicy specificerar hur det skulle tillämpas under de exceptionella 

omständigheterna. Exceptionella omständigheter bör endast omfatta situationer 

där undantag från ersättningspolicyn krävs för att tillvarata hela bolagets 

långsiktiga intressen och hållbarhet eller säkerställa dess bärkraft. 

Ersättningsrapporten bör innehålla information om vilken ersättning som har 

utbetalats eller ska utbetalas under sådana exceptionella omständigheter.  

(31) För att säkerställa att genomförandet av ersättningspolicyn ligger i linje med 

▌policyn bör aktieägarna få rätt att rösta om bolagets ersättningsrapport. För att 

säkerställa transparens i bolagen, och ledande befattningshavares ansvarighet, bör 

ersättningsrapporten vara tydlig och lättbegriplig och ge en heltäckande översikt över 

ersättningen till enskilda ledande befattningshavare under det räkenskapsår som 

rapporten avser. Om aktieägarna röstar emot ersättningsrapporten bör bolaget i nästa 

ersättningsrapport förklara hur resultatet av omröstningen har beaktats. När det 

gäller små och medelstora bolag bör dock medlemsstaterna, som ett alternativ till 

omröstningen om ersättningsrapporten, kunna föreskriva att ersättningsrapporten 

ska lämnas till aktieägarna och endast diskuteras som en separat punkt på 

dagordningen vid bolagsstämman. Om en medlemsstat använder denna möjlighet 

bör bolaget i nästa ersättningsrapport redogöra för hur diskussionen på 

bolagsstämman har beaktats. 
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(32) För att ge aktieägarna enkel tillgång till ersättningsrapporten och göra det möjligt 

för potentiella investerare och intressenter att få information om ersättningen till 

ledande befattningshavare bör ersättningsrapporten offentliggöras på bolagets 

webbplats. Detta bör inte påverka medlemsstaternas möjlighet att kräva att 

rapporten offentliggörs även genom andra kanaler, till exempel som en del av 

bolagsstyrningsrapporten eller förvaltningsberättelsen. 

(33) Redovisningen av ersättningen till enskilda ledande befattningshavare och 

offentliggörandet av ersättningsrapporten är avsedda att öka transparensen i 

bolagen och ledande befattningshavares ansvarighet samt ge en bättre 

aktieägartillsyn över ersättningen till ledande befattningshavare. Detta skapar 

nödvändiga förutsättningar för utövandet av aktieägarrättigheter och 

aktieägarengagemang när det gäller ersättningar. Redovisningen av denna 

information till aktieägarna är framför allt nödvändig för att de ska kunna 

bedöma ersättningen till ledande befattningshavare och uttrycka sina synpunkter 

om formerna för och nivåerna på ledande befattningshavares ersättningar samt 

om sambandet mellan varje enskild ledande befattningshavares ersättning och 

prestationer, i syfte att komma till rätta med potentiella situationer där en ledande 

befattningshavares ersättningsnivå inte är berättigad med tanke på hans eller 

hennes individuella prestation och bolagets resultat. Offentliggörandet av 

ersättningsrapporten är nödvändigt att göra det möjligt för inte bara aktieägare 

utan även potentiella investerare och intressenter att bedöma ersättningen till 

ledande befattningshavare, i vilken mån denna ersättning är kopplad till bolagets 

resultat och hur bolaget genomför sin ersättningspolicy i praktiken. Det skulle inte 

vara möjligt att uppnå dessa mål genom att redovisa och offentliggöra 

anonymiserade ersättningsrapporter. 
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(34) För att öka transparensen i bolagen och ledande befattningshavares ansvarighet, 

och för att göra det möjligt för aktieägare, potentiella investerare och intressenter 

att få en heltäckande och tillförlitlig bild av den ersättning som beviljas till varje 

enskild ledande befattningshavare, är det särskilt viktigt att varje del av 

ersättningen redovisas liksom även det totala ersättningsbeloppet. 

(35) För att förhindra att bolaget kringgår kraven i detta direktiv, förhindra eventuella 

intressekonflikter och säkerställa de ledande befattningshavarnas lojalitet 

gentemot bolaget är det framför allt nödvändigt att redovisa och offentliggöra den 

utbetalade eller innestående ersättningen till enskilda ledande befattningshavare 

inte bara från bolaget självt, utan också från alla företag som ingår i samma 

koncern. Om ersättningsrapporten inte innehåller några uppgifter om utbetalad 

eller innestående ersättning till enskilda ledande befattningshavare från företag 

tillhörande samma koncern som bolaget, finns det risk för att bolagen försöker 

kringgå kraven i detta direktiv genom att tilldela ledande befattningshavare dold 

ersättning via ett kontrollerat företag. I så fall skulle aktieägarna inte få en 

heltäckande och tillförlitlig bild av den ersättning som bolaget beviljar ledande 

befattningshavare, och syftena med detta direktiv skulle inte uppnås. 



 

AM\1119791SV.docx 21/81 PE555.221v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

(36) För att ge en fullständig översikt över ersättningen till ledande befattningshavare 

bör ersättningsrapporten också, i förekommande fall, ange hur stort 

ersättningsbelopp som beviljats på grundval av enskilda ledande 

befattningshavares familjesituation. Ersättningsrapporten bör därför också, i 

förekommande fall, inbegripa ersättningskomponenter såsom familjetillägg eller 

barntillägg. Eftersom personuppgifter som avser enskilda ledande 

befattningshavares familjesituation eller särskilda kategorier av personuppgifter i 

den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 

2016/6791 är särskilt känsliga och kräver särskilt skydd, bör rapporten dock bara 

redovisa ersättningsbeloppet utan att ange skälen till att det beviljades. 

(37) Personuppgifter som ingår i ersättningsrapporten bör enligt detta direktiv 

behandlas i syfte att öka bolagstransparensen när det gäller ersättningen till 

ledande befattningshavare och på så sätt göra det lättare att utkräva ansvar av 

ledande befattningshavare och stärka aktieägartillsynen över ersättningen till dem. 

Detta påverkar inte medlemsstaternas nationella rätt i fråga om behandling av 

ledande befattningshavares personuppgifter för andra ändamål. 

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska 

personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om 

upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1). 
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(38) Det är mycket viktigt att bedöma ledande befattningshavares ersättning och 

prestationer inte bara en gång om året, utan även under en lämplig tidsperiod för 

att göra det möjligt för aktieägare, potentiella investerare och intressenter att 

korrekt bedöma om ersättningen belönar långsiktiga resultat och för att mäta hur 

ledande befattningshavares prestationer och ersättningar utvecklas på medellång 

och lång sikt, särskilt i relation till bolagets resultat. I många fall är det först efter 

flera år som det är möjligt att bedöma om den beviljade ersättningen var i linje 

med bolagets långsiktiga intressen. Framför allt kan beviljandet av långsiktiga 

incitament täcka perioder på upp till 7–10 år och kombineras med 

uppskovsperioder på flera år. 

(39) Det är också viktigt att kunna bedöma den ersättning som beviljas till en ledande 

befattningshavare under hela den period då denne sitter i ett bolagets styrelse. 

Inom unionen sitter ledande befattningshavare som ledamöter i ett bolags styrelse 

under i genomsnitt sex år, även om denna period i några medlemsstater överstiger 

åtta år. 
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(40) För att begränsa intrånget i ledande befattningshavares rätt till integritet och 

skyddet av deras personuppgifter bör bolagens offentliga redovisning av ledande 

befattningshavares personuppgifter i ersättningsrapporten vara begränsad till tio 

år. Denna period är också förenlig med de andra perioder som fastställs i 

unionsrätten avseende offentlig redovisning av bolagsstyrningshandlingar. Till 

exempel måste förvaltningsberättelsen och bolagsstyrningsförsäkran enligt artikel 

4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG1 förbli tillgängliga för 

allmänheten som en del av den årliga redovisningen i minst tio år. Det finns ett 

uppenbart intresse av att olika typer av bolagsstyrningsrapporter, inklusive 

ersättningsrapporten, ska vara tillgängliga i tio år, så att aktieägare och 

intressenter ges en övergripande bild av läget i ett bolag. 

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av 

insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad 

marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG (EUT L 390, 31.12.2004, s. 38). 
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(41) I slutet av denna tioårsperiod bör bolagen ta bort eventuella personuppgifter i 

ersättningsrapporten eller upphöra med den offentliga redovisningen av 

ersättningsrapporten i sin helhet. Efter denna period skulle tillgång till sådana 

personuppgifter kunna bli nödvändig för andra ändamål, till exempel för att vidta 

rättsliga åtgärder. Bestämmelserna om ersättning bör inte påverka det fulla 

utövandet av grundläggande rättigheter som är garanterade i fördragen, särskilt i 

artikel 153.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, allmänna 

principer i nationell avtalsrätt och arbetsrätt, unionsrätt och nationell rätt i fråga 

om deltagande och allmänna skyldigheter hos det berörda bolagets förvaltnings-, 

lednings- och kontrollorgan samt i tillämpliga fall arbetsmarknadsparternas rätt 

att ingå och tillämpa kollektivavtal i enlighet med nationell rätt och praxis. 

Bestämmelserna om ersättning bör i förekommande fall inte heller påverka 

tillämpningen av nationell rätt i fråga om anställdas representation i förvaltnings-, 

lednings- eller kontrollorganet.  
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(42) Transaktioner med närstående parter kan skada bolagen och deras aktieägare, 

eftersom de kan ge den närstående parten en möjlighet att tillägna sig värden som 

tillhör bolaget. Det är därför viktigt att införa lämpliga skyddsåtgärder för bolagens 

och aktieägarnas intressen. Medlemsstaterna bör därför säkerställa att väsentliga 

transaktioner mellan närstående parter läggs fram för godkännande av aktieägarna 

eller av förvaltnings- eller kontrollorganet, i enlighet med förfaranden som 

hindrar den närstående parten från att utnyttja sin ställning och ger tillräckligt 

skydd för bolagets intressen och intressena för de aktieägare som inte är en 

närstående part, däribland minoritetsaktieägare. 
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(43) Om transaktionen med närstående parter inbegriper en ledande befattningshavare 

eller en aktieägare, bör denna ledande befattningshavare eller aktieägare inte delta i 

godkännandet eller omröstningen. Medlemsstaterna bör emellertid ha möjlighet 

att låta en aktieägare som är en närstående part delta i omröstningen under 

förutsättning att det i nationell rätt föreskrivs lämpliga skyddsåtgärder i samband 

med omröstningsprocessen för att skydda intressena för bolag och de aktieägare 

som inte är en närstående part, däribland minoritetsaktieägare, till exempel ett 

högre majoritetströskelvärde för godkännande av transaktioner. 
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(44) Bolagen bör offentligt tillkännage väsentliga transaktioner senast när transaktionen 

genomförs och identifiera den närstående parten, transaktionens datum och värde 

och all annan information som är nödvändig för att bedöma rimligheten i 

transaktionen. Ett offentliggörande av denna transaktion, till exempel på bolagets 

webbplats eller med lättillgängliga medel, behövs för att göra det möjligt för 

aktieägare, fordringsägare, anställda och andra berörda parter att informeras om 

de konsekvenser som sådana transaktioner kan komma att få för bolagets värde. 

En tydlig identifiering av den närstående parten är nödvändig för att man bättre 

ska bedöma riskerna i samband med transaktionen och för att göra det möjligt att 

bestrida denna transaktion, även genom rättsliga åtgärder. 

(45) I direktivet fastställs krav på transparens för bolag, institutionella investerare, 

kapitalförvaltare och röstningsrådgivare. Avsikten med dessa krav på transparens 

är inte att tvinga bolag, institutionella investerare, kapitalförvaltare och 

röstningsrådgivare att offentligt redovisa viss specifik information vars 

offentliggörande allvarligt skulle äventyra deras marknadsposition eller, om de 

inte är företag med ett kommersiellt syfte , deras medlemmars eller förmånstagares 

intressen. Sådan avsaknad av offentlig redovisning bör inte urholka syftena med 

de krav på offentliggörande som fastställs i detta direktiv. 
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(46) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av bestämmelserna om 

identifiering av aktieägare, överföring av information och underlättande av utövandet 

av aktieägarrättigheter ▌bör kommissionen ges genomförandebefogenheter. Dessa 

befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 182/20111. 

(47) Framför allt bör kommissionens genomförandeakter ange 

minimistandariseringskrav när det gäller vilka format som ska användas och 

tidsfrister som ska följas. Genom att bemyndiga kommissionen att anta 

genomförandeakter blir det möjligt att hålla dessa krav aktuella i förhållande till 

marknadens och tillsynssystemens utveckling och att undvika skillnader i 

medlemsstaternas genomförande av bestämmelserna. Sådana skillnader i 

genomförandet skulle kunna resultera i att det antas oförenliga nationella 

standarder som ökar riskerna med och kostnaderna för gränsöverskridande 

transaktioner och därigenom äventyrar deras ändamålsenlighet och effektivitet 

och ökar bördorna för intermediärerna. 

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av 

allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina 

genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13). 
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(48) Vid utövandet av sina genomförandebefogenheter i enlighet med detta direktiv bör 

kommissionen ta hänsyn till relevant marknadsutveckling och, i synnerhet, till 

befintliga självregleringsinitiativ, såsom marknadsstandarder för behandling av 

bolagshändelser och marknadsstandarder för bolagsstämmor, och bör uppmuntra 

användning av modern teknik i kommunikationen mellan bolagen och deras 

aktieägare, inklusive genom intermediärer, samt, i förekommande fall, andra 

marknadsdeltagare. 

(49) För att säkerställa en mer jämförbar och konsekvent utformning av 

ersättningsrapporten bör kommissionen anta riktlinjer för att specificera den 

standardiserade utformningen. Medlemsstaternas befintliga praxis när det gäller 

utformningen av informationen i ersättningsrapporten skiljer sig mycket åt, vilket 

resulterar i en ojämn nivå av transparens och skydd för aktieägare och 

investerare. Resultatet av skillnaderna i praxis är att aktieägare och investerare, 

särskilt när det gäller gränsöverskridande investeringar, måste hantera svårigheter 

och kostnader när de vill förstå och övervaka genomförandet av ersättningspolicyn 

och engagera sig i bolaget i denna specifika fråga. Kommissionen bör i lämplig 

utsträckning samråda med medlemsstaterna innan den antar sina riktlinjer. 

(50) För att säkerställa att de krav som fastställs i detta direktiv eller de åtgärder som 

antas för att genomföra detta direktiv tillämpas i praktiken bör överträdelser av dessa 

krav vara föremål för sanktioner. I det syftet bör sanktionerna vara tillräckligt 

avskräckande och proportionella. 
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(51) Eftersom målen för detta direktiv inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna på grund av den internationella karaktären på unionens 

aktiemarknad och åtgärder enbart av medlemsstaterna sannolikt skulle leda till olika 

uppsättningar av regler, vilket kan undergräva eller skapa nya hinder för den inre 

marknadens funktion, kan målen snarare, på grund av deras omfattning och effekter, 

uppnås bättre på unionsnivå. Unionen kan därför vidta åtgärder i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med 

proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är 

nödvändigt för att uppnå dessa mål. 

(52) Detta direktiv bör tillämpas i enlighet med unionsrätten i fråga om dataskydd och 

det integritetsskydd som är förankrat i Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna. All behandling av fysiska personers personuppgifter 

enligt detta direktiv bör ske i enlighet med förordning (EU) 2016/679. Framför allt 

bör uppgifterna hållas korrekta och uppdaterade, och den registrerade bör 

vederbörligen informeras om behandlingen av personuppgifter i enlighet med detta 

direktiv och ha rätt att korrigera ofullständiga eller felaktiga uppgifter och att 

radera personuppgifter. Dessutom bör all överföring av information om 

aktieägares identitet till intermediärer från tredjeland vara förenlig med kraven i 

förordning (EU) 2016/679. 
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(53) Personuppgifter enligt detta direktiv bör behandlas för de särskilda ändamål som 

anges i detta direktiv. Behandling av dessa personuppgifter för andra ändamål än 

de ursprungliga ändamål för vilka de samlades in bör ske i enlighet med 

förordning (EU) 2016/679. 

(54) Detta direktiv bör inte påverka de bestämmelser som fastställs i sektorsspecifika 

unionslagstiftningsakter som reglerar specifika typer av bolag eller specifika typer 

av enheter, till exempel kreditinstitut, värdepappersföretag, kapitalförvaltare, 

försäkringsbolag och pensionsfonder. Bestämmelserna i sektorsspecifika 

unionslagstiftningsakter bör betraktas som lex specialis i förhållande till detta 

direktiv och bör ha företräde framför detta direktiv, i den mån kraven i detta 

direktiv står i strid med kraven i en sektorsspecifik unionslagstiftningsakt. 

Särskilda bestämmelser i en sektorsspecifik unionslagstiftningsakt bör emellertid 

inte tolkas på ett sätt som undergräver en ändamålsenlig tillämpning av detta 

direktiv eller uppfyllandet av dess allmänna syfte. Bara det faktum att det finns 

särskilda unionsbestämmelser i en viss sektor bör inte utesluta att detta direktiv 

tillämpas. Om detta direktiv fastställer närmare bestämmelser eller lägger till krav i 

förhållande till de bestämmelser som anges i sektorsspecifika 

unionslagstiftningsakter, bör bestämmelserna i sektorsspecifika 

unionslagstiftningsakter tillämpas tillsammans med bestämmelserna i detta 

direktiv.  
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(55) Detta direktiv hindrar inte medlemsstaterna från att anta eller behålla strängare 

bestämmelser på det område som omfattas av detta direktiv, i syfte att ytterligare 

underlätta utövandet av aktieägarrättigheterna, uppmuntra aktieägarengagemang 

och skydda minoritetsaktieägarnas intressen samt för att uppfylla andra syften, 

såsom att få till stånd säkra och sunda kredit- och finansinstitut. Sådana 

bestämmelser bör dock inte förhindra en effektiv tillämpning av detta direktiv eller 

uppfyllandet av dess syften, och de bör under alla omständigheter vara förenliga 

med fördragens bestämmelser.  

(56) I enlighet med den gemensamma politiska förklaringen av den 28 september 2011 

från medlemsstaterna och kommissionen om förklarande dokument1 har 

medlemsstaterna åtagit sig att, i de fall detta är berättigat, låta anmälan av 

införlivandeåtgärder åtföljas av ett eller flera dokument som förklarar förhållandet 

mellan de olika delarna i ett direktiv och motsvarande delar i de nationella 

instrumenten för införlivande. Lagstiftaren anser att översändandet av sådana 

dokument är berättigat när det gäller detta direktiv. 

(57) Europeiska datatillsynsmannen har hörts i enlighet med artikel 28.2 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/20012 och avgav sitt 

yttrande den 24 oktober 20143. 

                                                 
1 EUT C 369, 17.12.2011, s. 14. 
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda 

då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria 

rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1). 
3 EUT C 417, 21.11.2014, s. 8 
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Ändringar av direktiv 2007/36/EG 

Direktiv 2007/36/EG ska ändras på följande sätt: 

1. Artikel 1 ska ändras på följande sätt: 

a) Punkterna 1 och 2 ska ersättas med följande: 

"1.  I detta direktiv fastställs krav med avseende på utnyttjande av vissa 

aktieägarrättigheter som är kopplade till aktier med rösträtt vid 

bolagsstämmor i bolag som har sitt säte i en medlemsstat och vilkas 

aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad belägen i eller med 

verksamhet inom en medlemsstat. I direktivet fastställs också särskilda 

krav för att uppmuntra aktieägarnas engagemang, särskilt på lång sikt. 

Dessa särskilda krav tillämpas i samband med identifiering av 

aktieägare, överföring av information, underlättande av utövandet av 

aktieägarrättigheter, transparens för institutionella investerare, 

kapitalförvaltare och röstningsrådgivare, ersättning till ledande 

befattningshavare samt transaktioner med närstående parter."  

"2. Den medlemsstat som är behörig att reglera frågor som omfattas av detta 

direktiv skall vara den medlemsstat i vilken bolaget har sitt säte och 

hänvisningar till tillämplig lagstiftning utgör hänvisningar till denna 

medlemsstats lagstiftning. 
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Vid tillämpningen av kapitel Ib ska den behöriga medlemsstaten definieras 

på följande sätt: 

a) För institutionella investerare och kapitalförvaltare: den 

hemmedlemsstat som definieras i en tillämplig sektorsspecifik 

unionslagstiftningsakt. 

b För röstningsrådgivare: den medlemsstat där röstningsrådgivaren har 

sitt säte eller, om röstningsrådgivaren inte har sitt säte i en 

medlemsstat, den medlemsstat där röstningsrådgivaren har sitt 

huvudkontor eller, om röstningsrådgivaren inte har vare sig sitt säte 

eller sitt huvudkontor i en medlemsstat, den medlemsstat där 

röstningsrådgivaren har ett verksamhetsställe." 
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b) Punkt 3 a och b ska ersättas med följande: 

"a) företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper 

(fondföretag) i den mening som avses i artikel 1.2 Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2009/65/EG*, 

b) företag för kollektiva investeringar i den mening som avses i artikel 

4.1 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU**, 

______________ 

* Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 

2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser 

företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper 

(fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32). 

 

** Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 

2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om 

ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och 

förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 

(EUT L 174, 1.7.2011, s. 1)."; 
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c) Följande punkt ska införas: 

"”3a. De bolag som avses i punkt 3 ska inte undantas från bestämmelserna i 

kapitel Ib. 

d) Följande punkter ska läggas till: 

”5. Kapitel Ia ska tillämpas på intermediärer i den mån de tillhandahåller 

tjänster åt aktieägare eller andra intermediärer när det gäller aktier i 

bolag som har sitt säte i en medlemsstat och vilkas aktier är upptagna 

till handel på en reglerad marknad belägen i eller med verksamhet 

inom en medlemsstat. 

6. Kapitel Ib ska tillämpas på 

a) institutionella investerare i den mån de direkt eller genom en 

kapitalförvaltare investerar i aktier som är föremål för handel på 

en reglerad marknad, 

b) kapitalförvaltare i den mån de investerar i sådana aktier för 

▌investerares räkning, och 

c) röstningsrådgivare i den mån de tillhandahåller aktieägare 

tjänster när det gäller aktier i bolag som har sitt säte i en 

medlemsstat och vilkas aktier är upptagna till handel på en 

reglerad marknad belägen i eller med verksamhet inom en 

medlemsstat. 
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7. Bestämmelserna i detta direktiv påverkar inte bestämmelser som 

föreskrivs i någon sektorsspecifik unionslagstiftningsakt som reglerar 

specifika typer av bolag eller specifika typer av enheter. Om detta 

direktiv fastställer närmare bestämmelser eller lägger till krav i 

förhållande till de bestämmelser som anges i någon sektorsspecifik 

unionslagstiftningsakt, ska de bestämmelserna tillämpas tillsammans 

med bestämmelserna i detta direktiv." 

2. Artikel 2 ska ändras på följande sätt: 

a) Led a ska ersättas med följande: 

"a) reglerad marknad: en reglerad marknad enligt definitionen i 

artikel 4.1.21 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU*, 

_________________ 

* Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 

maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om 

ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT 

L 173, 12.6.2014, s. 349)." 
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b) Följande led ska läggas till: 

"d) intermediär: en ▌person, såsom ett värdepappersföretag enligt 

definitionen i artikel 4.1.1 i direktiv 2014/65/EU, ett kreditinstitut enligt 

definitionen i artikel 4.1.1 i Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 575/2013* och en värdepapperscentral enligt definitionen i 

artikel 2.1.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 

909/2014**, som för aktieägares eller andra personers räkning 

tillhandahåller tjänster som avser förvar av aktier, administration av 

aktier eller förvaltning av värdepapper, 
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e) institutionell investerare: 

i) ett företag som erbjuder livförsäkringar i den mening som avses i 

artikel 2.3 a, b och c i Europaparlamentets och rådets direktiv 

2009/138/EG*** och återförsäkring enligt definitionen i artikel 

13.7 i det direktivet, förutsatt att denna verksamhet täcker 

livförsäkringskrav och inte är utesluten enligt det direktivet, 

ii) tjänstepensionsinstitut som omfattas av Europaparlamentets och 

rådets direktiv (EU) 2016/2341**** i enlighet med dess artikel 2, 

om inte en medlemsstat har valt att helt eller delvis underlåta att 

tillämpa det direktivet på det institutet i enlighet med artikel 5 i det 

direktivet, 
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f) kapitalförvaltare: ett värdepappersföretag enligt punkt 1 i artikel 4.1 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU som tillhandahåller 

portföljförvaltningstjänster åt ▌investerare, en AIF-förvaltare (förvaltare 

av alternativa investeringsfonder) enligt definitionen i artikel 4.1 b i 

direktiv 2011/61/EU som inte uppfyller villkoren för undantag enligt 

artikel 3 i det direktivet, ett förvaltningsbolag enligt definitionen i artikel 

2.1 b i direktiv 2009/65/EG eller ett investeringsbolag som är 

auktoriserat enligt direktiv 2009/65/EG, under förutsättning att det inte 

utsett ett förvaltningsbolag som auktoriserats enligt det direktivet som 

ansvarigt för förvaltningen, 

▌ 

g) röstningsrådgivare: en juridisk person som på yrkesmässig och 

kommersiell basis analyserar bolagens redovisningar och, i 

förekommande fall, annan information om börsnoterade bolag i syfte 

att informera investerarna inför deras omröstningsbeslut genom att 

tillhandahålla undersökningar, råd eller röstningsrekommendationer 

som relaterar till utövandet av ▌rösträtten, 

▌ 

h) närstående part: termen ska ha samma betydelse som i den 

internationella redovisningsstandard som antagits i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002*****. 
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i) ledande befattningshavare:  

i) en medlem av ett företags förvaltnings-, lednings- eller 

kontrollorgan, 

ii) den verkställande direktören och, om en sådan befattning finns i 

bolaget, den vice verkställande direktören, även när de inte är 

medlemmar av bolagets förvaltnings-, lednings- eller 

kontrollorgan; 

iii) om en medlemsstat föreskriver detta , andra personer som 

utför arbetsuppgifter som liknar dem som utförs inom ramen för leden i 

eller ii, 
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j) information om aktieägares identitet: information som gör det möjligt 

att fastställa identiteten på en aktieägare, inklusive åtminstone följande 

information: 

i) namnet på aktieägaren och dennes kontaktuppgifter (inklusive 

fullständig adress och, om en sådan finns, e-postadress) samt, om 

det handlar om en juridisk person, registreringsnummer eller, om 

detta inte finns att tillgå, unik identifieringskod, såsom en 

identifieringskod för juridiska personer, 

ii) det antal aktier som aktieägaren innehar, och 

iii) dock endast i den mån de begärs av bolaget, en eller flera av 

följande uppgifter: aktiekategori eller aktieslag eller det datum 

från och med vilket aktierna innehas. 
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______________ 

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för 

kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av 

förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1). 

 

** Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av 

den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i 

Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring 

av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 

236/2012 (EUT L 257, 28.8.2014, s. 1). 

 

*** Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 

25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- 

och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 

17.12.2009, s. 1). 

 

**** Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341/EG av den 

14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över 

tjänstepensionsinstitut (EUT L 354, 23.12.2016, s. 37). 

 

 

***** Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 

19 juli 2002 om tillämpning av internationella 

redovisningsstandarder (EGT L 243, 11.9.2002, s. 1).” 
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3. Följande kapitel ska införas: 

"Kapitel Ia 

Identifiering av aktieägare, överföring av information och underlättande av utövande 

av aktieägarrättigheter 

Artikel 3a 

Identifiering av aktieägare 

1. Medlemsstaterna ska se till att bolag har rätt att identifiera sina aktieägare. 

Medlemsstaterna får föreskriva att bolag som har sitt säte på deras 

territorium ska få begära identifiering endast av aktieägare som innehar mer 

än en viss andel av aktierna eller rösträtterna. Denna andel får inte överstiga 

0,5 %. 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att intermediärerna på begäran av bolaget 

eller en tredje part utsedd av bolaget utan ▌fördröjning meddelar bolaget 

informationen om aktieägares identitet. 
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3. Om det finns fler än en intermediär i en kedja av intermediärer ska 

medlemsstaterna säkerställa att begäran från bolaget eller från en tredje part 

utsedd av bolaget utan dröjsmål överförs mellan intermediärerna och att 

informationen om aktieägares identitet utan dröjsmål överförs direkt till 

bolaget eller till en tredje part utsedd av bolaget av den intermediär som 

innehar den efterfrågade informationen. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

bolaget kan få information om aktieägares identitet från en intermediär i 

kedjan som innehar informationen. 

Medlemsstaterna får föreskriva att bolaget får anmoda 

värdepapperscentralen eller en annan intermediär eller tjänsteleverantör att 

samla in informationen om aktieägares identitet, även från intermediärerna i 

kedjan av intermediärer, och att överföra informationen till bolaget. 

Medlemsstaterna får dessutom föreskriva att intermediären, på begäran av 

bolaget eller en tredje part utsedd av bolaget, utan dröjsmål ska meddela 

bolaget kontaktuppgifterna till nästa intermediär i kedjan av intermediärer. 
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4. Aktieägarnas personuppgifter behandlas i enlighet med denna artikel för att 

göra det möjligt för bolaget att identifiera sina aktuella aktieägare i syfte att 

kommunicera med dem direkt och därigenom göra det lättare för dem att 

utöva sina aktieägarrättigheter och att engagera sig i bolaget. 

Utan att det påverkar tillämpningen av eventuella längre lagringsperioder 

som fastställs genom en sektorsspecifik unionslagstiftningsakt ska 

medlemsstaterna säkerställa att bolagen och intermediärerna inte lagrar 

aktieägares personuppgifter, som har överförts till dem i enlighet med denna 

artikel för det syfte som anges i denna artikel, under längre tid än tolv 

månader efter det att de får kunskap om att den berörda personen har 

upphört att vara aktieägare. 

Medlemsstaterna får i nationell rätt föreskriva om behandling av aktieägares 

personuppgifter för andra ändamål. 

5. Medlemsstaterna ska säkerställa att juridiska personer har rätt till rättelse av 

ofullständig eller felaktig information om sin identitet som aktieägare. 

6. Medlemsstaterna ska säkerställa att en intermediär som redovisar information 

om aktieägares identitet i enlighet med reglerna i denna artikel inte ska anses 

bryta mot några restriktioner för röjande av information i avtal eller i lagar, 

förordningar eller administrativa bestämmelser. 
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7. Senast den ... [24 månader efter ändringsdirektivets ikraftträdande] ska 

medlemsstaterna meddela den europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska 

värdepappers- och marknadsmyndigheten) (Esma), inrättad genom 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010* huruvida de 

har begränsat identifieringen av aktieägare till aktieägare som innehar mer 

än en viss andel av aktierna eller rösträtterna i enlighet med punkt 1 och, om 

så är fallet, den andel som tillämpas. Esma ska offentliggöra dessa uppgifter 

på sin webbplats. 

8. Kommissionen ▌ges befogenhet att anta genomförandeakter för att ange 

minimikraven för överföring av den information som anges i punkt 2 när det 

gäller formatet för den information som ska överföras och formatet för 

begäran, inklusive deras säkerhet och kompatibilitet, samt de tidsfrister som 

ska hållas. Dessa genomförandeakter ska antas senast den ... [15 månader efter 

dagen för ikraftträdandet av detta ändringsdirektiv] i enlighet med det 

granskningsförfarande som avses i artikel 14a.2. 
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Artikel 3b 

Överföring av information 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att intermediärerna är skyldiga att överföra 

följande information utan ▌dröjsmål, från bolaget till aktieägarna eller till en 

tredje part som utsetts av aktieägaren: 

a) den information som bolaget måste tillhandahålla aktieägaren, så att 

aktieägaren kan utöva de rättigheter som följer av aktieinnehavet och 

som gäller alla som äger aktier i den klassen, eller 

b) om den information som avses i led a finns tillgänglig för aktieägarna på 

bolagets webbplats, ett meddelande om var på webbplatsen denna 

information kan hittas. 

2. Medlemsstaterna ska kräva att bolagen tillhandahåller intermediärerna den 

information som avses i punkt 1 a eller det meddelande som avses i punkt 1 b 

i standardiserad form och i god tid. 

3.  Medlemsstaterna får dock inte kräva att den information som avses i punkt 1 

a eller det meddelande som avses i punkt 1 b ska överföras eller 

tillhandahållas i enlighet med punkterna 1 och 2 om bolagen skickar den 

informationen eller det meddelandet direkt till samtliga sina aktieägare eller 

till en tredje part som utsetts av aktieägaren. 
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4. Medlemsstaterna ska ålägga intermediärerna att utan ▌dröjsmål och i enlighet 

med de anvisningar som lämnas av aktieägarna till bolaget överföra den 

information som de tar emot från aktieägarna avseende utövandet av de 

rättigheter som följer av aktieinnehavet. 

5. Om det finns fler än en intermediär i en kedja av intermediärer ska den 

information som avses i punkterna 1 och 4 utan dröjsmål överföras mellan 

intermediärerna, såvida inte informationen direkt kan överföras av 

intermediären till bolaget eller till aktieägaren eller till en tredje part som 

utsetts av aktieägaren. 

6. Kommissionen ges befogenhet att anta genomförandeakter för att ange 

minimikraven för överföring av den information som anges i punkterna 1–5 i 

denna artikel när det gäller ▌typerna av och formaten för den information som 

ska överföras, inklusive deras säkerhet och kompatibilitet, samt de tidsfrister 

som ska hållas. Dessa genomförandeakter ska antas senast ... [15 månader 

efter dagen för ikraftträdandet av detta ändringsdirektiv] i enlighet med det 

granskningsförfarande som avses i artikel 14a.2. 
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Artikel 3c 

Underlättande av utövandet av aktieägarrättigheter 

1. Medlemsstaterna ska se till att intermediärerna vidtar åtgärder för att 

underlätta för aktieägarna att utöva sina rättigheter, inklusive rätten att delta i 

och rösta vid bolagsstämmor, som ska omfatta åtminstone ett av följande: 

a) Intermediären gör det som krävs för att aktieägaren eller en tredje part 

som utsetts av aktieägaren ska kunna utöva rättigheterna på egen hand. 

b) Intermediären utövar de rättigheter som följer av aktieinnehavet efter 

uttryckligt tillstånd och anvisningar från aktieägaren och i aktieägarens 

intresse. 
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2. Medlemsstaterna ska säkerställa att en elektronisk bekräftelse av att rösterna 

tagits emot skickas till den person som avgav rösten när omröstningen sker 

elektroniskt. 

Medlemsstaterna ska säkerställa att aktieägaren eller en tredje part som 

utsetts av aktieägaren efter bolagsstämman kan få, åtminstone på begäran, 

bekräftelse av att deras röster på giltigt sätt har registrerats och räknats av 

bolaget, såvida inte denna information redan finns att tillgå för dem. 

Medlemsstaterna får fastställa en tidsfrist för att begära en sådan 

bekräftelse. Denna tidsfrist får inte vara längre än tre månader från den dag 

då omröstningen ägde rum. 

När intermediären får den bekräftelse som avses i första eller andra stycket 

ska den utan dröjsmål skicka den till aktieägaren eller en tredje part som 

utsetts av aktieägaren. Om det finns fler än en intermediär i kedjan av 

intermediärer ska bekräftelsen utan dröjsmål överföras mellan 

intermediärerna, såvida inte bekräftelsen direkt kan skickas till aktieägaren 

eller en tredje part som utsetts av aktieägaren. 

3. Kommissionen ges befogenhet att anta genomförandeakter för att ange 

minimikraven för det underlättande av utövandet av aktieägarrättigheter som 

anges i punkterna 1 och 2 i denna artikel ▌när det gäller typerna av 

underlättande åtgärder, formatet på den elektroniska bekräftelsen av att 

rösterna tagits emot, formatet för överföring av bekräftelsen av att rösterna 

på giltigt sätt har registrerats och räknats genom kedjan av intermediärer, 

inklusive deras säkerhet och kompatibilitet, samt de tidsfrister som ska hållas. 

Dessa genomförandeakter ska antas senast ... [15 månader efter dagen för 

ikraftträdandet av detta ändringsdirektiv] i enlighet med det 

granskningsförfarande som avses i artikel 14a.2. 
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Artikel 3d 

Icke-diskriminering, proportionalitet och transparens i fråga om kostnader 

1. Medlemsstaterna ska kräva att intermediärerna offentligt redovisar alla 

tillämpliga avgifter för tjänster som tillhandahålls inom ramen för detta 

kapitel, separat för varje tjänst ▌. 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att alla avgifter som en intermediär tar ut av 

aktieägare, bolag eller andra intermediärer är icke-diskriminerande och står i 

proportion till de faktiska kostnaderna för att tillhandahålla tjänsterna. 

Eventuella skillnader mellan avgifterna för inhemskt respektive 

gränsöverskridande utövande av rättigheter ska vara tillåtna endast om de är 

motiverade och återspeglar skillnader mellan de faktiska kostnaderna för att 

tillhandahålla tjänsterna. 

3. Medlemsstaterna får förbjuda intermediärer att ta ut avgifter för de tjänster 

som tillhandahålls inom ramen för detta kapitel. 
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Artikel 3e 

Intermediärer från tredjeland 

Detta kapitel ska även tillämpas på intermediärer som varken har sitt säte eller sitt 

huvudkontor i unionen när de tillhandahåller tjänster som avses i artikel 1.5. 

Artikel 3f 

Information om genomförande 

1. De behöriga myndigheterna ska underrätta kommissionen om betydande 

praktiska svårigheter vid genomförandet av bestämmelserna i detta kapitel 

eller bristande efterlevnad av bestämmelserna i detta kapitel av 

unionsintermediärer eller intermediärer från ett tredjeland. 

2. Kommissionen ska i nära samarbete med Esma och den europeiska 

tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten) (EBA), inrättad genom 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010**, överlämna 

en rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av detta 

kapitel, inbegripet dess ändamålsenlighet, svårigheter vid den praktiska 

tillämpningen och verkställigheten, samtidigt som man tar hänsyn till den 

relevanta marknadsutvecklingen på unionsnivå och internationell nivå. I 

rapporten ska också tas upp huruvida tillämpningsområdet för detta kapitel 

är lämpligt med avseende på intermediärer från tredjeländer. Kommissionen 

ska offentliggöra rapporten senast den ... [sex år efter dagen för 

ikraftträdandet av detta ändringsdirektiv]. 
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Kapitel Ib 

Transparens i fråga om institutionella investerares, kapitalförvaltares och 

röstningsrådgivares verksamhet 

Artikel 3g 

Policy för aktieägarengagemang 

1. Medlemsstaterna ska se till att institutionella investerare och kapitalförvaltare 

antingen följer de krav som anges i leden a och b eller offentligt redovisar en 

tydlig och motiverad förklaring om varför de har valt att inte följa ett eller 

flera av dessa krav. 

a) Institutionella investerare och kapitalförvaltare ska utarbeta och 

offentligt redovisa en policy för aktieägarengagemang som beskriver hur 

de integrerar aktieägarengagemang i sin investeringsstrategi. Policyn 

ska beskriva hur de övervakar investeringsobjekt i relevanta frågor, 

bland annat strategi, finansiella och icke-finansiella resultat och risker, 

kapitalstruktur, social och miljömässig påverkan samt bolagsstyrning, 

för dialoger med investeringsobjekten, ▌utövar rösträtter och andra 

rättigheter knutna till aktier, samarbetar med andra aktieägare, 

kommunicerar med relevanta intressenter i investeringsobjekten och 

hanterar faktiska och potentiella intressekonflikter i samband med sitt 

engagemang. 
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b) Institutionella investerare och kapitalförvaltare ska en gång per år 

offentligt redovisa hur denna policy för aktieägarengagemang har 

genomförts, med en allmän beskrivning av röstningsbeteende, en 

förklaring av de viktigaste omröstningarna och deras användning av 

röstningsrådgivares tjänster. De ska offentligt redovisa hur de har röstat 

under bolagsstämmor i bolag som de innehar aktier i. Denna 

redovisning får utelämna omröstningar som är oviktiga på grund av 

ämnet för omröstningen eller storleken på innehavet i bolaget. 

2. Den information som avses i punkt 1 ska kostnadsfritt finnas tillgänglig på 

den institutionella investerarens eller kapitalförvaltarens webbplats. 

Medlemsstaterna får kräva att informationen ska offentliggöras kostnadsfritt 

på andra lättillgängliga sätt på internet. 

När en kapitalförvaltare genomför policyn för aktieägarengagemang, även 

vad gäller omröstningar, för en institutionell investerares räkning ska den 

institutionella investeraren ange var kapitalförvaltaren har offentliggjort 

informationen om omröstningarna. 

3. Regler om intressekonflikter tillämpliga på institutionella investerare och 

kapitalförvaltare, inbegripet artikel 14 i direktiv 2011/61/EU, artikel 12.1 b 

och d i direktiv 2009/65/EG och de berörda genomförandebestämmelserna 

samt artikel 23 i direktiv 2014/65/EU, ska vara tillämpliga också i fråga om 

aktieägarengagemang. 
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Artikel 3h 

Institutionella investerares investeringsstrategi och överenskommelser med 

kapitalförvaltare 

1. Medlemsstaterna ska se till att de institutionella investerarna offentligt 

redovisar ▌hur de viktigaste inslagen i deras kapitalinvesteringsstrategi 

stämmer överens med deras ansvarsförbindelsers profil och löptid, i synnerhet 

för långfristiga ansvarsförbindelser, och hur de bidrar till tillgångarnas 

utveckling på medellång till lång sikt. ▌ 

2. Om en kapitalförvaltare investerar för en institutionell investerare, antingen på 

grundval av ett diskretionärt arrangemang med varje enskild kund eller genom 

ett företag för kollektiva investeringar, ska medlemsstaterna se till att den 

institutionella investeraren offentligt redovisar följande information om sin 

överenskommelse med kapitalförvaltaren ▌: 

a) Hur överenskommelsen med kapitalförvaltaren uppmuntrar denne att 

anpassa sin investeringsstrategi och sina investeringsbeslut efter profilen 

och löptiden för den institutionella investerarens ansvarsförbindelser, i 

synnerhet långfristiga ansvarsförbindelser. 

b) Hur den överenskommelsen uppmuntrar kapitalförvaltaren att fatta 

investeringsbeslut som grundas på bedömningar av investeringsobjektets 

finansiella och icke-finansiella resultat på medellång till lång sikt ▌och 

att engagera sig i investeringsobjekten i syfte att förbättra deras resultat 

på medellång till lång sikt. 
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c) Hur metoden och tidshorisonten för utvärdering av kapitalförvaltarens 

prestationer och ▌ersättningen för kapitalförvaltningstjänsterna stämmer 

överens med profilen och löptiden för den institutionella investerarens 

ansvarsförbindelser, i synnerhet långfristiga ansvarsförbindelser, samt 

beaktar det absoluta långsiktiga resultatet. 

d) Hur den institutionella investeraren bevakar kapitalförvaltarens 

kostnader för portföljens omsättning och hur den defininerar och 

bevakar portföljens avsedda omsättningshastighet eller 

hastighetsintervall. 

e) Varaktigheten för överenskommelsen med kapitalförvaltaren. 

Om överenskommelsen med kapitalförvaltaren inte innehåller ett eller flera 

sådana inslag ▌ska den institutionella investeraren lämna en tydlig och 

motiverad förklaring till varför det förhåller sig så. 

3. Den information som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel ska finnas 

tillgänglig kostnadsfritt på den institutionella investerarens webbplats och 

uppdateras årligen; om ingen väsentlig förändring har skett behöver dock 

ingen uppdatering göras. Medlemsstaterna får föreskriva att denna 

information ska finnas tillgänglig kostnadsfritt på andra lättillgängliga sätt 

på internet.  

Medlemsstaterna ska se till att institutionella investerare som regleras genom 

direktiv 2009/138/EG får ta med denna information i sin rapport om solvens 

och finansiell ställning enligt artikel 51 i det direktivet. 
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Artikel 3i 

Transparens för kapitalförvaltare 

1. Medlemsstaterna ska se till att kapitalförvaltare en gång per år redovisar för 

den institutionella investerare med vilken de har ingått de överenskommelser 

som avses i artikel 3h hur deras investeringsstrategi och genomförandet av den 

överensstämmer med den överenskommelsen och ▌bidrar till utvecklingen av 

den institutionella investerarens eller fondens tillgångar på medellång till lång 

sikt. Denna redovisning ska inbegripa rapportering om de mest betydande 

riskerna på medellång till lång sikt som investeringarna är förenade med, 

portföljens sammansättning, omsättning och omsättningskostnader, 

anlitande av röstningsrådgivare för engagemang i bolaget samt deras policy 

för utlåning av värdepapper och hur denna tillämpas för att fullfölja 

engagemanget i tillämpliga fall, särskilt vid investeringsobjektens 

bolagsstämmor. Denna redovisning ska även inbegripa information om 

huruvida, och i så fall hur, de fattar investeringsbeslut på grundval av en 

bedömning av investeringsobjektets resultat på medellång till lång sikt, 

inklusive dess icke-finansiella resultat, och om huruvida, och i så fall vilka, 

intressekonflikter som har uppkommit i samband med engagemanget och 

hur kapitalförvaltarna har hanterat dem. 



 

AM\1119791SV.docx 59/81 PE555.221v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

2. Medlemsstaterna får föreskriva att informationen enligt punkt 1 ska 

redovisas tillsammans med den årsrapport som avses i artikel 68 i direktiv 

2009/65/EG eller artikel 22 i direktiv 2011/61/EU, alternativt de regelbundna 

meddelanden som avses i artikel 25.6 i direktiv 2014/65/EU. 

Om den information som redovisas i enlighet med punkt 1 redan är tillgänglig 

för allmänheten är kapitalförvaltaren inte skyldig att lämna informationen 

direkt till den institutionella investeraren. 

3. Om kapitalförvaltaren inte förvaltar tillgångarna diskretionärt för varje enskild 

kund, får medlemsstaterna kräva att information som redovisas i enlighet 

med punkt 1 också ska tillhandahållas andra investerare i samma fond, 

åtminstone på begäran. 

Artikel 3j 

Transparens för röstningsrådgivare 

1. Medlemsstaterna ska se till att röstningsrådgivare offentligt hänvisar till en 

uppförandekod som de tillämpar samt redovisar hur de har tillämpat denna 

uppförandekod. 

Om röstningsrådgivare inte tillämpar en uppförandekod ska de lämna en 

tydlig och motiverad förklaring till varför det förhåller sig så. Om 

röstningsrådgivare tillämpar en uppförandekod men avviker från någon av 

rekommendationerna i den ska de ange vilka delar de avviker från, lämna en 

förklaring till detta och i förekommande fall ange vilka alternativa åtgärder 

som vidtagits. 

Den information som avses i denna punkt ska kostnadsfritt göras tillgänglig 

för allmänheten på röstningsrådgivarnas webbplatser och uppdateras 

årligen. 
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2. Medlemsstaterna ska säkerställa att röstningsrådgivarna – för att på ett 

tillfredsställande sätt informera sina kunder om riktigheten och 

tillförlitligheten i sin verksamhet – årligen offentligt redovisar minst all 

följande information kring utarbetandet av sina undersökningar, råd och 

röstningsrekommendationer: 

a) Huvuddragen i de metoder och modeller de tillämpar. 

b) Vilka informationskällor de huvudsakligen använder. 

c) Vilka förfaranden de infört för att säkra kvaliteten på sina 

undersökningar, råd och röstningsrekommendationer och 

kvalifikationerna för berörd personal. 

d) Om, och i så fall hur, de beaktar nationella marknadsvillkor, rättsliga 

villkor, regleringsvillkor och bolagsspecifika villkor. 

e) Huvuddragen i de röstningspolicyer de tillämpar för varje marknad. 

f) Om de för dialoger med de bolag som är föremål för deras 

undersökningar, råd eller röstningsrekommendationer samt med 

bolagens intressenter och, om så är fallet, dialogernas omfattning och 

natur. 

 ▌ 

g) Policyn för förebyggande och hantering av potentiella 

intressekonflikter. 

Den information som avses i denna punkt ska göras tillgänglig för 

allmänheten på röstningsrådgivarnas webbplatser och förbli tillgänglig 

kostnadsfritt under minst tre år från publiceringsdatum. Informationen 

behöver inte redovisas separat om den finns tillgänglig som en del av det som 

redovisas i enlighet med punkt 1. 



 

AM\1119791SV.docx 61/81 PE555.221v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att röstningsrådgivare identifierar och för sina 

kunder ▌utan ▌dröjsmål redovisar alla faktiska eller potentiella 

intressekonflikter eller affärsförbindelser som kan påverka utarbetandet av 

deras undersökningar, råd eller röstningsrekommendationer samt de åtgärder 

de har vidtagit för att undanröja, begränsa eller hantera de faktiska eller 

potentiella intressekonflikterna. 

4. Denna artikel ska tillämpas även på röstningsrådgivare som varken har sitt 

säte eller sitt huvudkontor i unionen men som bedriver sin verksamhet 

genom ett verksamhetsställe i unionen. 

Artikel 3k 

Översyn 

1. Kommissionen ska lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet 

om genomförandet av artiklarna 3g, 3h och 3i, inbegripet en bedömning av 

behovet att kräva att kapitalförvaltarna offentligt redovisar viss information 

enligt artikel 3i, med beaktande av den relevanta marknadsutvecklingen på 

unionsnivå och internationell nivå. Rapporten ska offentliggöras senast 

den... [fem år efter dagen för ikraftträdandet av detta ändringsdirektiv] och 

ska om lämpligt åtföljas av lagstiftningsförslag. 
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2. Kommissionen ska i nära samarbete med Esma lägga fram en rapport för 

Europaparlamentet och rådet om genomförandet av artikel 3j, inbegripet 

dess tillämpningsområdes lämplighet och dess ändamålsenlighet samt en 

bedömning av behovet av regleringskrav för röstningsrådgivare, med 

beaktande av den relevanta marknadsutvecklingen på unionsnivå och 

internationell nivå. Rapporten ska offentliggöras senast den... [sex år efter 

dagen för ikraftträdandet av detta ändringsdirektiv] och ska om lämpligt 

åtföljas av lagstiftningsförslag. 

____________________ 

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 

november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska 

värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut 

nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG 

(EUT L 331, 15.12.2010, s. 84). 

** Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 

november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska 

bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om 

upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, 

s. 12)." 
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4. Följande artiklar ska införas: 

”Artikel 9a 

Rätten att rösta om ersättningspolicyn 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att bolagen upprättar en ersättningspolicy för 

ledande befattningshavare och att aktieägarna har rätt att rösta om 

ersättningspolicyn på bolagsstämman. 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att aktieägarnas omröstning om 

ersättningspolicyn på bolagsstämman är bindande. Bolagen får endast betala 

ersättning till sina ledande befattningshavare enligt en ersättningspolicy som 

har godkänts av bolagsstämman. 

Om någon ersättningspolicy inte har godkänts och bolagsstämman inte 

godkänner den föreslagna policyn får bolaget fortsätta att betala ersättning 

till sina ledande befattningshavare i enlighet med sin befintliga praxis och 

ska lägga fram en reviderad policy för godkännande på nästa bolagsstämma. 

Om det finns en godkänd ersättningspolicy och bolagsstämman inte 

godkänner den föreslagna nya policyn ska bolaget fortsätta att betala 

ersättning till sina ledande befattningshavare i enlighet med den befintliga 

godkända policyn och ska lägga fram en reviderad policy för godkännande 

på nästa bolagsstämma. 
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3. Medlemsstaterna får dock föreskriva att omröstningen om ersättningspolicyn 

på bolagsstämman ska vara rådgivande. I det fallet ska bolagen betala 

ersättning till sina ledande befattningshavare enbart i enlighet med en 

ersättningspolicy som har lagts fram för en sådan omröstning på 

bolagsstämman. Om bolagsstämman förkastar den föreslagna 

ersättningspolicyn ska bolaget lägga fram en reviderad policy för omröstning 

på nästa bolagsstämma. 

4. Medlemsstaterna får tillåta bolagen att under exceptionella omständigheter 

tillfälligt göra undantag från ersättningspolicyn, förutsatt att policyn anger 

de förfaranderegler som gäller för tillämpningen av undantaget och vilka 

delar av policyn som det är möjligt att göra undantag från. 

De exceptionella omständigheter som avses i första stycket ska endast 

omfatta situationer där undantaget från ersättningspolicyn är nödvändigt för 

att tillgodose hela bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller att 

säkerställa dess bärkraft. 

5. Medlemsstaterna ska se till att bolagen lägger fram ersättningspolicyn för 

omröstning av bolagsstämman vid varje väsentlig förändring, dock minst vart 

fjärde år. 
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6. Ersättningspolicyn ska bidra till bolagets affärsstrategi och långsiktiga 

intressen och hållbarhet och ska innehålla en förklaring av hur den gör det. 

Den ska vara tydlig och begriplig, med en beskrivning av de olika 

komponenterna av fasta och rörliga ersättningar, inklusive alla bonusar och 

övriga förmåner oavsett form, som kan delas ut till ledande 

befattningshavare, med angivande av deras relativa andelar. 

I ersättningspolicyn ▌ska förklaras hur lönen och anställningsvillkoren för 

bolagets anställda beaktades när ersättningspolicyn fastställdes ▌. 

Om ett bolag delar ut rörlig ersättning ska ▌ersättningspolicyn innehålla 

tydliga, uttömmande och varierade kriterier för utdelning av den rörliga 

ersättningen. Den ska ange de finansiella och icke-finansiella 

resultatkriterierna, inbegripet, när det är lämpligt, kriterier som rör bolagens 

sociala ansvar, med en förklaring av hur de bidrar till de mål som fastställs i 

första stycket, liksom de metoder som ska tillämpas för att fastställa i vilken 

utsträckning resultatkriterierna har uppfyllts. Den ska innehålla uppgifter om 

eventuella uppskovsperioder ▌och ▌om bolagets möjlighet att återkräva rörlig 

ersättning. 
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Om bolaget delar ut aktiebaserade ersättningar ska policyn innehålla 

uppgifter om förvärvandeperioder och i tillämpliga fall behållande av aktier 

efter förvärv, med en förklaring av hur den aktiebaserade ersättningen 

bidrar till de mål som anges i första stycket. 

I ersättningspolicyn ska anges varaktigheten för avtal eller överenskommelser 

med ledande befattningshavare och de tillämpliga uppsägningsperioderna, 

huvuddragen för systemen för tilläggspension eller förtidspensionering samt 

villkoren för uppsägning och betalningar kopplade till uppsägning. 

Ersättningspolicyn ska innehålla en förklaring av den beslutsprocess som 

tillämpas för att fastställa, se över och genomföra den, inbegripet åtgärder för 

att undvika eller hantera intressekonflikter och, i förekommande fall, rollen 

för ersättningskommittén eller andra berörda kommittéer. Om det sker en 

översyn av policyn ska policyn innehålla en beskrivning och förklaring av alla 

betydande förändringar och på vilket sätt den beaktar aktieägarnas röster och 

synpunkter på policyn samt rapporterna sedan den senaste omröstningen om 

ersättningspolicyn av bolagsstämman. 

7. Medlemsstaterna ska säkerställa att ersättningspolicyn, tillsammans med 

dagen för och resultatet av bolagsstämmans omröstning, offentliggörs utan 

dröjsmål efter omröstningen på bolagets webbplats och förblir tillgänglig för 

allmänheten utan kostnad, åtminstone så länge som policyn gäller. 
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Artikel 9b 

Information som ska uppges i ersättningsrapporten och rätten att rösta om 

ersättningsrapporten 

1. Medlemsstaterna ska se till att bolaget utarbetar en tydlig och lättbegriplig 

ersättningsrapport som ger en heltäckande översikt över ersättningen, inklusive 

alla förmåner oavsett form, utbetalade eller innestående under det senaste 

räkenskapsåret till enskilda ledande befattningshavare, inklusive 

nyrekryterade och tidigare ledande befattningshavare, i enlighet med den 

ersättningspolicy som avses i artikel 9a.  

 I förekommande fall ska ersättningsrapporten innehålla ▌följande uppgifter 

om varje enskild ledande befattningshavares ersättning: 

a) Den totala ersättningen uppdelad per komponent, den relativa andelen 

fast och rörlig ersättning, en förklaring av hur den totala ersättningen 

följer den antagna ersättningspolicyn, däribland hur den bidrar till 

bolagets långsiktiga resultat, samt information om hur resultatkriterierna 

tillämpats. 

b) Den årliga förändringen av ersättningen,▌ av bolagets resultat och ▌av 

den genomsnittliga ersättningen i heltidsekvivalenter för bolagets andra 

anställda än ledande befattningshavare under åtminstone de fem senaste 

räkenskapsåren, presenterat tillsammans på ett sätt som medger 

jämförelse. 
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c) Ersättning ▌från ett annat företag inom samma koncern enligt 

definitionen i artikel 2.11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 

2013/34/EU*. 

d Antalet aktier och aktieoptioner som tilldelats eller erbjudits och de 

huvudsakliga villkoren för att lösa in optionerna, inklusive lösenpris och 

lösendatum och eventuella ändringar av dessa. 

e) Information om möjligheten att kräva tillbaka rörlig ersättning. 

f) Information om eventuella avvikelser från det förfarande för 

genomförande av ersättningspolicyn som avses i artikel 9a.6 och om 

eventuella undantag som tillämpas i enlighet med artikel 9a.4, 

inbegripet förklaringen av arten av exceptionella omständigheter och 

uppgifterna om de specifika delar från vilka undantag gjorts. 

2. Medlemsstaterna ska se till att bolagen i ersättningsrapporten inte tar med 

särskilda kategorier av enskilda ledande befattningshavares personuppgifter 

i den mening som avses i artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 2016/679** eller personuppgifter som avser enskilda 

ledande befattningshavares familjesituation. 
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3. Bolagen ska behandla ledande befattningshavares personuppgifter i 

ersättningsrapporten i enlighet med denna artikel i syfte att öka 

transparensen i fråga om ersättningen till ledande befattningshavare och på 

så sätt göra det lättare att utkräva ansvar av ledande befattningshavare och 

stärka aktieägartillsynen över deras ersättning. 

Utan att det påverkar tillämpningen av eventuella längre perioder som 

fastställs genom en sektorsspecifik unionslagstiftningsakt ska 

medlemsstaterna se till att bolagen inte håller ledande befattningshavares 

personuppgifter som i enlighet med denna artikel tas med i 

ersättningsrapporten tillgängliga för allmänheten i enlighet med punkt 5 i 

denna artikel längre än tio år efter offentliggörandet av 

ersättningsrapporten. 

Medlemsstaterna får i nationell rätt föreskriva om behandling av ledande 

befattningshavares personuppgifter för andra ändamål. 

4. Medlemsstaterna ska säkerställa att den årliga bolagsstämman har rätt att 

hålla en rådgivande omröstning om ersättningsrapporten för det senaste 

räkenskapsåret ▌. ▌Företaget ska i nästa ersättningsrapport förklara ▌hur 

▌resultatet av omröstningen på bolagsstämman har beaktats. 

När det gäller små och medelstora bolag enligt definitionen i artikel 3.2 och 

3.3 i direktiv 2013/34/EU får dock medlemsstaterna, som ett alternativ till en 

omröstning, föreskriva att ersättningsrapporten från det senaste 

räkenskapsåret ska läggas fram för diskussion på den årliga bolagsstämman 

som en separat punkt på dagordningen. Bolaget ska i nästa 

ersättningsrapport förklara hur diskussionen på bolagsstämman har 

beaktats. 
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5. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5.4 ska bolagen efter 

bolagsstämman göra ersättningsrapporten tillgänglig för allmänheten utan 

kostnad på sina webbplatser under en period på tio år, och får välja att hålla 

den tillgänglig längre, under förutsättning att den inte längre innehåller 

ledande befattningshavares personuppgifter. Den revisor eller det 

revisionsföretag som stadgas enligt lag ska kontrollera att den information 

som krävs enligt denna artikel har lämnats. 

Medlemsstaterna ska se till att bolagets ledande befattningshavare, inom 

ramen för den behörighet som nationell rätt ger dem, har kollektivt ansvar 

för att se till att ersättningsrapporten utarbetas och offentliggörs i enlighet 

med kraven i detta direktiv. Medlemsstaterna ska säkerställa att deras lagar 

och andra författningar om ansvar, åtminstone gentemot bolaget, tillämpas 

på bolagets ledande befattningshavare vid åsidosättande av de skyldigheter 

som avses i denna punkt. 

6. Kommissionen ska, i syfte att säkerställa en harmonisering i fråga om denna 

artikel,  ▌anta riktlinjer för att fastställa den standardiserade redovisningen av 

den information som anges i punkt 1 ▌ ▌. 
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Artikel 9c 

Transparens i fråga om och godkännande av transaktioner med närstående parter 

1. Medlemsstaterna ska fastställa en definition av väsentliga transaktioner för 

tillämpningen av denna artikel med beaktande av 

a) det inflytande som information om transaktionen kan ha på de 

ekonomiska beslut som bolagets aktieägare fattar, och 

b) de risker som transaktionen skapar för bolaget och dess aktieägare som 

inte är närstående parter, däribland minoritetsaktieägare. 

När medlemsstaterna definierar väsentliga transaktioner ska de fastställa en 

eller flera kvantitativa faktorer baserade på transaktionens påverkan på 

bolagets finansiella ställning, intäkter, tillgångar, kapitalisering, inbegripet 

eget kapital, eller omsättning eller ta hänsyn till transaktionens art och den 

närstående partens ställning. 

Medlemsstaterna får anta andra definitioner av väsentlighet för 

tillämpningen av punkt 4 än de för tillämpningen av punkterna 2 och 3, och 

får differentiera definitionerna efter bolagets storlek. 
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2. Medlemsstaterna ska säkerställa att bolagen offentligt tillkännager väsentliga 

transaktioner med närstående parter senast vid den tidpunkt då transaktionen 

slutförs ▌. Tillkännagivandet ska innehålla information om åtminstone arten 

av relation till den närstående parten, namnet på den närstående parten, 

transaktionens datum och värde samt övrig information som är nödvändig för 

att bedöma huruvida transaktionen är skälig och rimlig för bolaget och för 

aktieägare som inte är en närstående part, däribland minoritetsaktieägare. 

3. Medlemsstaterna får föreskriva att det offentliga tillkännagivande som avses i 

punkt 2 ska åtföljas av en rapport med en bedömning av huruvida 

transaktionen är skälig och rimlig för bolaget och för aktieägare som inte är 

en närstående part, däribland minoritetsaktieägare, och en förklaring av de 

antaganden den bygger på, tillsammans med de metoder som använts. 

Denna rapport ska framställas av 

a) en oberoende tredje part, eller 

b) bolagets förvaltningsorgan eller kontrollorgan, eller 

c) revisionskommittén eller en kommitté där majoriteten består av 

oberoende ledande befattningshavare. 

Medlemsstaterna ska säkerställa att de närstående parterna inte deltar i 

utarbetandet av rapporten. 
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4. Medlemsstaterna ska säkerställa att väsentliga transaktioner med närstående 

parter godkänns av bolagsstämman eller av bolagets förvaltnings- eller 

kontrollorgan i enlighet med förfaranden som hindrar den närstående parten 

från att utnyttja sin ställning och ger tillräckligt skydd för intressena för 

bolaget och för de aktieägare som inte är en närstående part, däribland 

minoritetsaktieägare. 

Medlemsstaterna får föreskriva att aktieägarna på bolagsstämman har rätt 

att rösta om väsentliga transaktioner med närstående parter som godkänts av 

bolagets förvaltnings- eller kontrollorgan. 

Om transaktionen med den närstående parten inbegriper en ledande 

befattningshavare eller en aktieägare ska denna ledande befattningshavare 

eller aktieägare inte delta i godkännandet eller omröstningen ▌. ▌ 

Medlemsstaterna får tillåta att en aktieägare som är en närstående part deltar 

i omröstningen under förutsättning att det i nationell rätt föreskrivs lämpliga 

skyddsåtgärder som gäller före eller under omröstningen för att skydda 

intressena för bolaget och för de aktieägare som inte är en närstående part, 

däribland minoritetsaktieägare, genom att hindra närstående parter från att 

godkänna transaktionen om majoriteten av de aktieägare som inte är en 

närstående part eller majoriteten av de oberoende ledande 

befattningshavarna är av motsatt åsikt. 
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5. Punkterna 2, 3 och 4 ska inte tillämpas på transaktioner som är en del av den 

löpande verksamheten och genomförs på normala marknadsvillkor. För 

sådana transaktioner ska bolagets förvaltnings- eller kontrollorgan inrätta ett 

internt förfarande för att regelbundet bedöma huruvida dessa villkor är 

uppfyllda. De närstående parterna får inte delta i denna bedömning. 

Medlemsstaterna får dock föreskriva att bolagen ska tillämpa kraven i 

punkterna 2, 3 eller 4 på transaktioner som är en del av den löpande 

verksamheten och genomförs på normala marknadsvillkor. 
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 ▌ 

6. Medlemsstaterna får utesluta eller tillåta bolagen att utesluta följande 

transaktioner ▌från kravet i punkterna 2, 3 och 4: 

a) Transaktioner mellan ett bolag och dess dotterbolag under 

förutsättning att dessa är helägda eller att inga andra närstående parter 

till bolaget har ett intresse i dotterbolaget eller att det i nationell rätt 

föreskrivs tillräckligt skydd för intressena för bolaget, dotterbolaget och 

deras aktieägare som inte är en närstående part, däribland 

minoritetsaktieägare, i sådana transaktioner. 

b) Tydligt definierade typer av transaktioner för vilka det i nationell rätt 

föreskrivs bolagsstämmans godkännande, förutsatt att en rättvis 

behandling av alla aktieägare och intressena för bolaget och för de 

aktieägare som inte är en närstående part, däribland 

minoritetsaktieägare, specifikt tas upp och är föremål för tillräckligt 

skydd genom bestämmelser i nationell rätt. 

c) Transaktioner som rör ersättningen till ledande befattningshavare, eller 

vissa delar av ersättningen till ledande befattningshavare, utbetalad 

eller innestående, i enlighet med artikel 9a. 

d) Transaktioner som ingåtts av kreditinstitut på grundval av åtgärder 

som syftar till att skydda deras stabilitet och som antagits av den 

behöriga myndighet som ansvarar för tillsyn i den mening som avses i 

unionsrätten. 

e) Transaktioner som erbjuds alla aktieägare på samma villkor, om 

likabehandling av alla aktieägare och skydd av bolagets intressen 

säkerställs. 
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7. Medlemsstaterna ska se till att bolagen offentligt tillkännager väsentliga 

transaktioner mellan bolagets närstående parter och bolagets dotterbolag. 

Medlemsstaterna får också föreskriva att tillkännagivandet ska åtföljas av en 

rapport med en bedömning av huruvida transaktionen är skälig och rimlig 

för bolaget och för de aktieägare som inte är en närstående part, däribland 

minoritetsaktieägare, och en förklaring av de antaganden den bygger på, 

tillsammans med de metoder som använts. De undantag som anges i 

punkterna 5 och 6 ska tillämpas även på de transaktioner som anges i denna 

punkt. 

8. Medlemsstaterna ska se till att transaktioner med samma närstående part 

som slutförts under valfri tolvmånadersperiod eller under samma 

räkenskapsår och som inte omfattas av de skyldigheter som anges i 

punkterna 2, 3 eller 4 räknas ihop för tillämpningen av de punkterna. 

9. Denna artikel ska inte påverka bestämmelserna om offentliggörande av 

insiderinformation som avses i artikel 17 i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 596/2014***. 
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__________________ 

* Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om 

årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om 

ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om 

upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (EUT L 182, 

29.6.2013, s. 19). 

 

** Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 

om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter 

och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 

95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1). 

 

*** Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 

2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om 

upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och 

kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG (EUT L 

173, 12.6.2014, s. 1)." 
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(5) Följande kapitel ska införas: 

"Kapitel IIa 

Genomförandeakter och sanktioner 

Artikel 14a 

Kommittéförfarande 

1. Kommissionen ska biträdas av Europeiska värdepapperskommittén, som 

inrättats genom kommissionens beslut 2001/528/EG*. Denna kommitté ska 

vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 182/2011**. 

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 

tillämpas. 
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Artikel 14b 

Åtgärder och sanktioner 

Medlemsstaterna ska fastställa regler om åtgärder och sanktioner för överträdelse av 

nationella bestämmelser som antas enligt detta direktiv och vidta alla nödvändiga 

åtgärder för att säkerställa att de tillämpas. 

Åtgärderna och sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. 

Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla dessa regler och 

genomförandeåtgärder senast den … [24 månader efter dagen för ikraftträdandet av 

detta ändringsdirektiv] samt utan dröjsmål eventuella ändringar som berör dem. 

___________________ 

 

* Kommissionens beslut 2001/528/EG av den 6 juni 2001 om inrättande av en 

europeisk värdepapperskommitté (EGT L 191, 13.7.2001, s. 45). 

 

** Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 

februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för 

medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina 

genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13)." 
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 ▌ 

Artikel 3 

Införlivande 

1. Medlemsstaterna ska senast ... [24 månader efter dagen för ikraftträdandet av detta 

ändringsdirektiv] sätta i kraft de lagar, förordningar och administrativa författningar 

som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast underrätta 

kommissionen om detta. 

När dessa åtgärder antas av medlemsstaterna ska de innehålla en hänvisning till detta 

direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Metoderna för 

denna hänvisning ska fastställas av medlemsstaterna. 

Trots vad som sägs i första stycket ska medlemsstaterna senast 24 månader efter 

antagandet av de genomförandeakter som avses i artiklarna 3a.8, 3b.6 och 3c.3 i 

direktiv 2007/36/EG sätta i kraft de lagar, förordningar och administrativa 

författningar som är nödvändiga för att följa artiklarna 3a, 3b och 3c i det 

direktivet. 

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala åtgärder i 

den nationella rätten som de antar på det område som omfattas av detta direktiv. 
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Artikel 4 

Ikraftträdande 

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i 

Europeiska unionens officiella tidning. 

Artikel 5 

Adressater 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfärdat i 

På Europaparlamentets vägnar  På rådets vägnar 

Ordförande  Ordförande 

 

 

Or. en 

 


