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Ændringsforslag 1
Sajjad Karim

Forslag til beslutning
Led 1 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til Rådets andet direktiv af 
31. januar 1977 om samordning af de 
garantier, som kræves i medlemsstaterne 
af de i traktatens artikel 58, stk. 2, nævnte 
selskaber til beskyttelse af såvel 
selskabsdeltagernes som tredjemands 
interesser, for så vidt angår stiftelsen af 
aktieselskabet samt bevarelse af og 
ændringer i dets kapital, med det formål 
at gøre disse garantier lige byrdefulde1,

Or. en

Ændringsforslag 2
Sajjad Karim

Forslag til beslutning
Led 3 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 
2000 om visse retlige aspekter af 
informationssamfundstjenester, navnlig 
elektronisk handel, i det indre marked2

("Direktivet om elektronisk handel"), 

Or. en

                                               
1 EFT L 26 af 31.1.1977, s. 1.
2 EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1.
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Ændringsforslag 3
Sajjad Karim

Forslag til beslutning
Led 8 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til Rådets direktiv 
2003/48/EF af 3. juni 2003 om beskatning 
af indtægter fra opsparing i form af 
rentebetalinger1,       

Or. en

Ændringsforslag 4
Sajjad Karim

Forslag til beslutning
Led 13 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2005/1/EF af 9. marts 
2005 om ændring af Rådets direktiv 
73/239/EØF, 85/611/EØF, 91/675/EØF, 
92/49/EØF og 93/6/EØF og af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 94/19/EF, 
98/78/EF, 2000/12/EF, 2001/34/EF, 
2002/83/EF og 2002/87/EF med henblik 
på indførelse af en ny 
organisationsstruktur for udvalg 
vedrørende finansielle tjenesteydelser2,

Or. en

                                               
1 EFT L 157 af 26.6.2003, s. 38.
2 EFT L 79 af 24.3.2005, s. 9.
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Ændringsforslag 5
Sajjad Karim

Forslag til beslutning
Led 16 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til Kommissionens direktiv 
2006/73/EF af 10. august 2006 om 
gennemførelse af Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2004/39/EF for så vidt 
angår de organisatoriske krav til og 
betingelserne for drift af 
investeringsselskaber samt definitioner af 
begreber med henblik på nævnte direktiv1, 
(gennemførelsesdirektivet til MiFID),

Or. en

Ændringsforslag 6
Sajjad Karim

Forslag til beslutning
Led 16 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til Kommissionens direktiv 
2007/16/EF2 om gennemførelse af Rådets 
direktiv 85/611/EØF om samordning af 
love og administrative bestemmelser om 
visse institutter for kollektiv investering i 
værdipapirer (investeringsinstitutter) med 
hensyn til afklaring af bestemte 
definitioner,

Or. en

                                               
1 EFT L 241 af 2.9.2006, s. 26.
2 EFT L 79 af 20.3.2007, s. 11.
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Ændringsforslag 7
Sajjad Karim

Forslag til beslutning
Led 18 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til undersøgelsen om 
hedgefonde: Gennemsigtighed og 
interessekonflikter, som er udarbejdet af 
Økonomi- og Valutaudvalget1,

Or. en

Ændringsforslag 8
Sajjad Karim

Forslag til beslutning
Punkt A

Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der erkender, at alternative 
investeringsinstrumenter såsom 
hedgefonde og aktiefonde giver 
kapitalforvaltere nye muligheder for 
diversificering, øger markedets likviditet, 
tilbyder investorerne udsigt til større afkast 
og forbedrer markedets effektivitet,

A. der erkender, at alternative 
investeringsinstrumenter såsom 
hedgefonde og aktiefonde giver 
kapitalforvaltere nye muligheder for 
diversificering, øger markedets likviditet, 
tilbyder investorerne udsigt til større 
afkast, bidrager til
prisfastsættelsesprocessen, 
risikospredning og finansiel integration 
og forbedrer markedets effektivitet,

Or. en

Ændringsforslag 9
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Forslag til beslutning
Punkt A

                                               
1 IP/A/ECON/IC/2007-24.
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der erkender, at alternative 
investeringsinstrumenter såsom 
hedgefonde og aktiefonde giver 
kapitalforvaltere nye muligheder for 
diversificering, øger markedets likviditet, 
tilbyder investorerne udsigt til større afkast 
og forbedrer markedets effektivitet,

A. der erkender, at alternative 
investeringsinstrumenter såsom 
hedgefonde og aktiefonde giver 
kapitalforvaltere nye muligheder for 
diversificering, øger markedets likviditet, 
tilbyder investorerne udsigt til større afkast 
og forbedrer markedets effektivitet; der 
henviser til, at det også erkendes, at de 
drager nytte af en stor udstrækning af 
asymmetrisk information om finansielle 
markeder, og at hedgefondes og 
aktiefondes samlede aktiviteter kan skabe 
systemiske risici og hindringer for 
realøkonomien og den internationale 
finansielle stabilitet,

Or. en

Ændringsforslag 10
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Forslag til beslutning
Betragtning B

Forslag til beslutning Ændringsforslag

B. der henviser til, at EU-baserede 
hedgefonde og aktiefonde har brug for et 
miljø, som tager hensyn til deres 
innovative strategier for at sikre, at de 
fortsat er konkurrencedygtige på 
internationalt plan, og samtidig mildner 
virkningerne af en potentielt dårlig 
markedsdynamik,

B. der henviser til, at EU-baserede 
hedgefonde og aktiefonde har brug for et 
reguleret miljø, som tager hensyn til deres 
innovative strategier for at sikre, at de 
fortsat er konkurrencedygtige på 
internationalt plan, og samtidig mildner 
virkningerne af en potentielt dårlig 
markedsdynamik,

Or. en
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Ændringsforslag 11
Sharon Bowles

Forslag til beslutning
Betragtning B

Forslag til beslutning Ændringsforslag

B. der henviser til, at EU-baserede 
hedgefonde og aktiefonde har brug for et 
miljø, som tager hensyn til deres 
innovative strategier for at sikre, at de 
fortsat er konkurrencedygtige på 
internationalt plan, og samtidig mildner 
virkningerne af en potentielt dårlig 
markedsdynamik,

B. der henviser til, at EU-baserede 
hedgefonde og aktiefonde har brug for et 
miljø, som tager hensyn til deres 
innovative strategier for at sikre, at de 
fortsat er konkurrencedygtige på 
internationalt plan, og samtidig mildner 
virkningerne af en potentielt dårlig 
markedsdynamik; er bekymret for, at en 
specifik lovgivning ville være ufleksibel og 
kvæle innovationen,

Or. en

Ændringsforslag 12
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Forslag til beslutning
Punkt B a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ba. der henviser til, at hegdefonde og 
aktiefonde, der har deres 
administrationsselskab placeret i EU, skal 
overholde nuværende og fremtidig 
fællesskabslovgivning; der henviser til, at 
enheder med hjemsted uden for EU også 
skal overholde denne lovgivning inden for 
rammerne af visse aktiviteter,

Or. en
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Ændringsforslag 13
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Forslag til beslutning
Punkt C

Forslag til beslutning Ændringsforslag

C. der henviser til, at hedgefonde og 
aktiefonde i nogle medlemsstater er 
underlagt nationale reguleringsordninger, 
og at forskellige nationale ordninger 
indebærer en risiko for fragmentering af 
regelsættene, hvilket kunne hæmme 
udviklingen af sådanne aktiviteter på tværs 
af grænserne i Europa,

C. der henviser til, at hedgefonde og 
aktiefonde i nogle medlemsstater er 
underlagt nationale reguleringsordninger, 
og at forskellige nationale ordninger 
indebærer en risiko for fragmentering af 
regelsættene og arbitrage i det indre 
marked, hvilket kunne hæmme udviklingen 
af sådanne aktiviteter på tværs af 
grænserne i Europa, og også til, hvilket er 
mere vigtigt, at det kunne udløse en 
nedadgående spiral og resultere i en 
svækkelse af de regulerings- og 
tilsynsordninger, der er nødvendige for at 
forhindre selskaber, arbejdstagere og den 
reelle økonomi i at blive påvirket negativt,

Or. en

Ændringsforslag 14
Sharon Bowles

Forslag til beslutning
Punkt C

Forslag til beslutning Ændringsforslag

C. der henviser til, at hedgefonde og 
aktiefonde i nogle medlemsstater er 
underlagt nationale reguleringsordninger, 
og at forskellige nationale ordninger 
indebærer en risiko for fragmentering af 
regelsættene, hvilket kunne hæmme 
udviklingen af sådanne aktiviteter på tværs 
af grænserne i Europa,

C. der henviser til, at hedgefonde og 
aktiefonde i nogle medlemsstater er 
underlagt nationale reguleringsordninger 
og forskelligartet gennemførelse af 
eksisterende EU-direktiver, og at 
forskellige nationale ordninger indebærer 
en risiko for fragmentering af regelsættene 
i det indre marked, hvilket kunne hæmme 
udviklingen af sådanne aktiviteter på tværs 
af grænserne i Europa,

Or. en
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Ændringsforslag 15
Sharon Bowles

Forslag til beslutning
Punkt D

Forslag til beslutning Ændringsforslag

D. der henviser til, at direktiver synes at 
være de mest velegnede retsinstrumenter til 
behandling af de forskellige spørgsmål i 
tilknytning til hedgefonde og aktiefonde,

D. der henviser til, at direktiver allerede 
har været anvendt som retsinstrumenter til 
behandling af gennemsigtighed, 
indberetning og kursmanipulation og bør 
gennemgås samlet med henblik på deres 
indvirkning på hedgefonde og aktiefonde,

Or. en

Ændringsforslag 16
Wolf Klinz

Forslag til beslutning
Punkt D

Forslag til beslutning Ændringsforslag

D. der henviser til, at direktiver synes at 
være de mest velegnede instrumenter til 
behandling af de forskellige spørgsmål i 
tilknytning til hedgefonde og aktiefonde,

udgår

Or. en

Ændringsforslag 17
Kurt Joachim Lauk

Forslag til beslutning
Punkt D

Forslag til beslutning Ændringsforslag

D. der henviser til, at direktiver synes at 
være de mest velegnede instrumenter til 
behandling af de forskellige spørgsmål i 

D. der henviser til, at en undersøgelse og 
vurdering af de gældende bestemmelser i 
medlemsstaterne vedrørende hedgefonde 
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tilknytning til hedgefonde og aktiefonde, og aktiefonde bør gå forud for et muligt 
direktiv om hegdefondes og aktiefondes 
gennemsigtighed i forbindelse med en 
bedre regulering, og at disse i givet fald 
bør danne udgangspunkt for en 
harmonisering,

Or. de

Ændringsforslag 18
Wolf Klinz

Forslag til beslutning
Punkt D a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Da. der henviser til, at sektorerne for 
hedgefonde og aktiefonde kan fremsætte 
konkrete forslag vedrørende spørgsmål 
om gennemsigtighed, og at disse 
initiativer, hvor de allerede findes, bør 
gennemføres i overensstemmelse hermed; 
der henviser til, at lovgivningsmæssige 
foranstaltninger kun bør overvejes som 
det rette instrument, hvis dette ikke lykkes,

Or. en

Ændringsforslag 19
Kurt Joachim Lauk

Forslag til beslutning
Punkt E

Forslag til beslutning Ændringsforslag

E. der erkender, at et af de vigtigste 
spørgsmål er behovet for gennemsigtighed, 
og at der er flere aspekter ved 
gennemsigtighed, som f.eks. hedgefondes 
gennemsigtighed i forhold til såvel de 
selskaber, i hvilke de køber eller ejer 
aktier, som til mæglere, institutionelle 

E. der erkender, at et af de vigtigste 
spørgsmål er behovet for gennemsigtighed, 
og at der er flere aspekter ved 
gennemsigtighed, som f.eks. hedgefondes 
gennemsigtighed i forhold til såvel deres
mæglere, institutionelle investorer som 
pensionsfonde eller banker, 
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investorer som pensionsfonde eller banker, 
detailinvestorer, forretningspartnere, 
regulerende myndigheder og andre 
myndigheder; den største mangel på 
gennemsigtighed findes i forholdet mellem 
hedgefonde og de selskaber, i hvilke de 
køber eller ejer aktier,

detailinvestorer og forretningspartnere; der 
henviser til, at klagen fra nogle parter 
over, at der er mangel på gennemsigtighed 
i forholdet mellem hedgefonde og de 
selskaber, i hvilke de køber eller ejer 
aktier, ikke er berettiget,

Or. en

Ændringsforslag 20
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Forslag til beslutning
Punkt E

Forslag til beslutning Ændringsforslag

E. der erkender, at et af de vigtigste 
spørgsmål er behovet for
gennemsigtighed, og at der er flere 
aspekter ved gennemsigtighed, som f.eks. 
hedgefondes gennemsigtighed i forhold til 
såvel de selskaber, i hvilke de køber eller 
ejer aktier, som til mæglere, institutionelle 
investorer som pensionsfonde eller banker, 
detailinvestorer, forretningspartnere, 
regulerende myndigheder og andre 
myndigheder; den største mangel på 
gennemsigtighed findes i forholdet mellem 
hedgefonde og de selskaber, i hvilke de 
køber eller ejer aktier,

E. der henviser til, at den nuværende 
finansielle krise har sat fokus på en 
manglende gennemsigtighed, og erkender, 
at der er behov for at øge den på 
forskellige niveauer, og at der er flere 
aspekter ved gennemsigtighed, som f.eks.
hedgefondes og aktiefondes 
gennemsigtighed i forhold til såvel de 
selskaber, i hvilke de køber eller ejer 
aktier, som til mæglere, institutionelle 
investorer som pensionsfonde eller banker, 
detailinvestorer, forretningspartnere, 
regulerende myndigheder og andre 
myndigheder; den største mangel på 
gennemsigtighed findes i forholdet mellem 
hedgefonde og aktiefonde og de selskaber, 
i hvilke de køber eller ejer aktier,

Or. en

Ændringsforslag 21
Sharon Bowles

Forslag til beslutning
Punkt E

Adlib Express Watermark



AM\720518DA.doc 13/44 PE405.821v01-00

DA

Forslag til beslutning Ændringsforslag

E. der erkender, at et af de vigtigste 
spørgsmål er behovet for gennemsigtighed, 
og at der er flere aspekter ved 
gennemsigtighed, som f.eks. hedgefondes 
gennemsigtighed i forhold til såvel de 
selskaber, i hvilke de køber eller ejer 
aktier, som til mæglere, institutionelle 
investorer som pensionsfonde eller banker, 
detailinvestorer, forretningspartnere, 
regulerende myndigheder og andre 
myndigheder; den største mangel på 
gennemsigtighed findes i forholdet mellem 
hedgefonde og de selskaber, i hvilke de 
køber eller ejer aktier,

E. der erkender, at et af de vigtigste 
spørgsmål er undersøgelsen af
gennemsigtighed og af, hvor den kan øges, 
og at der er flere aspekter ved 
gennemsigtighed, som f.eks. hedgefondes 
gennemsigtighed i forhold til såvel 
mæglere, institutionelle investorer som 
pensionsfonde eller banker, 
forretningspartnere regulerende 
myndigheder og andre myndigheder; der 
henviser til, at en klage fra nogle parter 
vedrører manglen på gennemsigtighed 
mellem hedgefonde og de selskaber, i 
hvilke de køber eller ejer aktier,

Or. en

Ændringsforslag 22
Piia-Noora Kauppi

Forslag til beslutning
Punkt E a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ea. der henviser til, at en inkonsekvent 
gennemførelse af 
gennemsigtighedsdirektivet har ført til et 
usammenhængende niveau af
gennemsigtighed i EU og store 
omkostninger for investorerne,

Or. en

Ændringsforslag 23
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Forslag til beslutning
Punkt E a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ea. der henviser til, at gennemsigtighed er 
en afgørende betingelse for investorers 
tillid til og forståelse af komplekse 
finansielle produkter og derfor fremmer 
de finansielle markeders optimale 
funktion og stabilitet,

Or. en

Ændringsforslag 24
Sharon Bowles

Forslag til beslutning
Punkt F

Forslag til beslutning Ændringsforslag

F. der henviser til, at hovedårsagen til den 
aktuelle subprime krise ikke er den 
manglende regulering, hvad angår 
investorerne, men at 
kreditvurderingsinstitutterne ikke har 
opfyldt deres funktion, hvorfor 
sidstnævnte i princippet bør underkastes 
de samme overensstemmelseskrav som 
dem, der gælder for revisorer,

udgår

Or. en

Ændringsforslag 25
Sharon Bowles

Forslag til beslutning
Punkt F

Forslag til beslutning Ændringsforslag

F. der henviser til, at hovedårsagen til den 
aktuelle subprime krise ikke er den 
manglende regulering, hvad angår 
investorerne, men at 

F. der henviser til, at hovedårsagen til den 
aktuelle subprime krise ikke er den 
manglende regulering, hvad angår 
investorerne, eller kan tilskrives en enkelt 
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kreditvurderingsinstitutterne ikke har 
opfyldt deres funktion, hvorfor 
sidstnævnte i princippet bør underkastes 
de samme overensstemmelseskrav som 
dem, der gælder for revisorer,

sektor; bemærker blandt de forskellige fejl 
at udstedelsen af værdipapirer og 
processen for kreditvurderingsinstitutter i 
forbindelse med komplekse produkter 
resulterede i en for høj pris på disse 
produkter med hensyn til de 
underliggende aktiver,

Or. en

Ændringsforslag 26
Wolf Klinz

Forslag til beslutning
Punkt F

Forslag til beslutning Ændringsforslag

F. der henviser til, at hovedårsagen til den 
aktuelle subprime krise ikke er den 
manglende regulering, hvad angår 
investorerne, men at 
kreditvurderingsinstitutterne ikke har 
opfyldt deres funktion, hvorfor 
sidstnævnte i princippet bør underkastes 
de samme overensstemmelseskrav som 
dem, der gælder for revisorer,

F. der henviser til, at årsagerne til den 
aktuelle uro på de finansielle markeder er 
mangfoldige og omfatter:

– forsømmelig lånepraksis på det 
amerikanske boligmarked
– hurtig innovation inden for komplekse 
produkter 
– originate-to-distributemodellen og den 
lange formidlingskæde,
– investorers begærlighed efter stadig 
større afkast og kortsigtede incitamenter 
med hensyn til godtgørelse samt
– interessekonflikter blandt 
kreditvurderingsinstitutter og den 
misforståede betydning af 
kreditvurdering,

Or. en
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Ændringsforslag 27
Sajjad Karim

Forslag til beslutning
Punkt F

Forslag til beslutning Ændringsforslag

F. der henviser til, at hovedårsagen til den 
aktuelle subprime krise ikke er den 
manglende regulering, hvad angår 
investorerne, men at 
kreditvurderingsinstitutterne ikke har 
opfyldt deres funktion, hvorfor 
sidstnævnte i princippet bør underkastes 
de samme overensstemmelseskrav som 
dem, der gælder for revisorer,

F. der henviser til den internationale 
konsensus, som Kommissionen, 
medlemsstaterne, Den Europæiske 
Centralbank, Forummet for Finansiel 
Stabilitet, Den Internationale 
Børstilsynsorganisation og andre har 
givet udtryk for, om at det vil tage tid at 
forstå de fulde årsager til og konsekvenser 
af subprime-krisen; der henviser til, at 
hverken hedgefonde eller privat 
aktiekapital betragtes som årsagen til den  
aktuelle uro på finansmarkederne,

Or. en

Ændringsforslag 28
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Forslag til beslutning
Punkt F

Forslag til beslutning Ændringsforslag

F. der henviser til, at hovedårsagen til den 
aktuelle subprime krise ikke er den 
manglende regulering, hvad angår 
investorerne, men at 
kreditvurderingsinstitutterne ikke har 
opfyldt deres funktion, hvorfor sidstnævnte 
i princippet bør underkastes de samme 
overensstemmelseskrav som dem, der 
gælder for revisorer,

F. der henviser til, at hovedårsagen til den 
aktuelle subprime krise ligger i adskillige 
aspekter som den manglende regulering, 
hvad angår amerikanske 
investeringsbanker, den overdrevne 
anvendelse af originate-to-
distributemodellen og af processen med 
udstedelse af værdipapirer, den 
manglende respekt for processen med 
rettidig omhu, den utilstrækkelige 
risikovurdering, samt at 
kreditvurderingsinstitutterne ikke har 
opfyldt deres funktion, hvorfor sidstnævnte 
i princippet bør underkastes de samme 
overensstemmelseskrav som dem, der 
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gælder for revisorer,

Or. en

Ændringsforslag 29
Kurt Joachim Lauk

Forslag til beslutning
Punkt F

Forslag til beslutning Ændringsforslag

F. der henviser til, at hovedårsagen til den 
aktuelle subprime krise ikke er den 
manglende regulering, hvad angår 
investorerne, men at 
kreditvurderingsinstitutterne ikke har 
opfyldt deres funktion, hvorfor 
sidstnævnte i princippet bør underkastes 
de samme overensstemmelseskrav som 
dem, der gælder for revisorer,

udgår

Or. en

Ændringsforslag 30
Sharon Bowles

Forslag til beslutning
Punkt G

Forslag til beslutning Ændringsforslag

G. der henviser til, at fællesskabsretten 
indeholder mekanismer såsom 
komitologiproceduren eller 
Lamfalussymetoden, som gør det muligt 
ved hjælp af 
gennemførelsesforanstaltninger at reagere 
fleksibelt på de skiftende 
forretningsmæssige betingelser, og at dette 
vil blive bedre med de delegerede retsakter 
under den nye traktat,

G. der henviser til, at fællesskabsretten 
indeholder mekanismer såsom 
komitologiproceduren eller 
Lamfalussymetoden, som gør det muligt 
ved hjælp af 
gennemførelsesforanstaltninger at reagere 
fleksibelt på de skiftende 
forretningsmæssige betingelser, og at dette 
vil blive bedre med de delegerede retsakter 
under den nye traktat; der henviser til, at 
det dog ville være forkert at se bort fra 

Adlib Express Watermark



PE405.821v01-00 18/44 AM\720518DA.doc

DA

den vrede og retlige usikkerhed, der 
kunne opstå af at indføre en forhastet og 
ikke afprøvet lovgivning, blot fordi 
fremtidig ændring heraf måtte være 
lettere,

Or. en

Ændringsforslag 31
Sharon Bowles

Forslag til beslutning
Punkt H

Forslag til beslutning Ændringsforslag

H. der henviser til, at mange forskellige 
forretningsinitiativer har indført deres 
egne kodekser for bedste praksis, der kan 
anvendes som model for EU-
lovgivningen, og at selskaber og 
erhvervssammenslutninger ud over at 
overholde EU-retten bør tilskyndes til at 
indføre deres egne kodekser for bedste 
praksis,

H. der henviser til, at organisationer som 
Den Internationale 
Børstilsynsorganisation, Den 
Internationale Valutafond, 
Organisationen for Økonomisk 
Samarbejde og Udvikling og 
brancheorganisationer, herunder for 
hedgefonde og aktiefonde, allerede har 
indført principper og kodekser for bedste 
praksis, der skal afprøves og overvåges, og 
at selskaber og erhvervssammenslutninger 
ud over at overholde EU-retten bør 
tilskyndes til at tilslutte sig disse kodekser 
efter et princip om at følge eller forklare, 
og at detaljer om overholdelse og 
forklaringer i denne forbindelse skal være 
offentligt tilgængelige,

Or. en

Ændringsforslag 32
Sajjad Karim

Forslag til beslutning
Punkt H
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

H. der henviser til, at mange forskellige 
forretningsinitiativer har indført deres egne 
kodekser for bedste praksis, der kan 
anvendes som model for EU-
lovgivningen, og at selskaber og 
erhvervssammenslutninger ud over at 
overholde EU-retten bør tilskyndes til at 
indføre deres egne kodekser for bedste 
praksis,

H. der henviser til, at mange forskellige 
forretningsinitiativer har indført deres egne 
kodekser for bedste praksis, der supplerer 
den formelle EU-lovgivning på områder, 
der er svære at behandle på en mere 
formaliseret måde, eller hvor dette ikke 
ønskes, og at selskaber og 
erhvervssammenslutninger ud over at 
overholde EU-retten bør tilskyndes til at 
indføre deres egne kodekser for bedste 
praksis,

Or. en

Ændringsforslag 33
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Forslag til beslutning
Punkt H

Forslag til beslutning Ændringsforslag

H. der henviser til, at mange forskellige 
forretningsinitiativer har indført deres egne 
kodekser for bedste praksis, der kan 
anvendes som model for EU-lovgivningen, 
og at selskaber og 
erhvervssammenslutninger ud over at 
overholde EU-retten bør tilskyndes til at 
indføre deres egne kodekser for bedste 
praksis,

H. der henviser til, at mange forskellige 
forretningsinitiativer har indført deres egne 
kodekser for bedste praksis, der kan 
anvendes som model for EU-lovgivningen, 
og at selskaber og 
erhvervssammenslutninger ud over at 
overholde EU-retten bør tilskyndes til at 
indføre deres egne kodekser for bedste 
praksis; der henviser til, at disse kodekser 
bør ledsages af princippet om at følge 
eller forklare og bør behandles ordentligt 
på en transparent måde,

Or. en
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Ændringsforslag 34
Kurt Joachim Lauk

Forslag til beslutning
Punkt H

Forslag til beslutning Ændringsforslag

H. der henviser til, at mange forskellige 
forretningsinitiativer har indført deres 
egne kodekser for bedste praksis, der kan 
anvendes som model for EU-
lovgivningen, og at selskaber og 
erhvervssammenslutninger ud over at 
overholde EU-retten bør tilskyndes til at 
indføre deres egne kodekser for bedste 
praksis,

H. der henviser til, at hedgefonde og 
aktiefonde har indført deres egne kodekser 
for bedste praksis, der bør have chancen 
for at bevise deres værdi,

Or. en

Ændringsforslag 35
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Forslag til beslutning
Punkt I

Forslag til beslutning Ændringsforslag

I. der henviser til, at der tilsyneladende 
ikke er behov for produktrelateret 
lovgivning,

I. der henviser til, at produktrelateret 
lovgivning tilsyneladende ikke er den rette 
form for lovgivning at anvende inden for 
denne innovative sektor,

Or. en

Ændringsforslag 36
Kurt Joachim Lauk

Forslag til beslutning
Punkt I

Forslag til beslutning Ændringsforslag

I. der henviser til, at der tilsyneladende 
ikke er behov for produktrelateret 

I. (vedrører ikke den danske tekst)
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lovgivning,

Or. de

Ændringsforslag 37
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Forslag til beslutning
Punkt I a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ia. der henviser til, at udlån af aktier med 
henblik på stemmeafgivelse på lånte 
aktier er dårlig praksis, og at aktionærer 
med en lang tidshorisont er at foretrække 
frem for dem med et kortsigtet perspektiv, 

Or. en

Ændringsforslag 38
Sharon Bowles

Forslag til beslutning
Punkt I a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ia. der henviser til, at lovgivningen for at 
sikre en bedre regulering kun må 
anvendes, hvis der er belæg for, at 
markedet fejler, og at den ikke bør gøre 
forskel mellem lignende 
investeringsaktiviteter,

Or. en

Ændringsforslag 39
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Forslag til beslutning
Punkt I b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ib. der henviser til, at den nuværende 
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struktur for selsskabsledelse indeholder 
ubalancer med hensyn til ejerskab, 
kontrol, gennemsigtighed, tilsyn, ansvar 
og information, og at hedgefonde og 
aktiefonde potentielt påvirker 
gennemsigtigheden i forbindelse med 
driftsforvaltningen af virksomheder i 
negativ retning,

Or. en

Ændringsforslag 40
Wolf Klinz

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. anmoder Kommissionen om, på 
grundlag af EF-traktatens artikel 44, 
artikel 47, stk. 2, eller artikel 95, 
afhængigt af emnet, at forelægge 
Parlamentet et eller flere forslag til 
retsakter om hedgefondes og aktiefondes 
gennemsigtighed; opfordrer til, at dette 
eller disse forslag udarbejdes under 
hensyntagen til interinstitutionelle 
drøftelser og i overensstemmelse med 
nedenstående detaljerede henstillinger;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 41
Sharon Bowles

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. anmoder Kommissionen om, på 
grundlag af EF-traktatens artikel 44, 
artikel 47, stk. 2, eller artikel 95, 

1. anmoder Kommissionen om, i dens 
gennemgang af direktiv 2004/109/EF om 
harmonisering af gennemsigtighedskrav 
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afhængigt af emnet, at forelægge 
Parlamentet et eller flere forslag til 
retsakter om hedgefondes og aktiefondes 
gennemsigtighed; opfordrer til, at dette 
eller disse forslag udarbejdes under 
hensyntagen til interinstitutionelle 
drøftelser og i overensstemmelse med 
nedenstående detaljerede henstillinger;

også at forelægge Parlamentet en 
vurdering af direktivets funktion med 
hensyn til investorer i hedgefonde og 
aktiefonde, herunder relevante 
sammenligninger med dets anvendelse på 
andre investorer;

Or. en

Ændringsforslag 42
Kurt Joachim Lauk

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. anmoder Kommissionen om, på 
grundlag af EF-traktatens artikel 44, 
artikel 47, stk. 2, eller artikel 95, 
afhængigt af emnet, at forelægge 
Parlamentet et eller flere forslag til 
retsakter om hedgefondes og aktiefondes 
gennemsigtighed; opfordrer til, at dette 
eller disse forslag udarbejdes under 
hensyntagen til interinstitutionelle 
drøftelser og i overensstemmelse med
nedenstående detaljerede henstillinger;

1. anmoder Kommissionen om først og 
fremmest at sikre overholdelse af de 
retsakter, der gælder i medlemsstaterne, 
for ved senere lejlighed at forelægge 
Parlamentet et forslag til retsakt om
harmonisering af de eksisterende 
retsakter om investeringer i hedgefonde 
og aktiefonde; opfordrer til, at dette forslag 
udarbejdes under hensyntagen til 
interinstitutionelle drøftelser og 
nedenstående detaljerede henstillinger;

Or. de

Ændringsforslag 43
Wolf Klinz

Forslag til beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1a. anmoder sektorerne for hedgefonde 
og aktiefonde om at behandle spørgsmål 
om gennemsigtighed ved at fremsætte 
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konkrete forslag og, hvor disse allerede 
findes, at gennemføre dem i 
overensstemmelse hermed og jævnligt 
holde Parlamentet og Kommissionen 
underrettet om, hvilke fremskridt de har 
gjort med disse initiativer; mener, at hvis 
sektoren ikke i nær fremtid har gjort 
reelle fremskridt, kunne et forslag til 
retsakter om hedgefondes og aktiefondes 
gennemsigtighed være den rette måde at 
behandle spørgsmål om gennemsigtighed;

Or. en

Ændringsforslag 44
Piia-Noora Kauppi

Forslag til beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1a. henleder opmærksomheden på 
behovet for at overvinde forhindringerne 
for grænseoverskridende spredning af 
alternative investeringer gennem 
oprettelse af en EU-dækkende ordning for 
private investeringer for institutionelle 
investorer;

Or. en

Ændringsforslag 45
Sharon Bowles

Forslag til beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1a. foreslår, at der oprettes et websted for 
adfærdskodekser for EU, som fremmes 
internationalt; foreslår, at webstedet skal 
indeholde et register over de aktører på 
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markedet, som følger adfærdskodekset, 
deres offentliggørelser og forklaringer på 
fravigelser; bemærker, at begrundelser 
for fravigelser også kan være et redskab 
til at lære mere;

Or. en

Ændringsforslag 46
Wolf Klinz

Forslag til beslutning
Punkt 1 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1b. opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at oprette en EU-
dækkende ordning for private 
investeringer for at fjerne 
forhindringerne for grænseoverskridende 
spredning af alternative investeringer

Or. en

Ændringsforslag 47
Wolf Klinz

Forslag til beslutning
Bilag

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Bilag til forslaget til beslutning:

Detaljerede henstillinger vedrørende 
indholdet i de ønskede forslag

udgår
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Europa-Parlamentet anmoder 
Kommissionen om at foreslå et eller flere 
direktiver, der garanterer en fælles 
standard for gennemsigtighed og takler de 
nedenfor anførte spørgsmål om 
hedgefonde og aktiefonde på en sådan 
måde, at direktiverne efter behov giver 
medlemsstaterne tilstrækkelig fleksibilitet 
til at omsætte EU-bestemmelserne til 
deres eksisterende selskabsretlige forhold.

Hedgefonde og aktiefonde
Europa-Parlamentet anmoder 
Kommissionen om at forelægge relevante 
forslag til retsakter ved at gennemgå 
eksisterende EU-lovgivning vedrørende de 
forskellige typer af investorer og 
modparter, og at tilpasse eller udarbejde 
regler om, at relevante og væsentlige 
oplysninger skal bekendtgøres tydeligt og 
rettidigt for at fremme en 
beslutningstagning af høj kvalitet og en 
gennemsigtig kommunikation mellem 
investorer og selskabsledelse.
Den nye lovgivning bør kræve, at 
aktionæren anmelder til udstederen, hvor 
stor en andel stemmerettigheder i 
udstederen denne besidder som følge af 
en erhvervelse eller afhændelse af aktier, 
hvis denne andel når op på, overstiger 
eller falder under specifikke tærskler, 
begyndende med 3 % i stedet for 5 %, som 
nævnt i direktiv 2004/109/EF; den bør 
også forpligte hedgefonde og aktiefonde 
til dels over for de selskaber, i hvilke de 
køber eller ejer aktier, og dels over for 
detailinvestorer og institutionelle 
investorer, mæglere og tilsynsførende at 
orientere om og gøre rede for deres 
investeringspolitik og de dertil knyttede 
risici.
Disse forslag bør være baseret på en 
gennemgang af den eksisterende EU-
lovgivning, som har til formål at 
kontrollere, i hvilket omfang de 
eksisterende 
gennemsigtighedsbestemmelser kan finde 
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anvendelse på hedgefondes og aktiefondes 
specifikke situation.
Hvad angår de ovennævnte forslag til 
retsakter bør Kommissionen navnlig:
- undersøge muligheden for anvendelse af 
kontraktvilkår på alternative 
investeringer, som sikrer en klar 
risikobegrænsning, iværksættelse af 
foranstaltninger i tilfælde af overskridelse 
af tærskler, tilstrækkelig information, en 
klar beskrivelse af "lock-up"-perioder og 
udtrykkelige betingelser for opsigelse og 
afslutning af kontrakten;
- undersøge spørgsmålet om hvidvaskning 
af penge i forbindelse med hedgefonde og 
aktiefonde.
Specifikt om hedgefonde
Europa-Parlamentet anmoder 
Kommissionen om at indføre 
bestemmelser, der øger 
gennemsigtigheden af 
stemmeafgivningsreglerne i forbindelse 
med hedgefonde, således forstået at 
fællesskabsreglernes adressater skal 
forvalte disse fonde; reglerne kunne 
desuden omfatte en EU-ordning for 
identifikation af aktionærer.
Hvad angår de(t) ovennævnte forslag til 
retsakter bør Kommissionen navnlig:
- undersøge muligheden for at afbøde de 
uønskede virkninger af 
værdipapirlångivning;
- undersøge, om informationskravene 
også bør gælde for samarbejdsaftaler 
mellem flere aktionærer og indirekte 
erhvervelse af stemmerettigheder gennem 
optionsordninger.
Specifikt om aktiefonde
Europa-Parlamentet anmoder 
Kommissionen om at indføre 
bestemmelser, der forbyder aktiefonde at 
"udplyndre" selskaber (såkaldte 
selskabstømninger) og dermed misbruge 
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deres finansielle magt på en sådan måde, 
at det udelukkende er til skade for det 
erhvervede selskab uden at have positive 
virkninger for selskabets fremtid og 
arbejdstagernes, kreditorernes og 
forretningspartnernes situation.
Med henblik på de ovennævnte 
lovgivningsmæssige forslag bør 
Kommissionen undersøge mulighederne 
for at takle de problemer, der opstår, når 
banker låner enorme beløb til aktiefonde 
og derpå fralægger sig ethvert ansvar, 
såvel hvad angår anvendelsen af de lånte 
penge som oprindelsen af de penge, der 
bruges til at betale lånet tilbage.

Or. en

Ændringsforslag 48
Sharon Bowles

Forslag til beslutning
Bilag

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Bilag til forslaget til beslutning:

Detaljerede henstillinger vedrørende 
indholdet i de ønskede forslag

udgår

Europa-Parlamentet anmoder 
Kommissionen om at foreslå et eller flere 
direktiver, der garanterer en fælles 
standard for gennemsigtighed og takler de 
nedenfor anførte spørgsmål om 
hedgefonde og aktiefonde på en sådan 
måde, at direktiverne efter behov giver 
medlemsstaterne tilstrækkelig fleksibilitet 
til at omsætte EU-bestemmelserne til 
deres eksisterende selskabsretlige forhold.
Hedgefonde og aktiefonde
Europa-Parlamentet anmoder 
Kommissionen om at forelægge relevante 
forslag til retsakter ved at gennemgå 
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eksisterende EU-lovgivning vedrørende de 
forskellige typer af investorer og 
modparter, og at tilpasse eller udarbejde 
regler om, at relevante og væsentlige 
oplysninger skal bekendtgøres tydeligt og 
rettidigt for at fremme en 
beslutningstagning af høj kvalitet og en 
gennemsigtig kommunikation mellem 
investorer og selskabsledelse.
Den nye lovgivning bør kræve, at 
aktionæren anmelder til udstederen, hvor 
stor en andel stemmerettigheder i 
udstederen denne besidder som følge af 
en erhvervelse eller afhændelse af aktier, 
hvis denne andel når op på, overstiger 
eller falder under specifikke tærskler, 
begyndende med 3 % i stedet for 5 %, som 
nævnt i direktiv 2004/109/EF; den bør 
også forpligte hedgefonde og aktiefonde 
til dels over for de selskaber, i hvilke de 
køber eller ejer aktier, og dels over for 
detailinvestorer og institutionelle 
investorer, mæglere og tilsynsførende at 
orientere om og gøre rede for deres 
investeringspolitik og de dertil knyttede 
risici.
Disse forslag bør være baseret på en 
gennemgang af den eksisterende EU-
lovgivning, som har til formål at 
kontrollere, i hvilket omfang de 
eksisterende 
gennemsigtighedsbestemmelser kan finde 
anvendelse på hedgefondes og aktiefondes 
specifikke situation.
Hvad angår de ovennævnte forslag til 
retsakter bør Kommissionen navnlig:
- undersøge muligheden for anvendelse af 
kontraktvilkår på alternative 
investeringer, som sikrer en klar 
risikobegrænsning, iværksættelse af 
foranstaltninger i tilfælde af overskridelse 
af tærskler, tilstrækkelig information, en 
klar beskrivelse af "lock-up"-perioder og 
udtrykkelige betingelser for opsigelse og 
afslutning af kontrakten;
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- undersøge spørgsmålet om hvidvaskning 
af penge i forbindelse med hedgefonde og 
aktiefonde.
Specifikt om hedgefonde
Europa-Parlamentet anmoder 
Kommissionen om at indføre 
bestemmelser, der øger 
gennemsigtigheden af 
stemmeafgivningsreglerne i forbindelse 
med hedgefonde, således forstået at 
fællesskabsreglernes adressater skal 
forvalte disse fonde; reglerne kunne 
desuden omfatte en EU-ordning for 
identifikation af aktionærer.
Hvad angår de(t) ovennævnte forslag til 
retsakter bør Kommissionen navnlig:
- undersøge muligheden for at afbøde de 
uønskede virkninger af 
værdipapirlångivning;
- undersøge, om informationskravene 
også bør gælde for samarbejdsaftaler 
mellem flere aktionærer og indirekte 
erhvervelse af stemmerettigheder gennem 
optionsordninger.
Specifikt om aktiefonde
Europa-Parlamentet anmoder 
Kommissionen om at indføre 
bestemmelser, der forbyder aktiefonde at 
"udplyndre" selskaber (såkaldte 
selskabstømninger) og dermed misbruge 
deres finansielle magt på en sådan måde, 
at det udelukkende er til skade for det 
erhvervede selskab uden at have positive 
virkninger for selskabets fremtid og 
arbejdstagernes, kreditorernes og 
forretningspartnernes situation.
Med henblik på de ovennævnte 
lovgivningsmæssige forslag bør 
Kommissionen undersøge mulighederne 
for at takle de problemer, der opstår, når 
banker låner enorme beløb til aktiefonde 
og derpå fralægger sig ethvert ansvar, 
såvel hvad angår anvendelsen af de lånte 
penge som oprindelsen af de penge, der 
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bruges til at betale lånet tilbage.

Or. en

Ændringsforslag 49
Wolf Klinz

Forslag til beslutning
Bilag – indledning

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Europa-Parlamentet anmoder 
Kommissionen om at foreslå et eller flere 
direktiver, der garanterer en fælles 
standard for gennemsigtighed og takler de 
nedenfor anførte spørgsmål om 
hedgefonde og aktiefonde på en sådan 
måde, at direktiverne efter behov giver 
medlemsstaterne tilstrækkelig fleksibilitet 
til at omsætte EU-bestemmelserne til 
deres eksisterende selskabsretlige forhold.

Europa-Parlamentet anmoder sektorerne 
for hedgefonde og aktiefonde om at
fremsætte konkrete forslag, der garanterer 
en fælles standard for gennemsigtighed, og,
hvor disse allerede findes, at gennemføre 
dem i overensstemmelse hermed.

Or. en

Ændringsforslag 50
Sharon Bowles

Forslag til beslutning
Bilag – indledning

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Europa-Parlamentet anmoder 
Kommissionen om at foreslå et eller flere 
direktiver, der garanterer en fælles 
standard for gennemsigtighed og takler de 
nedenfor anførte spørgsmål om
hedgefonde og aktiefonde på en sådan 
måde, at direktiverne efter behov giver
medlemsstaterne tilstrækkelig fleksibilitet 
til at omsætte EU-bestemmelserne til 
deres eksisterende selskabsretlige forhold.

Europa-Parlamentet anmoder 
Kommissionen om at tilskynde til 
forbedringer af gennemsigtigheden ved at 
støtte og overvåge udviklingen af den 
selvregulering, som forvaltere af 
hedgefonde og aktiefonde og disses 
modparter allerede har indført, og 
tilskynde medlemsstaterne til at støtte disse 
anstrengelser gennem dialog og 
udveksling af bedste praksis. 
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Or. en

Ændringsforslag 51
Wolf Klinz

Forslag til beslutning
Bilag – Hedgefonde og aktiefonde

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Europa-Parlamentet anmoder 
Kommissionen om at forelægge relevante 
forslag til retsakter ved at gennemgå 
eksisterende EU-lovgivning vedrørende de 
forskellige typer af investorer og 
modparter, og at tilpasse eller udarbejde 
regler om, at relevante og væsentlige 
oplysninger skal bekendtgøres tydeligt og 
rettidigt for at fremme en 
beslutningstagning af høj kvalitet og en 
gennemsigtig kommunikation mellem 
investorer og selskabsledelse.

Europa-Parlamentet anmoder sektorerne 
for hedgefonde og aktiefonde om at 
forelægge relevante og konkrete forslag til 
retsakter og at tilpasse eller udarbejde 
regler om, at relevante og væsentlige 
oplysninger skal bekendtgøres tydeligt og 
rettidigt for at fremme en 
beslutningstagning af høj kvalitet og en 
gennemsigtig kommunikation mellem 
investorer og selskabsledelse; hvor der 
allerede findes forslag, bør disse 
gennemføres i overensstemmelse hermed.

Den nye lovgivning bør kræve, at 
aktionæren anmelder til udstederen, hvor 
stor en andel stemmerettigheder i 
udstederen denne besidder som følge af 
en erhvervelse eller afhændelse af aktier, 
hvis denne andel når op på, overstiger 
eller falder under specifikke tærskler, 
begyndende med 3 % i stedet for 5 %, som 
nævnt i direktiv 2004/109/EF; den bør 
også forpligte hedgefonde og aktiefonde 
til dels over for de selskaber, i hvilke de 
køber eller ejer aktier, og dels over for 
detailinvestorer og institutionelle 
investorer, mæglere og tilsynsførende at 
orientere om og gøre rede for deres 
investeringspolitik og de dertil knyttede 
risici.
Disse forslag bør være baseret på en 
gennemgang af den eksisterende EU-
lovgivning, som har til formål at 
kontrollere, i hvilket omfang de
eksisterende 
gennemsigtighedsbestemmelser kan finde 
anvendelse på hedgefondes og aktiefondes 

Disse forslag bør supplere eksisterende 
gennemsigtighedsbestemmelser.
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specifikke situation.

Hvad angår de ovennævnte forslag til 
retsakter bør Kommissionen navnlig:
- undersøge muligheden for anvendelse af 
kontraktvilkår på alternative 
investeringer, som sikrer en klar 
risikobegrænsning, iværksættelse af 
foranstaltninger i tilfælde af overskridelse 
af tærskler, tilstrækkelig information, en 
klar beskrivelse af "lock-up"-perioder og 
udtrykkelige betingelser for opsigelse og 
afslutning af kontrakten;
- undersøge spørgsmålet om hvidvaskning 
af penge i forbindelse med hedgefonde og 
aktiefonde.

Or. en

Ændringsforslag 52
Sharon Bowles

Forslag til beslutning
Bilag – Hedgefonde og aktiefonde

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Europa-Parlamentet anmoder 
Kommissionen om at forelægge relevante 
forslag til retsakter ved at gennemgå
eksisterende EU-lovgivning vedrørende de 
forskellige typer af investorer og
modparter, og at tilpasse eller udarbejde 
regler om, at relevante og væsentlige 
oplysninger skal bekendtgøres tydeligt og 
rettidigt for at fremme en 
beslutningstagning af høj kvalitet og en 
gennemsigtig kommunikation mellem 
investorer og selskabsledelse.

Europa-Parlamentet anmoder 
Kommissionen om at forelægge en 
gennemgang af eksisterende EU-
lovgivning vedrørende de forskellige typer 
af investorer og modparter sammen med 
dens konsekvensanalyse og konklusion 
om, hvorvidt der er et hul, der bør 
justeres.

Den nye lovgivning bør kræve, at 
aktionæren anmelder til udstederen, hvor 
stor en andel stemmerettigheder i 
udstederen denne besidder som følge af 
en erhvervelse eller afhændelse af aktier, 
hvis denne andel når op på, overstiger 
eller falder under specifikke tærskler, 
begyndende med 3 % i stedet for 5 %, som 
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nævnt i direktiv 2004/109/EF; den bør 
også forpligte hedgefonde og aktiefonde 
til dels over for de selskaber, i hvilke de 
køber eller ejer aktier, og dels over for 
detailinvestorer og institutionelle 
investorer, mæglere og tilsynsførende at 
orientere om og gøre rede for deres 
investeringspolitik og de dertil knyttede 
risici.
Disse forslag bør være baseret på en
gennemgang af den eksisterende EU-
lovgivning, som har til formål at 
kontrollere, i hvilket omfang de 
eksisterende
gennemsigtighedsbestemmelser kan finde 
anvendelse på hedgefondes og aktiefondes 
specifikke situation.

Mener, at Kommissionen ikke må 
forskelsbehandle mellem typer af aktiver, 
og at enhver gennemgang af den 
eksisterende EU-lovgivning og af 
gennemsigtighedsbestemmelser skal 
betragtes som et hele og ikke begrænses til 
hedgefondes og aktiefondes specifikke 
situation.

Hvad angår de ovennævnte forslag til 
retsakter bør Kommissionen navnlig:

Opfordrer Kommissionen til at undersøge 
muligheder for at øge synligheden af og 
forståelsen for risiko som forskellig fra 
kreditværdighed; Der bør rettes 
opmærksomhed på, om eksisterende 
direktiver og 
gennemsigtighedsforanstaltninger rent 
faktisk undergraves af ”lovlig spam” eller 
overdrevne 
ansvarsfralæggelseserklæringer i 
kontrakter. 

- undersøge muligheden for anvendelse af 
kontraktvilkår på alternative 
investeringer, som sikrer en klar 
risikobegrænsning, iværksættelse af 
foranstaltninger i tilfælde af overskridelse 
af tærskler, tilstrækkelig information, en 
klar beskrivelse af "lock-up"-perioder og 
udtrykkelige betingelser for opsigelse og 
afslutning af kontrakten;
- undersøge spørgsmålet om hvidvaskning 
af penge i forbindelse med hedgefonde og 
aktiefonde.

Or. en
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Ændringsforslag 53
Kurt Joachim Lauk

Forslag til beslutning
Bilag – Hedgefonde og aktiefonde – afsnit 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Europa-Parlamentet anmoder 
Kommissionen om at forelægge relevante 
forslag til retsakter ved at gennemgå 
eksisterende EU-lovgivning vedrørende de 
forskellige typer af investorer og 
modparter, og at tilpasse eller udarbejde 
regler om, at relevante og væsentlige 
oplysninger skal bekendtgøres tydeligt og 
rettidigt for at fremme en 
beslutningstagning af høj kvalitet og en 
gennemsigtig kommunikation mellem 
investorer og selskabsledelse.

Europa-Parlamentet anmoder 
Kommissionen om at gennemgå 
eksisterende EU-lovgivning vedrørende de 
forskellige typer af investorer og 
modparter, at undersøge muligheden for 
at skelne mellem hedgefonde, aktiefonde 
og andre investorer, og at tilpasse 
gennemsigtighedsdirektivets regler om, at 
relevante og væsentlige oplysninger skal 
bekendtgøres tydeligt og rettidigt for at 
fremme en beslutningstagning af høj 
kvalitet og en gennemsigtig 
kommunikation mellem investorer og 
selskabsledelse.

Or. en

Ændringsforslag 54
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Forslag til beslutning
Bilag – Hedgefonde og aktiefonde – afsnit 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Europa-Parlamentet anmoder 
Kommissionen om at forelægge relevante 
forslag til retsakter ved at gennemgå 
eksisterende EU-lovgivning vedrørende de 
forskellige typer af investorer og 
modparter, og at tilpasse eller udarbejde 
regler om, at relevante og væsentlige 
oplysninger skal bekendtgøres tydeligt og 
rettidigt for at fremme en 
beslutningstagning af høj kvalitet og en 
gennemsigtig kommunikation mellem 
investorer og selskabsledelse.

Europa-Parlamentet anmoder 
Kommissionen om at forelægge relevante 
forslag til retsakter ved at gennemgå 
eksisterende EU-lovgivning vedrørende de 
forskellige typer af investorer og 
modparter, og at tilpasse eller udarbejde 
regler om, at relevante og væsentlige 
oplysninger skal bekendtgøres tydeligt og 
rettidigt for at fremme en 
beslutningstagning af høj kvalitet og en 
gennemsigtig kommunikation mellem 
investorer og selskabsledelse samt mellem 
investorer og andre modparter.
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Or. en

Ændringsforslag 55
Kurt Joachim Lauk

Forslag til beslutning
Bilag – Hedgefonde og aktiefonde – afsnit 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Den nye lovgivning bør kræve, at 
aktionæren anmelder til udstederen, hvor 
stor en andel stemmerettigheder i 
udstederen denne besidder som følge af en 
erhvervelse eller afhændelse af aktier, hvis 
denne andel når op på, overstiger eller 
falder under specifikke tærskler, 
begyndende med 3 % i stedet for 5 %, som 
nævnt i direktiv 2004/109/EF; den bør også 
forpligte hedgefonde og aktiefonde til dels 
over for de selskaber, i hvilke de køber 
eller ejer aktier, og dels over for 
detailinvestorer og institutionelle 
investorer, mæglere og tilsynsførende at 
orientere om og gøre rede for deres 
investeringspolitik og de dertil knyttede 
risici.

Den nye lovgivning bør kræve, at 
aktionæren anmelder til udstederen, hvor 
stor en andel stemmerettigheder i 
udstederen denne besidder som følge af en 
erhvervelse eller afhændelse af aktier, hvis 
denne andel når op på, overstiger eller 
falder under specifikke tærskler, 
begyndende med 3 % i stedet for 5 %, som 
nævnt i direktiv 2004/109/EF; den bør også 
forpligte hedgefonde og aktiefonde, hvis 
disse kategorier af investorer kan skelnes 
fra andre, til dels over for de selskaber, i 
hvilke de køber eller ejer aktier, og dels 
over for detailinvestorer og institutionelle 
investorer, mæglere og tilsynsførende at 
orientere om og gøre rede for deres 
generelle investeringspolitik og de dertil 
knyttede risici.

Or. en

Ændringsforslag 56
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Forslag til beslutning
Bilag – Hedgefonde og aktiefonde – afsnit 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Hvad angår de ovennævnte forslag til 
retsakter bør Kommissionen navnlig:

Hvad angår de ovennævnte forslag til 
retsakter bør Kommissionen navnlig:

- undersøge muligheden for anvendelse af 
kontraktvilkår på alternative investeringer, 

- undersøge muligheden for anvendelse af 
kontraktvilkår på alternative investeringer, 
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som sikrer en klar risikobegrænsning, 
iværksættelse af foranstaltninger i tilfælde 
af overskridelse af tærskler, tilstrækkelig 
information, en klar beskrivelse af "lock-
up"-perioder og udtrykkelige betingelser 
for opsigelse og afslutning af kontrakten;

som sikrer en klar risikobegrænsning, 
iværksættelse af foranstaltninger i tilfælde 
af overskridelse af tærskler, tilstrækkelig 
information, en klar beskrivelse af "lock-
up"-perioder og udtrykkelige betingelser 
for opsigelse og afslutning af kontrakten;

- undersøge spørgsmålet om hvidvaskning 
af penge i forbindelse med hedgefonde og 
aktiefonde.

- undersøge spørgsmålet om hvidvaskning 
af penge i forbindelse med hedgefonde og 
aktiefonde;
– harmonisere regler for og henstillinger 
til registrering og identificering af 
aktionærer over en vis andel og 
information om deres strategier og 
intentioner;
– foreslå regler og henstillinger for at 
forhindre misbrug af 
værdipapirlångivning med det formål at 
udøve stemmerettigheder på lånte aktier 
på aktionærmøder;
– foreslå regler og henstillinger for at 
tvinge formidlere til at give de oprindelige 
aktionærer mulighed for at deltage aktivt i 
afstemningen på aktionærers 
generalforsamlinger og for at sikre, at 
deres stemmeinstrukser bliver fulgt af 
stedfortrædere, samt sikre, at 
identificerede aktionærers 
afstemningspolitik bliver offentliggjort;
– sammen med sektoren indføre en 
kodeks for bedste praksis for, hvordan der 
kan genskabes balance i den nuværende 
struktur for selskabsledelse med henblik 
på at styrke et langsigtet perspektiv og 
søge at begrænse finansielle og andre 
incitamenter til kortsigtet overdreven 
risikotagning og uansvarlig adfærd;

Or. en

Ændringsforslag 57
Wolf Klinz

Forslag til beslutning
Bilag – Specifikt om hedgefonde
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

Europa-Parlamentet anmoder 
Kommissionen om at indføre 
bestemmelser, der øger gennemsigtigheden 
af stemmeafgivningsreglerne i forbindelse 
med hedgefonde, således forstået at 
fællesskabsreglernes adressater skal 
forvalte disse fonde; reglerne kunne 
desuden omfatte en EU-ordning for 
identifikation af aktionærer.

Europa-Parlamentet anmoder sektoren for 
hedgefonde om at indføre bestemmelser 
om selvregulering, der øger 
gennemsigtigheden af 
stemmeafgivningsreglerne i forbindelse 
med hedgefonde, og om at undersøge 
muligheden for at afbøde de uønskede 
virkninger af værdipapirlångivning og 
indirekte erhvervelse af 
stemmerettigheder gennem 
optionsordninger; hvor der allerede findes 
forslag, bør disse gennemføres i 
overensstemmelse hermed.

Hvad angår de(t) ovennævnte forslag til 
retsakter bør Kommissionen navnlig:
- undersøge muligheden for at afbøde de 
uønskede virkninger af 
værdipapirlångivning;
- undersøge, om informationskravene 
også bør gælde for samarbejdsaftaler 
mellem flere aktionærer og indirekte 
erhvervelse af stemmerettigheder gennem 
optionsordninger.

Or. en

Ændringsforslag 58
Sharon Bowles

Forslag til beslutning
Bilag – Specifikt om hedgefonde

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Europa-Parlamentet anmoder 
Kommissionen om at indføre 
bestemmelser, der øger 
gennemsigtigheden af 
stemmeafgivningsreglerne i forbindelse 
med hedgefonde, således forstået at 
fællesskabsreglernes adressater skal 
forvalte disse fonde; reglerne kunne 

Europa-Parlamentet anmoder 
Kommissionen om at:
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desuden omfatte en EU-ordning for 
identifikation af aktionærer.
Hvad angår de(t) ovennævnte forslag til 
retsakter bør Kommissionen navnlig:
- undersøge muligheden for at afbøde de 
uønskede virkninger af 
værdipapirlångivning;

– undersøge muligheden for at afbøde de 
uønskede virkninger af 
værdipapirlångivning;

- undersøge, om informationskravene også 
bør gælde for samarbejdsaftaler mellem 
flere aktionærer og indirekte erhvervelse 
af stemmerettigheder gennem 
optionsordninger.

– undersøge, om informationskravene også 
bør gælde for indirekte erhvervelse af 
stemmerettigheder gennem 
optionsordninger.

Or. en

Ændringsforslag 59
Kurt Joachim Lauk

Forslag til beslutning
Bilag – Specifikt om hedgefonde – afsnit 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Europa-Parlamentet anmoder 
Kommissionen om at indføre 
bestemmelser, der øger gennemsigtigheden 
af stemmeafgivningsreglerne i forbindelse 
med hedgefonde, således forstået at 
fællesskabsreglernes adressater skal 
forvalte disse fonde; reglerne kunne 
desuden omfatte en EU-ordning for 
identifikation af aktionærer.

Europa-Parlamentet anmoder 
Kommissionen om at indføre 
bestemmelser, der øger gennemsigtigheden 
af stemmeafgivningsreglerne i forbindelse 
med hedgefonde, således forstået at 
fællesskabsreglernes adressater skal 
forvalte disse fonde; reglerne kunne 
desuden omfatte en EU-ordning for 
identifikation af aktionærer i forbindelse 
med registrerede aktier.

Or. en

Ændringsforslag 60
Kurt Joachim Lauk

Forslag til beslutning
Bilag – Specifikt om hedgefonde – afsnit 2 – led 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- undersøge muligheden for at afbøde de 
uønskede virkninger af 

– undersøge markedspraksis for 
værdipapirlångivning og stemmeafgivelse 
på lånte aktier med henblik på bedre 

Adlib Express Watermark



PE405.821v01-00 40/44 AM\720518DA.doc

DA

værdipapirlångivning; principper for regulering og de positive 
virkninger af værdipapirlångivning, som 
bl.a. gør det muligt at undgå forsinkelser i 
værdipapirafvikling og derved øger disse 
markeders effektivitet;

Or. en

Ændringsforslag 61Ieke van den Burg

Forslag til beslutning
Bilag – Specifikt om aktiefonde

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Europa-Parlamentet anmoder 
Kommissionen om at indføre 
bestemmelser, der forbyder aktiefonde at 
"udplyndre" selskaber (såkaldte 
selskabstømninger) og dermed misbruge 
deres finansielle magt på en sådan måde, at 
det udelukkende er til skade for det 
erhvervede selskab uden at have positive 
virkninger for selskabets fremtid og 
arbejdstagernes, kreditorernes og 
forretningspartnernes situation.

Europa-Parlamentet anmoder 
Kommissionen om at indføre 
bestemmelser, der forbyder aktiefonde at 
"udplyndre" selskaber (såkaldte 
selskabstømninger) og dermed misbruge 
deres finansielle magt på en sådan måde, at 
det udelukkende er til skade for det 
erhvervede selskab uden at have positive 
virkninger for selskabets fremtid og 
arbejdstagernes, kreditorernes og 
forretningspartnernes situation.

Til dette formål bør Kommissionen 
indføre begrænsninger for 
tilbagetrækningen af likvide midler fra det 
erhvervede selskab; praksis med udbytte 
finansieret med yderligere gæld på 
grundlag af selskabets aktiver skal 
navnlig stoppes; der bør vedtages et fælles 
regelsæt for at sikre, at kapitalen bevares i 
selskaberne;
Kommissionen bør i samme ånd indføre 
bestemmelser, der sikrer fuld 
gennemsigtighed for lederes 
godtgørelsesordninger, herunder 
aktieoptioner, via en formel godkendelse 
fra generalforsamlingen med deltagelse af 
selskabets aktionærer;

Or. en
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Ændringsforslag 62
Wolf Klinz

Forslag til beslutning
Bilag – Specifikt om aktiefonde

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Europa-Parlamentet anmoder 
Kommissionen om at indføre 
bestemmelser, der forbyder aktiefonde at 
"udplyndre" selskaber (såkaldte 
selskabstømninger) og dermed misbruge 
deres finansielle magt på en sådan måde, at 
det udelukkende er til skade for det 
erhvervede selskab uden at have positive 
virkninger for selskabets fremtid og 
arbejdstagernes, kreditorernes og 
forretningspartnernes situation.

Europa-Parlamentet anmoder sektoren for 
aktiefonde om at indføre bestemmelser om 
selvregulering, der forbyder aktiefonde at 
"udplyndre" selskaber (såkaldte 
selskabstømninger) og dermed misbruge 
deres finansielle magt på en sådan måde, at 
det udelukkende er til skade for det 
erhvervede selskab uden at have positive 
virkninger for selskabets fremtid og 
arbejdstagernes, kreditorernes og 
forretningspartnernes situation; hvor der 
allerede findes forslag, bør disse 
gennemføres i overensstemmelse hermed.

Med henblik på de ovennævnte 
lovgivningsmæssige forslag bør 
Kommissionen undersøge mulighederne 
for at takle de problemer, der opstår, når 
banker låner enorme beløb til aktiefonde 
og derpå fralægger sig ethvert ansvar, 
såvel hvad angår anvendelsen af de lånte 
penge som oprindelsen af de penge, der 
bruges til at betale lånet tilbage.

Or. en

Ændringsforslag 63
Sharon Bowles

Forslag til beslutning
Bilag – Specifikt om aktiefonde

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Europa-Parlamentet anmoder 
Kommissionen om at indføre 
bestemmelser, der forbyder aktiefonde at 
"udplyndre" selskaber (såkaldte 
selskabstømninger) og dermed misbruge 
deres finansielle magt på en sådan måde, 

Europa-Parlamentet anmoder 
Kommissionen om at undersøge, om 
medlemsstaterne har indført 
foranstaltninger til at imødegå 
selskabstømninger, herunder direktørers 
passende forpligtelser, for at se om der er 
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at det udelukkende er til skade for det 
erhvervede selskab uden at have positive 
virkninger for selskabets fremtid og 
arbejdstagernes, kreditorernes og 
forretningspartnernes situation.

belæg for, at et fællesskabsinitiativ ville 
være mere effektivt.

Med henblik på de ovennævnte 
lovgivningsmæssige forslag bør 
Kommissionen undersøge mulighederne 
for at takle de problemer, der opstår, når 
banker låner enorme beløb til aktiefonde 
og derpå fralægger sig ethvert ansvar, 
såvel hvad angår anvendelsen af de lånte 
penge som oprindelsen af de penge, der 
bruges til at betale lånet tilbage.

Or. en
Ændringsforslag 64
Kurt Joachim Lauk

Forslag til beslutning
Bilag – Specifikt om hedgefonde – afsnit 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Europa-Parlamentet anmoder 
Kommissionen om at indføre 
bestemmelser, der forbyder aktiefonde at 
"udplyndre" selskaber (såkaldte 
selskabstømninger) og dermed misbruge 
deres finansielle magt på en sådan måde, 
at det udelukkende er til skade for det 
erhvervede selskab uden at have positive 
virkninger for selskabets fremtid og 
arbejdstagernes, kreditorernes og 
forretningspartnernes situation.

Europa-Parlamentet anmoder 
Kommissionen om at undersøge, vurdere 
og i givet fald forbedre de nuværende 
fællesskabsbestemmelser under 
hensyntagen til de nationale bestemmelser 
med henblik på at forhindre 
”udplyndring” af selskaber, hvilket på 
lang sigt kan skade det erhvervede selskab 
uden at have positive virkninger for dets
fremtid og arbejdstagernes, kreditorernes 
og forretningspartnernes interesser.

Or. de

Ændringsforslag 65
Aloyzas Sakalas, Ieke van den Burg

Forslag til beslutning
Bilag – Specifikt om hedgefonde – afsnit 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Med henblik på de ovennævnte 
lovgivningsmæssige forslag bør 
Kommissionen undersøge mulighederne 

Med henblik på de ovennævnte 
lovgivningsmæssige forslag bør 
Kommissionen undersøge mulighederne 
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for at takle de problemer, der opstår, når 
banker låner enorme beløb til aktiefonde 
og derpå fralægger sig ethvert ansvar, såvel 
hvad angår anvendelsen af de lånte penge 
som oprindelsen af de penge, der bruges til 
at betale lånet tilbage.

for at takle de problemer, der opstår, når 
banker låner enorme beløb til aktiefonde 
og derpå fralægger sig ethvert ansvar, såvel 
hvad angår anvendelsen af de lånte penge 
som oprindelsen af de penge, der bruges til 
at betale lånet tilbage; Kommissionen bør 
også undersøge måder til at fastsætte en 
øvre grænse for den totale gearing i 
forbindelse med en enkelt 
virksomhedsovertagelse af hensyn til 
selskabets rentabilitet.  

Or. en

Ændringsforslag 66
Kurt Joachim Lauk

Forslag til beslutning
Bilag – Specifikt om hedgefonde – afsnit 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Med henblik på de ovennævnte 
lovgivningsmæssige forslag bør 
Kommissionen undersøge mulighederne 
for at takle de problemer, der opstår, når 
banker låner enorme beløb til aktiefonde 
og derpå fralægger sig ethvert ansvar, 
såvel hvad angår anvendelsen af de lånte 
penge som oprindelsen af de penge, der 
bruges til at betale lånet tilbage.

Med henblik på de ovennævnte 
lovgivningsmæssige forslag bør 
Kommissionen undersøge bankers rolle 
som långivere til aktiefonde, idet
anvendelsen af de lånte penge og
oprindelsen af de penge, der bruges til at 
betale lånet tilbage, forbliver debitorens 
ansvar.

Or. en

Ændringsforslag 67
Ieke van den Burg

Forslag til beslutning
Bilag – Specifikt om hedgefonde – afsnit 2 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Europa-Parlamentet anmoder 
Kommissionen om at gennemgå direktiv 
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77/187/EØF om overførsel af 
virksomheder med henblik på at udvide 
dets anvendelsesområde med overførsel af 
aktier, som det er tilfældet med leveraged 
buyouts; dette ville især vedrøre 
bestemmelserne om arbejdstageres 
rettigheder hvad angår information, 
konsultation og beskyttelse.

Or. en
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