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Amendement 139
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

inzake beheerders van alternatieve 
beleggingsfondsen en tot wijziging van de 
Richtlijnen 2004/39/EG en 2009/…/EG

inzake alternatieve beleggingsfondsen en 
beheerders van alternatieve 
beleggingsfondsen en tot wijziging van de 
Richtlijnen 2004/39/EG en 2009/…/EG

Or. en

Motivering

De "alternatieve beleggingsfondsen" behoren zelf ook te worden gereguleerd. Wanneer naast 
de beheerders ook de fondsen worden bestreken, wordt de gehele "voetafdruk" van de 
fondsbeheerder in de financiële markten van de EU beslagen.

Amendement 140
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

inzake beheerders van alternatieve 
beleggingsfondsen en tot wijziging van de 
Richtlijnen 2004/39/EG en 2009/…/EG

inzake alternatieve beleggingsfondsen en 
beheerders van alternatieve 
beleggingsfondsen en tot wijziging van de 
Richtlijnen 2004/39/EG en 2009/…/EG

Or. en

Motivering

De richtlijn dient zowel de fondsen (AB's) als hun beheerders (BAB's) te beslaan. 
Systeemrisico's kunnen niet goed worden beheerd zonder dat er eisen aan de fondsen worden 
gesteld.
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Amendement 141
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

inzake beheerders van alternatieve 
beleggingsfondsen en tot wijziging van de 
Richtlijnen 2004/39/EG en 2009/…/EG

inzake alternatieve beleggingsfondsen en 
beheerders van alternatieve 
beleggingsfondsen en tot wijziging van de 
Richtlijnen 2004/39/EG en 2009/…/EG

Or. en

Motivering

De "alternatieve beleggingsfondsen" behoren zelf ook te worden gereguleerd. Wanneer naast 
de beheerders ook de fondsen worden bestreken, wordt de gehele "voetafdruk" van de 
fondsbeheerder in de financiële markten van de EU beslagen.

Amendement 142
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

inzake beheerders van alternatieve 
beleggingsfondsen en tot wijziging van de 
Richtlijnen 2004/39/EG en 2009/…/EG

inzake alternatieve beleggingsfondsen en 
de beheerders daarvan en tot wijziging 
van de Richtlijnen 2004/39/EG en 
2009/…/EG

Or. de

Motivering

De richtlijn moet ook het product "alternatieve belegging" zelf beslaan, vanuit de gedachte 
dat financiële transacties die mogelijk systeemrisico's opleveren, tijdig opgemerkt moeten 
worden. Daarvoor is het niet voldoende alleen een regeling op te stellen voor het 
verhandelingstraject en de beheerder.
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Amendement 143
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

inzake beheerders van alternatieve 
beleggingsfondsen en tot wijziging van de
Richtlijnen 2004/39/EG en 2009/…/EG

inzake beheerders van alternatieve 
beleggingsfondsen en tot wijziging van 
Richtlijn 2004/39/EG

Or. en

Motivering

Vanwege de veranderingen ten gevolge van het verdrag van Lissabon, is de onderhavige 
richtlijn niet langer het juiste middel om de Icbe-richtlijn te wijzigen, en derhalve dient zij uit 
de titel van deze richtlijn te worden verwijderd.

Amendement 144
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

inzake beheerders van alternatieve 
beleggingsfondsen en tot wijziging van de 
Richtlijnen 2004/39/EG en 2009/…/EG

inzake beheerders van alternatieve 
beleggingsfondsen en tot wijziging van de 
Richtlijnen 2004/39/EG, 2009/…/EG en 
2003/6/EG

Or. en

Motivering

De titel van de richtlijn moet worden aangepast in verband met het amendement inzake 
baissetransacties dat in Richtlijn 2003/6/EG betreffende marktmisbruik is aangebracht.
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Amendement 145
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Beheerders van alternatieve 
beleggingsfondsen (BAB's) zijn 
verantwoordelijk voor het beheer van een 
aanzienlijk deel van de belegde activa in 
Europa, nemen een fors deel van de handel 
op de markten voor financiële instrumenten 
voor hun rekening en kunnen grote invloed 
uitoefenen op de markten waarop en de 
ondernemingen waarin zij beleggen.

(1) Alternatieve beleggingsfondsen (AB's) 
en beheerders van alternatieve 
beleggingsfondsen (BAB's) zijn 
verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel 
van de belegde activa in Europa, nemen 
een fors deel van de handel op de markten 
voor financiële instrumenten voor hun 
rekening en kunnen grote invloed 
uitoefenen op de markten waarop en de 
ondernemingen waarin zij beleggen.

Or. en

Motivering

De richtlijn dient zowel de fondsen (AB's) als hun beheerders(BAB's) te beslaan.

Amendement 146
Hans-Peter Martin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Invloedrijke beleidsmakers van de 
Europese Unie hebben kort voor de G20-
top in Pittsburgh in september 2009 
nadrukkelijk regels geëist voor elk 
product, voor elke plek waar gehandeld 
wordt en voor elk instituut.

Or. de
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Amendement 147
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) BAB's hebben met hun 
werkzaamheden over het geheel genomen 
een heilzame werking op de markten 
waarop zij opereren, maar kunnen, gezien 
de recente financiële problemen, ook
bepaalde risico's door het financiële stelsel 
verspreiden of versterken. 
Ongecoördineerde nationale maatregelen 
om de risico's tegen te gaan, bemoeilijken 
een efficiënt beheer van deze risico's. 
Daarom heeft deze richtlijn tot doel voor 
de vergunningverlening aan en het toezicht 
op BAB's gemeenschappelijke vereisten 
vast te stellen en de desbetreffende risico's 
en de gevolgen ervan voor de beleggers en 
markten in de Gemeenschap op 
samenhangende wijze aan te pakken.

(2) De recente financiële problemen 
hebben onderstreept dat bepaalde risico's 
zich door activiteiten van BAB's door het 
financiële stelsel en de economie kunnen
verspreiden of versterken. 
Ongecoördineerde nationale maatregelen 
om de risico's tegen te gaan, bemoeilijken 
een efficiënt beheer van deze risico's. 
Daarom heeft deze richtlijn tot doel voor 
de vergunningverlening aan en het toezicht 
op BAB's gemeenschappelijke vereisten 
vast te stellen en de desbetreffende risico's 
en de gevolgen ervan voor de beleggers en 
markten in de Unie op samenhangende 
wijze aan te pakken. Er behoort in 
beginsel regelgeving te worden opgesteld 
met het oog op duurzame groei op de 
lange termijn en de bevordering van de 
sociale cohesie. Dergelijke regelgeving 
dient gericht te zijn op bescherming van 
de consument en de belegger, op 
marktintegriteit en marktstabiliteit en 
dient systeemrisico's te voorkomen en 
rekening te houden met externe 
maatschappelijke gevolgen.

Or. en

Motivering

Er zijn geen aanwijzingen dat de BAB's over het geheel genomen een heilzame werking 
hebben op de markt of op de economie. Integendeel, de crisis heeft laten zien dat 
hedgefondsen een negatief effect op de markt kunnen hebben en dat bedrijven die eigendom 
zijn van private-equityfondsen een hoger faillissementrisico lopen, doordat ze de 
acquisitiekosten moeten terugbetalen. 
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Amendement 148
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) BAB's hebben met hun werkzaamheden 
over het geheel genomen een heilzame 
werking op de markten waarop zij 
opereren, maar kunnen, gezien de recente 
financiële problemen, ook bepaalde risico's 
door het financiële stelsel verspreiden of 
versterken. Ongecoördineerde nationale 
maatregelen om de risico's tegen te gaan, 
bemoeilijken een efficiënt beheer van deze 
risico's. Daarom heeft deze richtlijn tot 
doel voor de vergunningverlening aan en 
het toezicht op BAB's gemeenschappelijke 
vereisten vast te stellen en de 
desbetreffende risico's en de gevolgen 
ervan voor de beleggers en markten in de 
Gemeenschap op samenhangende wijze 
aan te pakken.

(2) BAB's hebben met hun werkzaamheden 
over het geheel genomen een heilzame 
werking op de markten waarop zij 
opereren, maar kunnen, gezien de recente 
financiële problemen, via hun "prime 
brokers" ook bepaalde risico's door het 
financiële stelsel verspreiden of versterken. 
Ongecoördineerde nationale maatregelen 
om de risico's tegen te gaan, bemoeilijken 
een efficiënt beheer van deze risico's. In de 
Richtlijnen 2006/48/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 14 juni 2006 
betreffende de toegang tot en de 
uitoefening van de werkzaamheden van 
kredietinstellingen1 en 2006/49/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
14 juni 2006 inzake de 
kapitaaltoereikendheid van 
beleggingsondernemingen en 
kredietinstellingen2 moet derhalve 
rekening worden gehouden met het 
mogelijke systeemrisico dat voortkomt uit 
blootstelling aan alternatieve 
beleggingsfondsen (AB's). Deze richtlijn 
heeft tot doel voor de vergunningverlening 
aan en het toezicht op BAB's 
gemeenschappelijke vereisten vast te 
stellen en de desbetreffende risico's en de 
gevolgen ervan voor de beleggers en 
markten in de Gemeenschap op 
samenhangende wijze aan te pakken.
1 PB L 177 van 30.6.2006, blz. 1.
2 PB L 177 van 30.6.2006, blz. 201.

Or. en

Motivering

De blootstelling aan de kant van de "prime broker" wordt in deze richtlijn niet aan de orde 
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gesteld. De wijzigingen zijn het gevolg van de noodzaak de CRD zodanig aan te passen dat 
ook een mogelijk systeemrisico aan de kant van de "prime broker" wordt ondervangen.

Amendement 149
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) BAB's hebben met hun 
werkzaamheden over het geheel genomen 
een heilzame werking op de markten 
waarop zij opereren, maar kunnen, gezien 
de recente financiële problemen, ook
bepaalde risico's door het financiële stelsel 
verspreiden of versterken. 
Ongecoördineerde nationale maatregelen 
om de risico's tegen te gaan, bemoeilijken 
een efficiënt beheer van deze risico's. 
Daarom heeft deze richtlijn tot doel voor 
de vergunningverlening aan en het toezicht 
op BAB's gemeenschappelijke vereisten 
vast te stellen en de desbetreffende risico's 
en de gevolgen ervan voor de beleggers en 
markten in de Gemeenschap op 
samenhangende wijze aan te pakken.

(2) De recente financiële problemen 
hebben onderstreept dat bepaalde risico's 
zich door activiteiten van alternatieve 
beleggingsfondsen (AB's) en BAB's door 
het financiële stelsel en de economie
kunnen verspreiden of versterken. 
Ongecoördineerde nationale maatregelen 
om de risico's tegen te gaan, bemoeilijken 
een efficiënt beheer van deze risico's. 
Daarom heeft deze richtlijn tot doel voor 
de vergunningverlening aan en het toezicht 
op AB's en BAB's gemeenschappelijke 
vereisten vast te stellen en de 
desbetreffende risico's en de gevolgen 
ervan voor de beleggers en markten in de 
Unie op samenhangende wijze aan te 
pakken.

Or. en

Motivering

De bewering aan het begin is op geen enkel wetenschappelijk bewijs gebaseerd. Zoals 
uiteengezet in overweging 2, heeft de crisis aangetoond dat de effecten van AB's en BAB's op 
markten controversieel zijn.
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Amendement 150
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Blijkens de recente problemen op de 
financiële markten kunnen talrijke BAB-
strategieën grote risico's meebrengen voor 
beleggers, andere markdeelnemers en 
markten. Met het oog op een breed, 
gemeenschappelijk toezicht moet een kader 
worden vastgesteld waarmee deze risico's 
op basis van de uiteenlopende 
beleggingsstrategieën en –technieken van 
BAB's kunnen worden aangepakt. Daarom 
moet de onderhavige richtlijn van 
toepassing zijn op alle BAB's die een niet 
onder Richtlijn 2009/…/EG tot coördinatie 
van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen betreffende bepaalde 
instellingen voor collectieve belegging in 
effecten (icbe's) (herschikking) vallend 
fonds beheren en verhandelen, ongeacht 
de juridische of contractuele wijze waarop 
de BAB met deze verantwoordelijkheid is 
belast. BAB's mogen niet het recht krijgen 
om icbe's in de zin van Richtlijn 
2009/…/EG te beheren op basis van een 
vergunning die uit hoofde van deze 
richtlijn aan hen is verleend.

(3) Blijkens de recente problemen op de 
financiële markten kunnen talrijke AB-
strategieën grote risico's meebrengen voor 
beleggers, andere marktdeelnemers en 
markten. Met het oog op een breed, 
gemeenschappelijk toezicht moet een kader 
worden vastgesteld waarmee deze risico's 
op basis van de uiteenlopende 
beleggingsstrategieën en -technieken van 
AB's kunnen worden aangepakt. Daarom 
moet de onderhavige richtlijn van 
toepassing zijn op alle AB's en BAB's die 
niet vallen onder Richtlijn 2009/…/EG tot 
coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffende 
bepaalde instellingen voor collectieve 
belegging in effecten (icbe's) 
(herschikking), ongeacht de juridische of 
contractuele wijze waarop de BAB met 
deze verantwoordelijkheid is belast. BAB's 
mogen niet het recht krijgen om icbe's in 
de zin van Richtlijn 2009/…/EG te beheren 
op basis van een vergunning die uit hoofde 
van deze richtlijn aan hen is verleend.

Or. en

Motivering

Strategieën horen bij de fondsen (AB's), niet bij de beheerders (BAB's).
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Amendement 151
Wolf Klinz, Carl Haglund

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Blijkens de recente problemen op de 
financiële markten kunnen talrijke BAB-
strategieën grote risico's meebrengen voor 
beleggers, andere markdeelnemers en 
markten. Met het oog op een breed, 
gemeenschappelijk toezicht moet een kader 
worden vastgesteld waarmee deze risico's 
op basis van de uiteenlopende 
beleggingsstrategieën en –technieken van 
BAB's kunnen worden aangepakt. Daarom 
moet de onderhavige richtlijn van 
toepassing zijn op alle BAB's die een niet 
onder Richtlijn 2009/…/EG tot coördinatie 
van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen betreffende bepaalde 
instellingen voor collectieve belegging in 
effecten (icbe's) (herschikking) vallend 
fonds beheren en verhandelen, ongeacht de 
juridische of contractuele wijze waarop de 
BAB met deze verantwoordelijkheid is 
belast. BAB's mogen niet het recht krijgen 
om icbe's in de zin van Richtlijn 
2009/…/EG te beheren op basis van een 
vergunning die uit hoofde van deze 
richtlijn aan hen is verleend.

(3) Blijkens de recente problemen op de 
financiële markten kunnen talrijke BAB-
strategieën grote risico's meebrengen voor 
beleggers, andere marktdeelnemers en 
markten. Met het oog op een breed, 
gemeenschappelijk toezicht moet een kader 
worden vastgesteld waarmee deze risico's 
op basis van de uiteenlopende 
beleggingsstrategieën en –technieken van 
BAB's kunnen worden aangepakt. Daarom 
moet de onderhavige richtlijn van 
toepassing zijn op alle BAB's die een niet 
onder Richtlijn 2009/…/EG tot coördinatie 
van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen betreffende bepaalde 
instellingen voor collectieve belegging in 
effecten (icbe's) (herschikking) vallend 
fonds beheren en verhandelen dat
potentieel systeemrelevantie heeft, 
ongeacht de juridische of contractuele 
wijze waarop de BAB met deze 
verantwoordelijkheid is belast. BAB's 
mogen niet het recht krijgen om icbe's in 
de zin van Richtlijn 2009/…/EG te beheren 
op basis van een vergunning die uit hoofde 
van deze richtlijn aan hen is verleend.

Or. en

Motivering

De hoofdprioriteit van deze richtlijn is het ondervangen van systeemrisico's. Om de 
bijkomende schade door de "one-size-fits-all"-aanpak tot een minimum te beperken, zou het 
voor kleinere BAB's moeten volstaan om zich te registreren en zich te houden aan de 
transparantievereisten in de artikelen 19 tot en met 21.
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Amendement 152
Carl Haglund

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Blijkens de recente problemen op de 
financiële markten kunnen talrijke BAB-
strategieën grote risico's meebrengen voor 
beleggers, andere markdeelnemers en 
markten. Met het oog op een breed, 
gemeenschappelijk toezicht moet een kader 
worden vastgesteld waarmee deze risico's 
op basis van de uiteenlopende 
beleggingsstrategieën en –technieken van 
BAB's kunnen worden aangepakt. Daarom 
moet de onderhavige richtlijn van 
toepassing zijn op alle BAB's die een niet 
onder Richtlijn 2009/…/EG tot coördinatie 
van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen betreffende bepaalde 
instellingen voor collectieve belegging in 
effecten (icbe's) (herschikking)1 vallend 
fonds beheren en verhandelen, ongeacht de 
juridische of contractuele wijze waarop de 
BAB met deze verantwoordelijkheid is 
belast. BAB's mogen niet het recht krijgen 
om icbe's in de zin van Richtlijn 
2009/…/EG te beheren op basis van een 
vergunning die uit hoofde van deze 
richtlijn aan hen is verleend.

(3) Blijkens de recente problemen op de 
financiële markten kunnen talrijke BAB-
strategieën grote risico's meebrengen voor 
beleggers, andere marktdeelnemers en 
markten. Met het oog op een breed, 
gemeenschappelijk toezicht moet een kader 
worden vastgesteld waarmee deze risico's 
op basis van de uiteenlopende 
beleggingsstrategieën en -technieken van 
BAB's kunnen worden aangepakt. Daarom 
moet de onderhavige richtlijn van 
toepassing zijn op alle BAB's die een niet 
onder Richtlijn 2009/65/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 13 
juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen 
betreffende bepaalde instellingen voor 
collectieve belegging in effecten (icbe's) 
(herschikking)1 vallend fonds beheren en 
verhandelen, ongeacht de juridische of 
contractuele wijze waarop de BAB met 
deze verantwoordelijkheid is belast. Het 
kan daarbij gaan om onder meer
hedgefondsen, private-equityfondsen, 
vastgoedfondsen, grondstoffenfondsen en 
infrastructuurfondsen. BAB's mogen niet 
het recht krijgen om icbe's in de zin van 
Richtlijn 2009/65/EG te beheren op basis 
van een vergunning die uit hoofde van deze 
richtlijn aan hen is verleend.

1 PB L […], […], blz. […]. 1 PB L 302 van 17.11.2009, blz. 32.

Or. en

Motivering

A new sentence should be added, in which different types of AIFs would be listed; such as 
hedge funds, private equity funds, real estate funds, commodity funds and infrastructure 
funds. The necessity of this is supported by four reasons: (1) the need to support the 
regulatory flexibility and differentiation stated in recital 3; (2) all new fund structures and 
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regimes that will be created in the future should fall within the scope of the Directive; (3) 
defining the scope of the Directive in a negative manner does not bring along elements, which 
would enhance legal certainty and predictability; and (4) in order to identify the essential 
scope of the Directive.

Amendement 153
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Blijkens de recente problemen op de 
financiële markten kunnen talrijke BAB-
strategieën grote risico's meebrengen voor 
beleggers, andere markdeelnemers en 
markten. Met het oog op een breed, 
gemeenschappelijk toezicht moet een kader 
worden vastgesteld waarmee deze risico's 
op basis van de uiteenlopende 
beleggingsstrategieën en –technieken van 
BAB's kunnen worden aangepakt. Daarom 
moet de onderhavige richtlijn van 
toepassing zijn op alle BAB's die een niet 
onder Richtlijn 2009/…/EG tot coördinatie 
van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen betreffende bepaalde 
instellingen voor collectieve belegging in 
effecten (icbe's) (herschikking)1 vallend 
fonds beheren en verhandelen, ongeacht de 
juridische of contractuele wijze waarop de 
BAB met deze verantwoordelijkheid is 
belast. BAB's mogen niet het recht krijgen 
om icbe's in de zin van Richtlijn 
2009/…/EG te beheren op basis van een 
vergunning die uit hoofde van deze 
richtlijn aan hen is verleend.

(3) Blijkens de recente problemen op de 
financiële markten kunnen talrijke BAB-
strategieën grote risico's meebrengen voor 
beleggers, andere marktdeelnemers en 
markten. Met het oog op een breed, 
gemeenschappelijk toezicht moet een kader 
worden vastgesteld waarmee deze risico's 
op basis van de uiteenlopende 
beleggingsstrategieën en -technieken van 
BAB's kunnen worden aangepakt. Daarom 
moet de onderhavige richtlijn van 
toepassing zijn op alle BAB's die een niet 
onder Richtlijn 2009/65/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 13 
juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen 
betreffende bepaalde instellingen voor 
collectieve belegging in effecten (icbe's) 
(herschikking)1 vallend fonds beheren en 
verhandelen, ongeacht de juridische of 
contractuele wijze waarop de BAB met 
deze verantwoordelijkheid is belast. Het 
kan daarbij gaan om onder meer
hedgefondsen, private-equityfondsen, 
vastgoedfondsen, grondstoffenfondsen en 
infrastructuurfondsen. BAB's mogen niet 
het recht krijgen om icbe's in de zin van 
Richtlijn 2009/65/EG te beheren op basis 
van een vergunning die uit hoofde van deze 
richtlijn aan hen is verleend.

1 PB L […], […], blz. […]. 1 PB L 302 van 17.11.2009, blz. 32.

Or. en
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Amendement 154
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Deze richtlijn zou er ook toe 
moeten strekken stimulansen te creëren 
voor de relocatie van offshorefondsen in 
de EU; dit houdt niet alleen voordelen in 
voor de regelgever en voor de 
bescherming van de belegger, maar laat
ook toe de inkomsten op het niveau van de 
beheerder, het fonds en de belegger op 
een gepaste manier te belasten.

Or. en

Amendement 155
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Deze richtlijn ligt in het verlengde 
van de overeenkomst die is bereikt op de 
G-20-Top van september in Pittsburgh 
waarin staat dat alle spelers, markten en 
producten op gepaste wijze 
gereglementeerd moeten worden.

Or. en

Motivering

Dit amendement benadrukt dat werk moet worden gemaakt van de belofte van de G-20 om 
alle spelers, producten en markten op gepaste wijze te reglementeren.
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Amendement 156
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De richtlijn schrijft voor hoe BAB's hun 
alternatieve beleggingsfondsen (AB's) 
mogen beheren. Het zou onevenredig zijn 
om de structuur of de samenstelling van 
de portefeuilles van de door BAB's 
beheerde AB's te reglementeren. 
Bovendien zou een dergelijke vergaande 
harmonisatie, gezien de zeer 
uiteenlopende soorten AB's die door 
BAB's worden beheerd, moeilijk te 
realiseren zijn.

(4) Deze richtlijn schrijft voor hoe BAB's 
hun alternatieve beleggingsfondsen (AB's) 
mogen beheren en hoe AB's zich moeten 
gedragen op de financiële markten en ten 
aanzien van bedrijven waarin zij 
beleggen.

Or. en

Motivering

De richtlijn moet zowel de fondsen (AB's) als de beheerders ervan (BAB's) omvatten.

Amendement 157
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De richtlijn schrijft voor hoe BAB's hun 
alternatieve beleggingsfondsen (AB's) 
mogen beheren. Het zou onevenredig zijn 
om de structuur of de samenstelling van de 
portefeuilles van de door BAB's beheerde 
AB's te reglementeren. Bovendien zou een 
dergelijke vergaande harmonisatie, gezien 
de zeer uiteenlopende soorten AB's die 
door BAB's worden beheerd, moeilijk te 
realiseren zijn.

(4) Deze richtlijn schrijft voor hoe BAB's 
hun alternatieve beleggingsfondsen (AB's) 
mogen beheren. Het zou onevenredig zijn 
om de structuur of de samenstelling van de 
portefeuilles van de door BAB's beheerde 
AB's of de procedures voor de verlening 
van een vergunning voor een AB te 
reglementeren. Bovendien zou een 
dergelijke vergaande harmonisatie, gezien 
de zeer uiteenlopende soorten AB's die 
door BAB's worden beheerd, moeilijk te 
realiseren zijn.
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Or. en

Motivering

De procedure voor de verlening van een vergunning zelf wordt niet geregeld in deze richtlijn 
en blijft een bevoegdheid van de nationale bevoegde autoriteiten.

Amendement 158
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De richtlijn schrijft voor hoe BAB's hun 
alternatieve beleggingsfondsen (AB's) 
mogen beheren. Het zou onevenredig zijn 
om de structuur of de samenstelling van de 
portefeuilles van de door BAB's beheerde 
AB's te reglementeren. Bovendien zou een 
dergelijke vergaande harmonisatie, gezien 
de zeer uiteenlopende soorten AB's die 
door BAB's worden beheerd, moeilijk te 
realiseren zijn.

(4) De richtlijn schrijft voor hoe BAB's hun 
alternatieve beleggingsfondsen (AB's) 
mogen beheren. Het zou onevenredig zijn 
om de structuur of de samenstelling van de 
portefeuilles van de door BAB's beheerde 
AB's of de procedures voor de verlening 
van een vergunning voor een AB te 
reglementeren. Bovendien zou een 
dergelijke vergaande harmonisatie, gezien 
de zeer uiteenlopende soorten AB's die 
door BAB's worden beheerd, moeilijk te 
realiseren zijn.

Or. en

Motivering

Erop gelet dat de ontwerprichtlijn volstaat met de reglementering van de BAB en het AB zelf 
niet gereglementeerd wordt, moeten we duidelijk maken dat de procedure voor de verlening 
van een vergunning voor een AB niet gereglementeerd wordt in deze richtlijn.

Amendement 159
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De richtlijn schrijft voor hoe BAB's hun (4) De richtlijn schrijft voor hoe BAB's hun 
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alternatieve beleggingsfondsen (AB's) 
mogen beheren. Het zou onevenredig zijn 
om de structuur of de samenstelling van de 
portefeuilles van de door BAB's beheerde 
AB's te reglementeren. Bovendien zou een 
dergelijke vergaande harmonisatie, gezien 
de zeer uiteenlopende soorten AB's die 
door BAB's worden beheerd, moeilijk te 
realiseren zijn.

alternatieve beleggingsfondsen (AB's) 
mogen beheren. Het zou moeilijk zijn om 
de structuur of de samenstelling van de 
portefeuilles van de door BAB's beheerde 
AB's te reglementeren. Bovendien zou een 
dergelijke vergaande harmonisatie, gezien 
de zeer uiteenlopende soorten AB's die 
door BAB's worden beheerd, moeilijk te 
realiseren zijn.

Or. en

Motivering

Het is geen zaak van evenredigheid. De reglementering van fondsen zou niet onevenredig zijn, 
aangezien de financiële crisis heeft aangetoond dat regelgeving nodig is. Maar als de 
reglementering van de beheerders omvattend is (inclusief de reglementering van beheerders 
die niet-EU-fondsen verhandelen of functies delegeren aan niet-EU-entiteiten), volstaat dat 
om de voorgestelde doelstellingen te realiseren.

Amendement 160
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De BAB moet ofwel een externe
beheerder zijn, een door het AB benoemde 
rechtspersoon of iemand die namens het 
AB optreedt, ofwel, als het AB een 
beleggingsfonds onder zelfbeheer is, dat 
wil zeggen dat het bestuursorgaan van het 
AB de beheersbeslissingen neemt en dat 
er geen externe entiteit wordt 
aangewezen, moet het AB zichzelf 
beschouwen als de BAB. Slechts één 
rechtspersoon mag optreden als de BAB 
van een AB.

Or. en

Motivering

Er is behoefte aan een duidelijke definitie zodat verschillende fondsstructuren een BAB 
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kunnen hebben met inhoud. Dit geldt met name voor fondsen onder zelfbeheer of intern 
beheerde fondsen.

Amendement 161
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het toepassingsgebied van de 
onderhavige richtlijn zou beperkt moeten 
blijven tot het beheer van collectieve 
beleggingsondernemingen die bij een reeks 
beleggers kapitaal ophalen om het 
overeenkomstig een bepaald 
beleggingsbeleid te beleggen op basis van 
het uitgangspunt dat het risico in het 
belang van deze beleggers wordt gespreid. 
Deze richtlijn mag niet van toepassing zijn 
op het beheer van pensioenfondsen of op 
beheerders van niet-gepoolde beleggingen, 
zoals stichtingen of 
staatsinvesteringsfondsen, of activa die 
voor eigen rekening door 
kredietinstellingen, verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen worden 
aangehouden. Evenmin mag deze richtlijn 
van toepassing zijn op actief beheerde 
beleggingen in de vorm van effecten, zoals 
certificaten, managed futures of aan een 
index gekoppelde obligaties. Wel zou zij
moeten gelden voor beheerders van alle 
collectieve beleggingsondernemingen 
waarvoor geen icbe-vergunningsplicht 
bestaat. Beleggingsondernemingen die 
over een vergunning uit hoofde van 
Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten 
voor financiële instrumenten beschikken, 
mogen niet worden verplicht om een 
vergunning uit hoofde van de onderhavige 
richtlijn te verkrijgen om 
beleggingsdiensten voor AB's te verrichten. 
Niettemin mogen zij beleggingsdiensten 
voor AB's verrichten, maar alleen voor 

(5) Het toepassingsgebied van de 
onderhavige richtlijn zou beperkt moeten 
blijven tot het beheer van collectieve 
beleggingsondernemingen die bij een reeks 
beleggers kapitaal ophalen om het 
overeenkomstig een bepaald 
beleggingsbeleid te beleggen in het belang 
van deze beleggers. Deze richtlijn mag niet 
van toepassing zijn op beheerders van niet-
gepoolde beleggingen, zoals stichtingen of 
staatsinvesteringsfondsen, op het beheer 
van beleggingsportefeuilles 
overeenkomstig een door de belegger naar 
eigen goeddunken gegeven mandaat dat 
van klant tot klant verschilt, noch op om 
het even welke andere vorm van 
individueel portefeuillebeheer, of op het 
beheer van activa die voor eigen rekening 
door kredietinstellingen, verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen worden 
aangehouden. De in de richtlijn 
vastgestelde uitzonderingen dienen van 
toepassing te zijn voor zover de BAB 
onafgebroken voldoet aan de 
voorwaarden die aan deze uitzonderingen 
zijn verbonden. Deze richtlijn mag ook 
niet van toepassing zijn op het beheer van 
pensioenfondsen of instellingen die 
sociale zekerheidsfondsen of 
overheidspensioenstelsels beheren, noch 
op effectiseringsinstrumenten. De 
richtlijn mag evenmin van toepassing zijn 
op het beheer van collectieve 
beleggingsondernemingen waarvoor 
overeenkomstig het nationale recht een 
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zover de rechten van deelneming of 
aandelen daarin overeenkomstig de 
onderhavige richtlijn mogen worden 
verhandeld.

vergunning is afgegeven en die enkel in 
de eigen lidstaat worden verhandeld. Deze 
richtlijn zou wel moeten gelden voor 
beheerders van alle collectieve 
beleggingsondernemingen waarvoor geen 
icbe-vergunningsplicht bestaat. 
Beleggingsondernemingen die over een 
vergunning uit hoofde van 
Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten 
voor financiële instrumenten beschikken, 
mogen niet worden verplicht om een 
vergunning uit hoofde van de onderhavige 
richtlijn te verkrijgen om 
beleggingsdiensten voor AB's te verrichten. 
Niettemin mogen zij beleggingsdiensten 
voor AB's verrichten, maar alleen voor 
zover de rechten van deelneming of 
aandelen daarin overeenkomstig de 
onderhavige richtlijn mogen worden 
verhandeld.

Or. en

Amendement 162
Wolf Klinz, Carl Haglund

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het toepassingsgebied van de 
onderhavige richtlijn zou beperkt moeten 
blijven tot het beheer van collectieve 
beleggingsondernemingen die bij een reeks 
beleggers kapitaal ophalen om het 
overeenkomstig een bepaald 
beleggingsbeleid te beleggen op basis van 
het uitgangspunt dat het risico in het belang 
van deze beleggers wordt gespreid. Deze 
richtlijn mag niet van toepassing zijn op 
het beheer van pensioenfondsen of op 
beheerders van niet-gepoolde beleggingen, 
zoals stichtingen of 
staatsinvesteringsfondsen, of activa die 
voor eigen rekening door 

(5) Het toepassingsgebied van de 
onderhavige richtlijn zou beperkt moeten 
blijven tot het beheer van collectieve 
beleggingsondernemingen die bij een reeks 
beleggers kapitaal ophalen om het 
overeenkomstig een bepaald 
beleggingsbeleid te beleggen op basis van 
het uitgangspunt dat het risico in het belang 
van deze beleggers wordt gespreid. Deze 
richtlijn mag niet van toepassing zijn op 
het beheer van uitsluitend voor hun 
moederbedrijf of dochtermaatschappijen 
beheerde AB's, op het beheer van
pensioenfondsen of op beheerders van niet-
gepoolde beleggingen, zoals stichtingen of 
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kredietinstellingen, verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen worden 
aangehouden. Evenmin mag deze richtlijn 
van toepassing zijn op actief beheerde 
beleggingen in de vorm van effecten, zoals 
certificaten, managed futures of aan een 
index gekoppelde obligaties. Wel zou zij 
moeten gelden voor beheerders van alle 
collectieve beleggingsondernemingen 
waarvoor geen icbe-vergunningsplicht 
bestaat. Beleggingsondernemingen die 
over een vergunning uit hoofde van 
Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten 
voor financiële instrumenten beschikken, 
mogen niet worden verplicht om een 
vergunning uit hoofde van de onderhavige 
richtlijn te verkrijgen om 
beleggingsdiensten voor AB's te verrichten. 
Niettemin mogen zij beleggingsdiensten 
voor AB's verrichten, maar alleen voor
zover de rechten van deelneming of 
aandelen daarin overeenkomstig de 
onderhavige richtlijn mogen worden 
verhandeld.

staatsinvesteringsfondsen, of activa die 
voor eigen rekening door 
kredietinstellingen, verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen worden 
aangehouden, noch op het beheer van 
beleggingsproducten waarvoor 
overeenkomstig het nationale recht een 
vergunning is afgegeven en die enkel op 
het grondgebied van een respectieve 
lidstaat worden verhandeld, noch op 
nationale, regionale en lokale overheden 
en beleggingsinstrumenten of instanties 
of instellingen van de overheid die sociale 
zekerheidsfondsen of pensioenstelsels 
beheren, noch op 
werknemersparticipatieregelingen. 
Evenmin mag deze richtlijn van toepassing 
zijn op actief beheerde beleggingen in de 
vorm van effecten, zoals certificaten, 
managed futures of aan een index 
gekoppelde obligaties. Wel zou zij moeten 
gelden voor beheerders van alle collectieve 
beleggingsondernemingen waarvoor geen 
icbe-vergunningsplicht bestaat voor zover 
zij mogelijk systeemrelevante AB's 
beheren of verhandelen. 
Beleggingsondernemingen die over een 
vergunning uit hoofde van 
Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten 
voor financiële instrumenten beschikken, 
mogen niet worden verplicht om een 
vergunning uit hoofde van de onderhavige 
richtlijn te verkrijgen om 
beleggingsdiensten voor AB's te verrichten. 
Niettemin mogen zij beleggingsdiensten 
voor AB's verrichten, maar alleen voor 
zover de rechten van deelneming of 
aandelen daarin overeenkomstig de 
onderhavige richtlijn mogen worden 
verhandeld.

Or. en

Motivering

Teneinde onbedoelde en onevenredige gevolgen te vermijden en de zijdelingse schade te 
minimaliseren moet een beperkt aantal uitzonderingen worden nagestreefd. Het is vooral van 
belang dat nationale producten niet onder het toepassingsgebied vallen omdat zij uitsluitend 
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gereglementeerd en verhandeld worden op nationaal niveau, geen potentieel systeemrisico 
inhouden en de consument voldoende bescherming bieden.

Amendement 163
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het toepassingsgebied van de 
onderhavige richtlijn zou beperkt moeten 
blijven tot het beheer van collectieve 
beleggingsondernemingen die bij een reeks 
beleggers kapitaal ophalen om het 
overeenkomstig een bepaald 
beleggingsbeleid te beleggen op basis van 
het uitgangspunt dat het risico in het 
belang van deze beleggers wordt gespreid. 
Deze richtlijn mag niet van toepassing zijn 
op het beheer van pensioenfondsen of op 
beheerders van niet-gepoolde beleggingen, 
zoals stichtingen of 
staatsinvesteringsfondsen, of activa die 
voor eigen rekening door 
kredietinstellingen, verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen worden 
aangehouden. Evenmin mag deze richtlijn 
van toepassing zijn op actief beheerde 
beleggingen in de vorm van effecten, zoals 
certificaten, managed futures of aan een 
index gekoppelde obligaties. Wel zou zij
moeten gelden voor beheerders van alle 
collectieve beleggingsondernemingen 
waarvoor geen icbe-vergunningsplicht 
bestaat. Beleggingsondernemingen die 
over een vergunning uit hoofde van 
Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten 
voor financiële instrumenten beschikken, 
mogen niet worden verplicht om een 
vergunning uit hoofde van de onderhavige 
richtlijn te verkrijgen om 
beleggingsdiensten voor AB's te verrichten. 
Niettemin mogen zij beleggingsdiensten 
voor AB's verrichten, maar alleen voor 

(5) Het toepassingsgebied van de 
onderhavige richtlijn zou beperkt moeten 
blijven tot het beheer van collectieve 
beleggingsondernemingen die bij een reeks 
beleggers kapitaal ophalen om het 
overeenkomstig een bepaald 
beleggingsbeleid te beleggen in het belang 
van deze beleggers. Deze richtlijn mag niet 
van toepassing zijn op beheerders van niet-
gepoolde beleggingen, zoals stichtingen of 
staatsinvesteringsfondsen, centrale banken 
of activa die voor eigen rekening door 
kredietinstellingen, pensioenfondsen of 
verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen worden 
aangehouden. Bovendien mag deze 
richtlijn niet van toepassing zijn op
nationale, regionale en lokale overheden 
en beleggingsinstrumenten of instanties 
of instellingen van de overheid die sociale 
zekerheidsfondsen en pensioenstelsels 
beheren, noch op 
werknemersparticipatieregelingen. Om in 
aanmerking te komen voor de 
uitzonderingen die in deze richtlijn zijn 
vastgesteld moet de betrokken BAB 
onafgebroken voldoen aan de 
voorwaarden die aan deze uitzonderingen 
zijn verbonden. Deze richtlijn zou wel
moeten gelden voor beheerders van alle 
collectieve beleggingsondernemingen 
waarvoor geen icbe-vergunningsplicht 
bestaat. Beleggingsondernemingen die 
over een vergunning uit hoofde van 
Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten 
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zover de rechten van deelneming of 
aandelen daarin overeenkomstig de 
onderhavige richtlijn mogen worden 
verhandeld.

voor financiële instrumenten beschikken, 
mogen niet worden verplicht om een 
vergunning uit hoofde van de onderhavige 
richtlijn te verkrijgen om 
beleggingsdiensten voor AB's te verrichten. 
Niettemin mogen zij beleggingsdiensten 
voor AB's verrichten, maar alleen voor 
zover de rechten van deelneming of 
aandelen daarin overeenkomstig de 
onderhavige richtlijn mogen worden 
verhandeld.

Or. en

Amendement 164
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het toepassingsgebied van de 
onderhavige richtlijn zou beperkt moeten 
blijven tot het beheer van collectieve 
beleggingsondernemingen die bij een reeks 
beleggers kapitaal ophalen om het 
overeenkomstig een bepaald 
beleggingsbeleid te beleggen op basis van 
het uitgangspunt dat het risico in het 
belang van deze beleggers wordt gespreid. 
Deze richtlijn mag niet van toepassing zijn 
op het beheer van pensioenfondsen of op 
beheerders van niet-gepoolde beleggingen, 
zoals stichtingen of 
staatsinvesteringsfondsen, of activa die 
voor eigen rekening door 
kredietinstellingen, verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen worden 
aangehouden. Evenmin mag deze richtlijn 
van toepassing zijn op actief beheerde 
beleggingen in de vorm van effecten, zoals 
certificaten, managed futures of aan een 
index gekoppelde obligaties. Wel zou zij 
moeten gelden voor beheerders van alle 
collectieve beleggingsondernemingen 

(5) Het toepassingsgebied van de 
onderhavige richtlijn zou beperkt moeten 
blijven tot het beheer van collectieve 
beleggingsondernemingen die bij een reeks 
beleggers kapitaal ophalen om het 
overeenkomstig een bepaald 
beleggingsbeleid te beleggen in het belang 
van deze beleggers. Deze richtlijn mag niet 
van toepassing zijn op het beheer van 
pensioenfondsen of op beheerders van niet-
gepoolde beleggingen, zoals stichtingen of 
staatsinvesteringsfondsen, centrale banken
of activa die voor eigen rekening door 
kredietinstellingen, pensioenfondsen of
verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen worden 
aangehouden. Deze richtlijn mag ook niet 
van toepassing zijn op het beheer van 
collectieve beleggingsondernemingen 
waarvoor overeenkomstig het nationale 
recht een vergunning is afgegeven en die 
enkel in de eigen lidstaat worden 
verhandeld. Evenmin mag deze richtlijn 
van toepassing zijn op actief beheerde 
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waarvoor geen icbe-vergunningsplicht 
bestaat. Beleggingsondernemingen die 
over een vergunning uit hoofde van 
Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten 
voor financiële instrumenten beschikken, 
mogen niet worden verplicht om een 
vergunning uit hoofde van de onderhavige 
richtlijn te verkrijgen om 
beleggingsdiensten voor AB's te verrichten. 
Niettemin mogen zij beleggingsdiensten 
voor AB's verrichten, maar alleen voor 
zover de rechten van deelneming of 
aandelen daarin overeenkomstig de 
onderhavige richtlijn mogen worden 
verhandeld.

beleggingen in de vorm van effecten, zoals 
certificaten, managed futures of aan een 
index gekoppelde obligaties. Wel zou zij 
moeten gelden voor beheerders van alle 
collectieve beleggingsondernemingen 
waarvoor geen icbe-vergunningsplicht 
bestaat. Beleggingsondernemingen die 
over een vergunning uit hoofde van 
Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten 
voor financiële instrumenten beschikken, 
mogen niet worden verplicht om een 
vergunning uit hoofde van de onderhavige 
richtlijn te verkrijgen om rechten van 
deelneming of aandelen van een AB te 
verhandelen of om beleggingsdiensten 
voor AB's te verrichten. Niettemin mogen 
zij rechten van deelneming of aandelen 
van een AB verhandelen of 
beleggingsdiensten voor AB's verrichten, 
maar alleen voor zover de rechten van 
deelneming of aandelen daarin 
overeenkomstig de onderhavige richtlijn 
mogen worden verhandeld. Deze richtlijn 
mag niet van toepassing zijn op 
industriële houdstermaatschappijen 
waarvan de aandelen verhandeld worden 
op een gereglementeerde EU-markt voor 
zover ze aandelen hebben in hun 
dochterondernemingen of in hun 
geassocieerde vennootschappen om hun 
bedrijfsstrategie te kunnen uitvoeren.

Or. en

Motivering

Managers and funds that are subject to national legislation and where the fund units/shares 
are exclusively distributed at national level should be exempted from the AIFM Directive, but 
retain the right to opt. This is in line with the principle of subsidiarity. Industrial holding 
companies are long term owners without a planned exit horizon and have an industrial 
approach to their holdings – whether as holding companies of industrial conglomerates or as 
industrial investment companies. Such companies pose limited systemic risk and, insofar as 
they are listed, are subject to existing EU Company Law, national regulation and stock 
exchange listing rules, which provides effective protection for investors. Industrial holding 
companies which are more industrial than trading oriented in their investments should 
therefore be exempted from the scope of the Directive. 
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Amendement 165
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het toepassingsgebied van de 
onderhavige richtlijn zou beperkt moeten 
blijven tot het beheer van collectieve 
beleggingsondernemingen die bij een reeks 
beleggers kapitaal ophalen om het 
overeenkomstig een bepaald 
beleggingsbeleid te beleggen op basis van 
het uitgangspunt dat het risico in het 
belang van deze beleggers wordt gespreid. 
Deze richtlijn mag niet van toepassing zijn 
op het beheer van pensioenfondsen of op 
beheerders van niet-gepoolde beleggingen, 
zoals stichtingen of 
staatsinvesteringsfondsen, of activa die 
voor eigen rekening door 
kredietinstellingen, verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen worden 
aangehouden. Evenmin mag deze richtlijn 
van toepassing zijn op actief beheerde 
beleggingen in de vorm van effecten, zoals 
certificaten, managed futures of aan een 
index gekoppelde obligaties. Wel zou zij
moeten gelden voor beheerders van alle 
collectieve beleggingsondernemingen 
waarvoor geen icbe-vergunningsplicht 
bestaat. Beleggingsondernemingen die 
over een vergunning uit hoofde van 
Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten 
voor financiële instrumenten beschikken, 
mogen niet worden verplicht om een 
vergunning uit hoofde van de onderhavige 
richtlijn te verkrijgen om 
beleggingsdiensten voor AB's te verrichten. 
Niettemin mogen zij beleggingsdiensten 
voor AB's verrichten, maar alleen voor 
zover de rechten van deelneming of 
aandelen daarin overeenkomstig de 
onderhavige richtlijn mogen worden 
verhandeld.

(5) Het toepassingsgebied van de 
onderhavige richtlijn zou beperkt moeten 
blijven tot het beheer van collectieve 
beleggingsondernemingen die bij een reeks 
beleggers kapitaal ophalen om het 
overeenkomstig een bepaald 
beleggingsbeleid te beleggen in het belang 
van deze beleggers. Deze richtlijn mag niet 
van toepassing zijn op beheerders van niet-
gepoolde beleggingen, zoals stichtingen of 
staatsinvesteringsfondsen, centrale banken 
of activa die voor eigen rekening door 
kredietinstellingen, pensioenfondsen of
verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen worden 
aangehouden. Deze richtlijn mag ook niet 
van toepassing zijn op het beheer van 
collectieve beleggingsondernemingen 
waarvoor overeenkomstig het nationale 
recht een vergunning is afgegeven en die 
enkel in de eigen lidstaat worden 
verhandeld. Om in aanmerking te komen 
voor de uitzonderingen die in deze 
richtlijn zijn vastgesteld moet de 
betrokken BAB onafgebroken voldoen 
aan de voorwaarden die aan deze 
uitzonderingen zijn verbonden. Deze 
richtlijn zou wel moeten gelden voor 
beheerders van alle collectieve 
beleggingsondernemingen waarvoor geen 
icbe-vergunningsplicht bestaat. 
Beleggingsondernemingen die over een 
vergunning uit hoofde van 
Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten 
voor financiële instrumenten beschikken, 
mogen niet worden verplicht om een 
vergunning uit hoofde van de onderhavige 
richtlijn te verkrijgen om 
beleggingsdiensten voor AB's te verrichten. 
Niettemin mogen zij beleggingsdiensten 
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voor AB's verrichten, maar alleen voor 
zover de rechten van deelneming of 
aandelen daarin overeenkomstig de 
onderhavige richtlijn mogen worden 
verhandeld.

Or. en

Motivering

Fondsen die gereglementeerd en enkel verhandeld worden op nationaal niveau zouden 
moeten worden uitgezonderd van het toepassingsgebied van de BAB-richtlijn. Zuiver 
nationale fondsen en hun beheerders vormen geen systeemrisico, omdat deze fondsen in het 
algemeen streng gereglementeerd zijn en het beheer ervan ook vaak onderworpen is aan 
soortgelijke regels als de icbe-regels.

Amendement 166
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het toepassingsgebied van de 
onderhavige richtlijn zou beperkt moeten 
blijven tot het beheer van collectieve 
beleggingsondernemingen die bij een reeks 
beleggers kapitaal ophalen om het 
overeenkomstig een bepaald 
beleggingsbeleid te beleggen op basis van 
het uitgangspunt dat het risico in het
belang van deze beleggers wordt gespreid. 
Deze richtlijn mag niet van toepassing zijn 
op het beheer van pensioenfondsen of op 
beheerders van niet-gepoolde beleggingen, 
zoals stichtingen of 
staatsinvesteringsfondsen, of activa die 
voor eigen rekening door 
kredietinstellingen, verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen worden 
aangehouden. Evenmin mag deze richtlijn 
van toepassing zijn op actief beheerde 
beleggingen in de vorm van effecten, zoals 
certificaten, managed futures of aan een 
index gekoppelde obligaties. Wel zou zij

(5) Het toepassingsgebied van de 
onderhavige richtlijn zou beperkt moeten 
blijven tot het beheer van collectieve 
beleggingsondernemingen die bij een reeks 
beleggers kapitaal ophalen om het 
overeenkomstig een bepaald 
beleggingsbeleid te beleggen in het belang 
van deze beleggers. Deze richtlijn mag niet 
van toepassing zijn op beheerders van niet-
gepoolde beleggingen, zoals stichtingen of 
staatsinvesteringsfondsen, centrale banken 
of activa die voor eigen rekening door 
kredietinstellingen, pensioenfondsen of
verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen worden 
aangehouden. Deze richtlijn mag ook niet 
van toepassing zijn op beheerders die een 
AB beheren waarvan hun moederbedrijf, 
hun dochtermaatschappijen of andere 
dochtermaatschappijen van hun 
moederbedrijf de enige aandeelhouders 
zijn en die beleggers zelf geen AB zijn.
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moeten gelden voor beheerders van alle 
collectieve beleggingsondernemingen 
waarvoor geen icbe-vergunningsplicht 
bestaat. Beleggingsondernemingen die 
over een vergunning uit hoofde van 
Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten 
voor financiële instrumenten beschikken, 
mogen niet worden verplicht om een 
vergunning uit hoofde van de onderhavige 
richtlijn te verkrijgen om 
beleggingsdiensten voor AB's te verrichten. 
Niettemin mogen zij beleggingsdiensten 
voor AB's verrichten, maar alleen voor
zover de rechten van deelneming of 
aandelen daarin overeenkomstig de 
onderhavige richtlijn mogen worden 
verhandeld.

Om in aanmerking te komen voor de 
uitzonderingen die in deze richtlijn zijn 
vastgesteld moet de betrokken BAB 
onafgebroken voldoen aan de 
voorwaarden die aan deze uitzonderingen 
zijn verbonden. Deze richtlijn zou wel 
moeten gelden voor beheerders van alle 
collectieve beleggingsondernemingen 
waarvoor geen icbe-vergunningsplicht 
bestaat. Beleggingsondernemingen die 
over een vergunning uit hoofde van 
Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten 
voor financiële instrumenten beschikken, 
mogen niet worden verplicht om een 
vergunning uit hoofde van de onderhavige 
richtlijn te verkrijgen om 
beleggingsdiensten voor AB's te verrichten. 
Niettemin mogen zij beleggingsdiensten 
voor AB's verrichten, maar alleen voor 
zover de rechten van deelneming of 
aandelen daarin overeenkomstig de 
onderhavige richtlijn mogen worden 
verhandeld.

Or. en

Motivering

Een uitzonderingsclausule voor beheerders die beleggingen beheren van dezelfde groep, is 
gerechtvaardigd. Dit vormt geen bijkomend risico voor de markten. Het zijn immers vaak 
bank- of verzekeringsgroepen die van deze fondsen gebruikmaken en deze financiële 
instellingen moeten overeenkomstig de wetgeving op het financieel toezicht al voldoende 
voorzieningen treffen om zich in te dekken tegen de risico's. Bovendien is in deze situatie, 
waarin beleggingen binnen dezelfde groep gebeuren, de bescherming van de belegger 
evenmin aan de orde. 

Amendement 167
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het toepassingsgebied van de 
onderhavige richtlijn zou beperkt moeten 

(5) Het toepassingsgebied van de 
onderhavige richtlijn zou beperkt moeten 
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blijven tot het beheer van collectieve 
beleggingsondernemingen die bij een reeks 
beleggers kapitaal ophalen om het 
overeenkomstig een bepaald 
beleggingsbeleid te beleggen op basis van 
het uitgangspunt dat het risico in het 
belang van deze beleggers wordt gespreid. 
Deze richtlijn mag niet van toepassing zijn 
op het beheer van pensioenfondsen of op
beheerders van niet-gepoolde beleggingen, 
zoals stichtingen of 
staatsinvesteringsfondsen, of activa die 
voor eigen rekening door 
kredietinstellingen, verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen worden 
aangehouden. Evenmin mag deze richtlijn 
van toepassing zijn op actief beheerde 
beleggingen in de vorm van effecten, zoals 
certificaten, managed futures of aan een 
index gekoppelde obligaties. Wel zou zij
moeten gelden voor beheerders van alle 
collectieve beleggingsondernemingen 
waarvoor geen icbe-vergunningsplicht 
bestaat. Beleggingsondernemingen die 
over een vergunning uit hoofde van 
Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten 
voor financiële instrumenten beschikken, 
mogen niet worden verplicht om een 
vergunning uit hoofde van de onderhavige 
richtlijn te verkrijgen om 
beleggingsdiensten voor AB's te verrichten. 
Niettemin mogen zij beleggingsdiensten 
voor AB's verrichten, maar alleen voor 
zover de rechten van deelneming of 
aandelen daarin overeenkomstig de 
onderhavige richtlijn mogen worden 
verhandeld.

blijven tot het beheer van collectieve 
beleggingsondernemingen die bij een reeks 
beleggers kapitaal ophalen om het 
overeenkomstig een bepaald 
beleggingsbeleid te beleggen in het belang 
van deze beleggers. Deze richtlijn mag niet 
van toepassing zijn op de beheerders van 
niet-gepoolde beleggingen, zoals 
stichtingen, staatsinvesteringsfondsen, 
centrale banken of activa die voor eigen 
rekening door kredietinstellingen, 
pensioenfondsen dan wel verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen worden 
aangehouden. Evenmin mag deze richtlijn 
van toepassing zijn op het beheer van 
collectieve beleggingsondernemingen met 
een maximum van vijf beleggers, op 
voorwaarde dat zij een vergunning uit 
hoofde van nationale recht houden en 
uitsluitend in hun lidstaat van herkomst 
worden verhandeld. Om in aanmerking te 
komen voor de uitzonderingen die in deze 
richtlijn zijn vastgesteld moet de 
betrokken BAB onafgebroken voldoen 
aan de voorwaarden die aan deze 
uitzonderingen zijn verbonden. Wel zou 
deze richtlijn moeten gelden voor 
beheerders van alle collectieve 
beleggingsondernemingen waarvoor geen 
icbe-vergunningsplicht bestaat. 
Beleggingsondernemingen die over een 
vergunning uit hoofde van 
Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten 
voor financiële instrumenten beschikken, 
mogen niet worden verplicht om een 
vergunning uit hoofde van de onderhavige 
richtlijn te verkrijgen om 
beleggingsdiensten voor AB's te verrichten. 
Niettemin mogen zij beleggingsdiensten 
voor AB's verrichten, maar alleen voor 
zover de rechten van deelneming of 
aandelen daarin overeenkomstig de 
onderhavige richtlijn mogen worden 
verhandeld

Or. en
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Motivering

Bij fondsen met een beperkt aantal beleggers bestaat de mogelijkheid van individuele 
contractuele regelingen. BAB's die fondsen met een maximum van vijf beleggers beheren en 
deze uitsluitend op nationaal niveau distribueren, zouden derhalve moeten worden vrijgesteld 
van de richtlijn, op voorwaarde dat zij aan effectieve regelgeving onderworpen zijn. 

Amendement 168
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het toepassingsgebied van de 
onderhavige richtlijn zou beperkt moeten
blijven tot het beheer van collectieve 
beleggingsondernemingen die bij een reeks 
beleggers kapitaal ophalen om het 
overeenkomstig een bepaald 
beleggingsbeleid te beleggen op basis van 
het uitgangspunt dat het risico in het 
belang van deze beleggers wordt gespreid. 
Deze richtlijn mag niet van toepassing zijn 
op het beheer van pensioenfondsen of op 
beheerders van niet-gepoolde 
beleggingen, zoals stichtingen of 
staatsinvesteringsfondsen, of activa die 
voor eigen rekening door 
kredietinstellingen, verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen worden 
aangehouden. Evenmin mag deze richtlijn 
van toepassing zijn op actief beheerde 
beleggingen in de vorm van effecten, zoals 
certificaten, managed futures of aan een 
index gekoppelde obligaties. Wel zou zij 
moeten gelden voor beheerders van alle 
collectieve beleggingsondernemingen 
waarvoor geen icbe-vergunningsplicht 
bestaat. Beleggingsondernemingen die 
over een vergunning uit hoofde van 
Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten 
voor financiële instrumenten beschikken, 
mogen niet worden verplicht om een 
vergunning uit hoofde van de onderhavige 

(5) Het toepassingsgebied van de 
onderhavige richtlijn zou van toepassing
moeten zijn op het beheer van collectieve 
beleggingsondernemingen die bij een reeks 
beleggers kapitaal ophalen om het 
overeenkomstig een bepaald of 
discretionair beleggingsbeleid te beleggen 
in het belang van deze beleggers. Deze 
richtlijn moet ook van toepassing zijn op 
beleggingsfondsen van één belegger en 
beheerde rekeningen met 
hefboomfinanciering om gelijke 
mededingingsvoorwaarden te behouden 
voor gelijksoortige typen 
beleggingsinstrumenten. De richtlijn mag 
niet van toepassing zijn op entiteiten die 
het publieke belang dienen. Evenmin mag 
deze richtlijn van toepassing zijn op actief 
beheerde beleggingen in de vorm van 
effecten, zoals certificaten, managed 
futures of aan een index gekoppelde 
obligaties. Ook mag deze richtlijn niet van 
toepassing zijn op 
houdstermaatschappijen voor zover zij 
aandelen bezitten in hun 
dochterondernemingen, aangezien 
dergelijke houdstermaatschappijen niet 
worden opgericht met als belangrijkste 
doelstelling het genereren van 
opbrengsten voor hun beleggers door, in 
het bijzonder, hun dochterondernemingen 
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richtlijn te verkrijgen om 
beleggingsdiensten voor AB's te verrichten. 
Niettemin mogen zij beleggingsdiensten 
voor AB's verrichten, maar alleen voor 
zover de rechten van deelneming of 
aandelen daarin overeenkomstig de 
onderhavige richtlijn mogen worden 
verhandeld.

binnen een vastgestelde termijn af te
stoten, daarentegen bedoeld zijn om een 
bedrijfsstrategie uit te voeren via hun 
dochternemingen. Wel zou zij moeten 
gelden voor beheerders van alle collectieve 
beleggingsondernemingen waarvoor geen 
icbe-vergunningsplicht bestaat. 
Beleggingsondernemingen die over een 
vergunning uit hoofde van 
Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten 
voor financiële instrumenten beschikken, 
mogen niet worden verplicht om een 
vergunning uit hoofde van de onderhavige 
richtlijn te verkrijgen om 
beleggingsdiensten voor AB's te verrichten. 
Niettemin mogen zij beleggingsdiensten 
voor AB's verrichten, maar alleen voor 
zover de rechten van deelneming of 
aandelen daarin overeenkomstig de 
onderhavige richtlijn mogen worden 
verhandeld. 

Or. en

Motivering

The definition must be amended as funds may concentrate their risks. A reference to "risk 
spreading" is therefore wrong. Funds operating on the basis of a discretionary investment 
policy must also be covered. The directive should cover all types of similar investment 
vehicles, including single investor funds and leveraged managed accounts (i.e. investment 
accounts that are managed by a third party who has the authority to do transactions without 
prior approval from the holder and in respect of which leverage is used in connection with 
such transactions). Holding companies are not meant to be covered by the directive.

Amendement 169
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het toepassingsgebied van de 
onderhavige richtlijn zou beperkt moeten 
blijven tot het beheer van collectieve 
beleggingsondernemingen die bij een reeks 

(5) Het toepassingsgebied van de 
onderhavige richtlijn zou beperkt moeten 
blijven tot het beheer van collectieve 
beleggingsondernemingen die bij een reeks 
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beleggers kapitaal ophalen om het 
overeenkomstig een bepaald 
beleggingsbeleid te beleggen op basis van 
het uitgangspunt dat het risico in het belang 
van deze beleggers wordt gespreid. Deze 
richtlijn mag niet van toepassing zijn op 
het beheer van pensioenfondsen of op 
beheerders van niet-gepoolde beleggingen, 
zoals stichtingen of 
staatsinvesteringsfondsen, of activa die 
voor eigen rekening door 
kredietinstellingen, verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen worden 
aangehouden. Evenmin mag deze richtlijn 
van toepassing zijn op actief beheerde 
beleggingen in de vorm van effecten, zoals 
certificaten, managed futures of aan een 
index gekoppelde obligaties. Wel zou zij
moeten gelden voor beheerders van alle 
collectieve beleggingsondernemingen 
waarvoor geen icbe-vergunningsplicht 
bestaat. Beleggingsondernemingen die 
over een vergunning uit hoofde van 
Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten 
voor financiële instrumenten beschikken, 
mogen niet worden verplicht om een 
vergunning uit hoofde van de onderhavige 
richtlijn te verkrijgen om 
beleggingsdiensten voor AB's te verrichten. 
Niettemin mogen zij beleggingsdiensten 
voor AB's verrichten, maar alleen voor 
zover de rechten van deelneming of 
aandelen daarin overeenkomstig de 
onderhavige richtlijn mogen worden 
verhandeld.

beleggers kapitaal ophalen om het 
overeenkomstig een bepaald 
beleggingsbeleid te beleggen op basis van 
het uitgangspunt dat het risico in het belang 
van deze beleggers wordt gespreid. Deze 
richtlijn mag niet van toepassing zijn op 
het beheer van pensioenfondsen of op 
beheerders van niet-gepoolde beleggingen, 
zoals stichtingen of 
staatsinvesteringsfondsen, of activa die 
voor eigen rekening door 
kredietinstellingen, verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen worden 
aangehouden. Evenmin mag deze richtlijn 
van toepassing zijn op actief beheerde 
beleggingen in de vorm van effecten, zoals 
certificaten, managed futures of aan een 
index gekoppelde obligaties. Om
overlapping bij de regelgeving te 
vermijden zou deze richtlijn niet van 
toepassing moeten zijn op collectieve 
beleggingsondernemingen van het closed-
end-type die op een gereglementeerde 
markt genoteerd zijn en die onderworpen 
zijn aan regelgeving uit hoofde van 
Richtlijn 2001/34/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 28 mei 2001 
betreffende de toelating van effecten tot 
de officiële notering aan een 
effectenbeurs en de informatie die over 
deze effecten moet worden gepubliceerd1, 
Richtlijn 2004/109/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 15 december 
2004 betreffende de 
transparantievereisten die gelden voor 
informatie over uitgevende instellingen 
waarvan effecten tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten2 

en Richtlijn 2003/71/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 4 november 
2003 betreffende het prospectus dat 
gepubliceerd moet worden wanneer 
effecten aan het publiek worden 
aangeboden of tot de handel worden 
toegelaten3. Met het oog op een 
geharmoniseerde aanpak dient de 
Commissie die richtlijnen zo snel 
mogelijk, en uiterlijk op de datum van 
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inwerkingtreding van de deze richtlijn, te 
evalueren en zo nodig 
wetgevingsvoorstellen doen om een 
gelijkwaardig regelgevingskader te 
garanderen. Deze richtlijn zou wel moeten 
gelden voor beheerders van alle collectieve 
beleggingsondernemingen waarvoor geen 
icbe-vergunningsplicht bestaat. 
Beleggingsondernemingen die over een 
vergunning uit hoofde van Richtlijn 
2004/39/EG betreffende markten voor 
financiële instrumenten beschikken, mogen 
niet worden verplicht om een vergunning 
uit hoofde van de onderhavige richtlijn te 
verkrijgen om beleggingsdiensten voor 
AB's te verrichten. Niettemin mogen zij 
beleggingsdiensten voor AB's verrichten, 
maar alleen voor zover de rechten van 
deelneming of aandelen daarin 
overeenkomstig de onderhavige richtlijn 
mogen worden verhandeld.
1 PB L 184 van 6.7.2001, blz. 1.
2 PB L 390 van 31.12.2004, blz. 38.
3 PB L 345 van 31.12.2003, blz. 64.

Or. en

Motivering

Deze Richtlijn zou niet van toepassing moeten zijn op collectieve beleggingsondernemingen 
van het closed-end-type die op een gereglementeerde markt genoteerd zijn, aangezien de 
vereisten van CARD hiervoor al gelden en ze al vallen onder de Richtlijn inzake prospectus 
en onder de Transparantierichtlijn. Om eerlijke voorwaarden voor de mededinging te creëren 
dient de Commissie die richtlijnen echter te evalueren en waar nodig aan te passen aan de 
onderhavige richtlijn.

Amendement 170
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het toepassingsgebied van de (5) Het toepassingsgebied van de 
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onderhavige richtlijn zou beperkt moeten 
blijven tot het beheer van collectieve 
beleggingsondernemingen die bij een reeks 
beleggers kapitaal ophalen om het 
overeenkomstig een bepaald 
beleggingsbeleid te beleggen op basis van 
het uitgangspunt dat het risico in het belang 
van deze beleggers wordt gespreid. Deze 
richtlijn mag niet van toepassing zijn op 
het beheer van pensioenfondsen of op 
beheerders van niet-gepoolde beleggingen, 
zoals stichtingen of 
staatsinvesteringsfondsen, of activa die 
voor eigen rekening door 
kredietinstellingen, verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen worden 
aangehouden. Evenmin mag deze richtlijn 
van toepassing zijn op actief beheerde 
beleggingen in de vorm van effecten, zoals 
certificaten, managed futures of aan een 
index gekoppelde obligaties. Wel zou zij 
moeten gelden voor beheerders van alle 
collectieve beleggingsondernemingen 
waarvoor geen icbe-vergunningsplicht 
bestaat. Beleggingsondernemingen die 
over een vergunning uit hoofde van 
Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten 
voor financiële instrumenten beschikken, 
mogen niet worden verplicht om een 
vergunning uit hoofde van de onderhavige 
richtlijn te verkrijgen om 
beleggingsdiensten voor AB's te verrichten. 
Niettemin mogen zij beleggingsdiensten 
voor AB's verrichten, maar alleen voor 
zover de rechten van deelneming of 
aandelen daarin overeenkomstig de 
onderhavige richtlijn mogen worden 
verhandeld. 

onderhavige richtlijn zou beperkt moeten 
blijven tot het beheer van collectieve 
beleggingsondernemingen die bij een reeks 
beleggers kapitaal ophalen om het 
overeenkomstig een bepaald 
beleggingsbeleid te beleggen op basis van 
het uitgangspunt dat het risico in het belang 
van deze beleggers wordt gespreid. De 
richtlijn zou moeten gelden voor 
beheerders van alle soorten collectieve 
beleggingsondernemingen waarvoor geen 
icbe-vergunningsplicht bestaat. Deze 
richtlijn mag niet van toepassing zijn op 
het beheer van pensioenfondsen of op 
beheerders van niet-gepoolde beleggingen, 
zoals stichtingen of 
staatsinvesteringsfondsen, of activa die 
voor eigen rekening door 
kredietinstellingen, verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen worden 
aangehouden. Evenmin mag deze richtlijn 
van toepassing zijn op actief beheerde 
beleggingen in de vorm van effecten, zoals 
certificaten, managed futures of aan een 
index gekoppelde obligaties. Noch moet, 
in de zin van deze richtlijn, een 
onderneming die ten principale fungeert 
als een holdingentiteit voor een groep 
dochterondernemingen en die strategische 
belangen in ondernemingen bezit met het 
doel om deze op de lange termijn aan te 
houden in plaats van om opbrengsten te 
genereren door de belangen binnen een 
vastgestelde termijn af te stoten, worden 
beschouwd als een collectieve 
beleggingsonderneming. 
Beleggingsondernemingen die over een 
vergunning uit hoofde van 
Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten 
voor financiële instrumenten beschikken, 
mogen niet worden verplicht om een 
vergunning uit hoofde van de onderhavige 
richtlijn te verkrijgen om 
beleggingsdiensten voor AB's te verrichten.
Niettemin mogen zij beleggingsdiensten 
voor AB's verrichten, maar alleen voor 
zover de rechten van deelneming of 
aandelen daarin overeenkomstig de 
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onderhavige richtlijn mogen worden 
verhandeld.

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat de verwijzing naar "collectieve beleggingsondernemingen" in de 
verklaring dat de richtlijn geldt voor beheerders van alle collectieve 
beleggingsondernemingen waarvoor geen icbe-vergunningsplicht bestaat, een verwijzing is 
naar collectieve beleggingsondernemingen die bij een reeks beleggers kapitaal ophalen om 
het overeenkomstig een bepaald beleggingsbeleid te beleggen op basis van het uitgangspunt 
dat het risico in het belang van deze beleggers wordt gespreid, in plaats van naar een bredere 
categorie van collectieve beleggingsondernemingen.

Amendement 171
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het toepassingsgebied van de 
onderhavige richtlijn zou beperkt moeten 
blijven tot het beheer van collectieve 
beleggingsondernemingen die bij een reeks 
beleggers kapitaal ophalen om het 
overeenkomstig een bepaald 
beleggingsbeleid te beleggen op basis van 
het uitgangspunt dat het risico in het 
belang van deze beleggers wordt gespreid. 
Deze richtlijn mag niet van toepassing zijn 
op het beheer van pensioenfondsen of op
beheerders van niet-gepoolde beleggingen, 
zoals stichtingen of 
staatsinvesteringsfondsen, of activa die 
voor eigen rekening door 
kredietinstellingen, verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen worden 
aangehouden. Evenmin mag deze richtlijn 
van toepassing zijn op actief beheerde 
beleggingen in de vorm van effecten, zoals 
certificaten, managed futures of aan een 
index gekoppelde obligaties. Wel zou zij 
moeten gelden voor beheerders van alle 

(5) Het toepassingsgebied van de 
onderhavige richtlijn zou beperkt moeten 
blijven tot het beheer van collectieve 
beleggingsondernemingen die bij een reeks 
beleggers kapitaal ophalen om het 
overeenkomstig een bepaald 
beleggingsbeleid te beleggen in het belang 
van deze beleggers. Deze richtlijn mag niet 
van toepassing zijn op beheerders van niet-
gepoolde beleggingen, zoals stichtingen of 
staatsinvesteringsfondsen, centrale banken
of activa die direct of indirect voor eigen 
rekening door kredietinstellingen, 
instellingen voor pensioenvoorziening, of
verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen worden 
aangehouden. Evenmin mag deze richtlijn 
van toepassing zijn op het beheer van 
collectieve beleggingsondernemingen die 
een vergunning houden uit hoofde van 
nationale recht en uitsluitend in hun 
lidstaat van herkomst worden verhandeld. 
Wel moet deze richtlijn van toepassing zijn 
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collectieve beleggingsondernemingen 
waarvoor geen icbe-vergunningsplicht 
bestaat. Beleggingsondernemingen die 
over een vergunning uit hoofde van 
Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten 
voor financiële instrumenten beschikken, 
mogen niet worden verplicht om een 
vergunning uit hoofde van de onderhavige 
richtlijn te verkrijgen om 
beleggingsdiensten voor AB's te verrichten. 
Niettemin mogen zij beleggingsdiensten 
voor AB's verrichten, maar alleen voor 
zover de rechten van deelneming of 
aandelen daarin overeenkomstig de 
onderhavige richtlijn mogen worden 
verhandeld.

op actief beheerde beleggingen in de vorm 
van effecten, zoals certificaten, managed 
futures of aan een index gekoppelde 
obligaties. Ook zou zij moeten gelden voor 
beheerders van alle collectieve 
beleggingsondernemingen waarvoor geen 
icbe-vergunningsplicht bestaat. 
Beleggingsondernemingen die over een 
vergunning uit hoofde van 
Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten 
voor financiële instrumenten beschikken, 
mogen niet worden verplicht om een 
vergunning uit hoofde van de onderhavige 
richtlijn te verkrijgen om 
beleggingsdiensten voor AB's te verrichten. 
Niettemin mogen zij beleggingsdiensten 
voor AB's verrichten, maar alleen voor 
zover de rechten van deelneming of 
aandelen daarin overeenkomstig de 
onderhavige richtlijn mogen worden 
verhandeld.

Or. en

Motivering

Beheerders van activa die voor eigen rekening worden aangehouden door instellingen voor 
beroepspensioenvoorziening moeten worden behandeld zoals beheerders van activa die voor 
eigen rekening worden aangehouden door verzekeringsondernemingen. Fondsen die 
uitsluitend op nationaal niveau worden gereguleerd en gedistribueerd, moeten worden 
vrijgesteld van de richtlijn, aangezien zuiver nationale fondsen geen systeemrisico vormen, 
omdat ze aan strenge regelgeving onderworpen zijn, vaak op vergelijkbare wijze als icbe's. 
Vrijstellingen voor beleggingsinstrumenten zonder het uitgangspunt van risicospreiding zijn 
niet haalbaar evenals vrijstellingen voor actief beheerde beleggingen in de vorm van effecten.

Amendement 172
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het toepassingsgebied van de 
onderhavige richtlijn zou beperkt moeten 
blijven tot het beheer van collectieve 

(5) Het toepassingsgebied van de 
onderhavige richtlijn zou beperkt moeten 
blijven tot het beheer van collectieve 
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beleggingsondernemingen die bij een reeks 
beleggers kapitaal ophalen om het 
overeenkomstig een bepaald 
beleggingsbeleid te beleggen op basis van 
het uitgangspunt dat het risico in het belang 
van deze beleggers wordt gespreid. Deze 
richtlijn mag niet van toepassing zijn op 
het beheer van pensioenfondsen of op 
beheerders van niet-gepoolde beleggingen, 
zoals stichtingen of 
staatsinvesteringsfondsen, of activa die 
voor eigen rekening door 
kredietinstellingen, verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen worden 
aangehouden. Evenmin mag deze richtlijn 
van toepassing zijn op actief beheerde 
beleggingen in de vorm van effecten, zoals 
certificaten, managed futures of aan een 
index gekoppelde obligaties. Wel zou zij 
moeten gelden voor beheerders van alle 
collectieve beleggingsondernemingen 
waarvoor geen icbe-vergunningsplicht 
bestaat. Beleggingsondernemingen die 
over een vergunning uit hoofde van 
Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten 
voor financiële instrumenten beschikken, 
mogen niet worden verplicht om een 
vergunning uit hoofde van de onderhavige 
richtlijn te verkrijgen om 
beleggingsdiensten voor AB's te verrichten. 
Niettemin mogen zij beleggingsdiensten 
voor AB's verrichten, maar alleen voor 
zover de rechten van deelneming of 
aandelen daarin overeenkomstig de 
onderhavige richtlijn mogen worden 
verhandeld.

beleggingsondernemingen die bij een reeks 
beleggers kapitaal ophalen om het 
overeenkomstig een bepaald 
beleggingsbeleid te beleggen op basis van 
het uitgangspunt dat het risico in het belang 
van deze beleggers wordt gespreid. Deze 
richtlijn mag niet van toepassing zijn op 
het beheer van pensioenfondsen of op 
beheerders van niet-gepoolde beleggingen, 
zoals stichtingen of 
staatsinvesteringsfondsen, of activa die 
voor eigen rekening door 
kredietinstellingen, verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen worden 
aangehouden. Evenmin mag deze richtlijn 
van toepassing zijn op actief beheerde 
beleggingen in de vorm van effecten, zoals 
certificaten, managed futures of aan een 
index gekoppelde obligaties. Wel zou zij 
moeten gelden voor beheerders van alle 
collectieve beleggingsondernemingen 
waarvoor geen icbe-vergunningsplicht 
bestaat. Beleggingsondernemingen die 
over een vergunning uit hoofde van 
Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten 
voor financiële instrumenten beschikken, 
mogen niet worden verplicht om een 
vergunning uit hoofde van de onderhavige 
richtlijn te verkrijgen om 
beleggingsdiensten voor AB's te verrichten. 
Niettemin mogen zij beleggingsdiensten 
voor AB's verrichten, maar alleen voor 
zover de rechten van deelneming of 
aandelen daarin overeenkomstig de 
onderhavige richtlijn mogen worden 
verhandeld. Deze richtlijn mag niet van 
toepassing zijn op industriële 
houdstermaatschappijen waarvan de 
aandelen worden verhandeld op een door 
de EU gereglementeerde markt voor zover 
ze deelnemingen hebben in hun 
dochterondernemingen of gelieerde 
bedrijven waarop ze een controlerende 
invloed uitoefenen met het oog op de 
uitvoering van een industriële 
bedrijfsstrategie.

Or. en
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Motivering

Het toepassingsgebied moet worden beperkt tot BAB's die een systeemrisico vormen, anders 
zal het moeilijk zijn om het voorgenomen toezicht op gepaste wijze uit te voeren. Industriële 
houdstermaatschappijen zijn eigenaars voor de lange termijn zonder een vastgestelde termijn 
waarin ze hun belangen afstoten en die een industriële benadering voor hun deelnemingen 
hanteren. Dergelijke ondernemingen vormen geen systeemrisico en zijn, voor zover ze 
beursgenoteerd zijn, onderworpen aan het bestaande EU-vennootschapsrecht, nationale 
regelgeving en regels aangaande notering aan effectenbeurzen, die beleggers effectieve 
bescherming bieden. Deze ondernemingen moeten worden vrijgesteld van de richtlijn.

Amendement 173
Kay Swinburne

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het toepassingsgebied van de 
onderhavige richtlijn zou beperkt moeten 
blijven tot het beheer van collectieve 
beleggingsondernemingen die bij een reeks 
beleggers kapitaal ophalen om het 
overeenkomstig een bepaald 
beleggingsbeleid te beleggen op basis van 
het uitgangspunt dat het risico in het belang 
van deze beleggers wordt gespreid. Deze 
richtlijn mag niet van toepassing zijn op 
het beheer van pensioenfondsen of op 
beheerders van niet-gepoolde beleggingen, 
zoals stichtingen of 
staatsinvesteringsfondsen, of activa die 
voor eigen rekening door 
kredietinstellingen, verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen worden 
aangehouden. Evenmin mag deze richtlijn 
van toepassing zijn op actief beheerde 
beleggingen in de vorm van effecten, zoals 
certificaten, managed futures of aan een 
index gekoppelde obligaties. Wel zou zij 
moeten gelden voor beheerders van alle 
collectieve beleggingsondernemingen 
waarvoor geen icbe-vergunningsplicht 
bestaat. Beleggingsondernemingen die 
over een vergunning uit hoofde van 

(5) Het toepassingsgebied van de 
onderhavige richtlijn zou beperkt moeten 
blijven tot het beheer van collectieve 
beleggingsondernemingen die bij een reeks 
beleggers kapitaal ophalen om het 
overeenkomstig een bepaald 
beleggingsbeleid te beleggen op basis van 
het uitgangspunt dat het risico in het belang 
van deze beleggers wordt gespreid. Deze 
richtlijn mag niet van toepassing zijn op 
het beheer van pensioenfondsen of op 
beheerders van niet-gepoolde beleggingen, 
zoals stichtingen of 
staatsinvesteringsfondsen, 
investeringsfondsen van nationale, 
regionale of lokale overheden, of activa 
die voor eigen rekening door 
kredietinstellingen, verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen worden 
aangehouden. Evenmin mag deze richtlijn 
van toepassing zijn op actief beheerde 
beleggingen in de vorm van effecten, zoals 
certificaten, managed futures of aan een 
index gekoppelde obligaties. Wel zou zij 
moeten gelden voor beheerders van alle 
collectieve beleggingsondernemingen 
waarvoor geen icbe-vergunningsplicht 
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Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten 
voor financiële instrumenten beschikken, 
mogen niet worden verplicht om een 
vergunning uit hoofde van de onderhavige 
richtlijn te verkrijgen om 
beleggingsdiensten voor AB's te verrichten. 
Niettemin mogen zij beleggingsdiensten 
voor AB's verrichten, maar alleen voor 
zover de rechten van deelneming of 
aandelen daarin overeenkomstig de 
onderhavige richtlijn mogen worden 
verhandeld.

bestaat. Beleggingsondernemingen die 
over een vergunning uit hoofde van 
Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten 
voor financiële instrumenten beschikken, 
mogen niet worden verplicht om een 
vergunning uit hoofde van de onderhavige 
richtlijn te verkrijgen om 
beleggingsdiensten voor AB's te verrichten. 
Niettemin mogen zij beleggingsdiensten 
voor AB's verrichten, maar alleen voor 
zover de rechten van deelneming of 
aandelen daarin overeenkomstig de 
onderhavige richtlijn mogen worden 
verhandeld.

Or. en

Motivering

Beleggingsfondsen die worden beheerd door overheidsinstanties, zoals Finance Wales, dat 
middelen uit de structuurfondsen van de EU beheert en gebruikt als hefboomfinanciering van 
private investeringen, dienen niet onder het toepassingsgebied van de richtlijn te vallen.

Amendement 174
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het toepassingsgebied van de 
onderhavige richtlijn zou beperkt moeten 
blijven tot het beheer van collectieve 
beleggingsondernemingen die bij een reeks 
beleggers kapitaal ophalen om het 
overeenkomstig een bepaald 
beleggingsbeleid te beleggen op basis van 
het uitgangspunt dat het risico in het 
belang van deze beleggers wordt gespreid. 
Deze richtlijn mag niet van toepassing zijn 
op het beheer van pensioenfondsen of op 
beheerders van niet-gepoolde beleggingen, 
zoals stichtingen of 
staatsinvesteringsfondsen, of activa die 
voor eigen rekening door 

(5) Het toepassingsgebied van de 
onderhavige richtlijn zou beperkt moeten 
blijven tot collectieve 
beleggingsondernemingen die bij een reeks 
beleggers kapitaal ophalen om het 
overeenkomstig een bepaald 
beleggingsbeleid te beleggen in het belang 
van deze beleggers. Deze richtlijn mag niet 
van toepassing zijn op niet-gepoolde 
beleggingen, zoals stichtingen of 
staatsinvesteringsfondsen, of activa die 
voor eigen rekening door 
kredietinstellingen, verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen en 
pensioenfondsen worden aangehouden. 
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kredietinstellingen, verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen worden 
aangehouden. Evenmin mag deze richtlijn 
van toepassing zijn op actief beheerde 
beleggingen in de vorm van effecten, zoals 
certificaten, managed futures of aan een 
index gekoppelde obligaties. Wel zou zij 
moeten gelden voor beheerders van alle 
collectieve beleggingsondernemingen 
waarvoor geen icbe-vergunningsplicht 
bestaat. Beleggingsondernemingen die 
over een vergunning uit hoofde van 
Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten 
voor financiële instrumenten beschikken, 
mogen niet worden verplicht om een 
vergunning uit hoofde van de onderhavige 
richtlijn te verkrijgen om 
beleggingsdiensten voor AB's te verrichten. 
Niettemin mogen zij beleggingsdiensten 
voor AB's verrichten, maar alleen voor 
zover de rechten van deelneming of 
aandelen daarin overeenkomstig de 
onderhavige richtlijn mogen worden 
verhandeld.

Evenmin mag deze richtlijn van toepassing 
zijn op actief beheerde beleggingen in de 
vorm van effecten, zoals certificaten, 
managed futures of aan een index 
gekoppelde obligaties. Wel zou zij moeten 
gelden voor alle collectieve 
beleggingsondernemingen waarvoor geen 
icbe-vergunningsplicht bestaat. 
Beleggingsondernemingen die over een 
vergunning uit hoofde van Richtlijn 
2004/39/EG betreffende markten voor 
financiële instrumenten beschikken, mogen 
niet worden verplicht om een vergunning 
uit hoofde van de onderhavige richtlijn te 
verkrijgen om beleggingsdiensten voor 
AB's te verrichten. Niettemin mogen zij 
beleggingsdiensten voor AB's verrichten, 
maar alleen voor zover de rechten van 
deelneming of aandelen daarin 
overeenkomstig de onderhavige richtlijn 
mogen worden verhandeld.

Or. en

Motivering

De richtlijn dient zowel de fondsen (AB's) als hun beheerders (BAB's) te beslaan.

Amendement 175
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Deze richtlijn zou niet moeten 
worden toegepast op beheerders van niet-
gepoolde beleggingen zoals stichtingen of 
staatsinvesteringsfondsen, of op het 
beheer van beleggingsportefeuilles op 
basis van discretionaire lastgevingen 
verleend door individuele beleggers, of op 
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enige andere vorm van individueel 
portefeuillebeheer. Deze richtlijn zou ook 
niet moeten worden toegepast op 
beheerders voor zover zij AB's beheren 
waarin uitsluitend wordt belegd door de 
beheerders zelf of door hun 
moederondernemingen, hun 
dochterondernemingen of andere 
dochterondernemingen van hun 
moederonderneming, en voor zover deze 
beleggers zelf geen AB's zijn. Ook mag 
deze richtlijn niet van toepassing zijn op 
houdstermaatschappijen voor zover zij 
aandelen bezitten in hun 
dochterondernemingen, aangezien 
dergelijke houdstermaatschappijen niet 
worden opgericht met als belangrijkste 
doelstelling het genereren van 
opbrengsten voor hun beleggers door, in 
het bijzonder, hun dochterondernemingen 
binnen een vastgestelde termijn af te 
stoten, daarentegen bedoeld zijn om een 
bedrijfsstrategie uit te voeren via hun 
dochternemingen. Deze richtlijn mag 
evenmin van toepassing zijn op het beheer 
van pensioenfondsen, op supranationale 
instellingen, op nationale centrale banken 
of nationale, regionale en lokale 
overheden, entiteiten en instanties die 
fondsen voor de sociale zekerheid of 
pensioenfondsen beheren, of op 
werknemersparticipatieplannen of 
instrumenten voor de securitisatie.

Or. en

Motivering

Zie overweging 5 bis van het herziene compromisvoorstel van het voorzitterschap van 15 
december 2009.
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Amendement 176
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Deze richtlijn is niet van toepassing 
op beleggingsondernemingen die 
vermogensbeheerdiensten verrichten en 
waaraan vergunning is verleend 
overeenkomstig Richtlijn 2004/39/EG, 
noch op de onder Richtlijn 2003/41/EG 
vallende pensioenfondsen en andere 
pensioeninstellingen alsmede hun 
specifieke vermogensbeheer- en/of 
administratiebedrijven, noch op de onder 
Richtlijn 2009/65/EG vallende collectieve 
beleggingsondernemingen. In de praktijk 
moeten beleggingsondernemingen die 
persoonlijke beleggingsportefeuilles 
beheren overeenkomstig Richtlijn 
2004/39/EG, ondernemingen voor 
pensioenvermogensbeheer en/of 
dienstenadministratie en beheerders van 
icbe's (en, te zijner tijd, BAB's) in de 
gelegenheid worden gesteld beleggingen 
die zij onder hun beheer hebben 
administratief of operationeel te poolen. 
In het licht van de doelstellingen van deze 
richtlijn dient zij niet van toepassing te 
zijn op dergelijke interne 
poolingconstructies. 

Or. en

Motivering

These structures described above are not commercial propositions to attract assets for 
collective investments ignoring the individual qualities and requirements of clients, nor are 
they marketed or even available for investment outside the scope of the overarching 
individual mandates, which are already regulated themselves under various European 
directives. The principal of risk-spreading as such does not apply to these structures. These 
structures are directly or indirectly (through one or more subsidiary companies) managed 
and controlled by the investment firm, the pension [asset] manager and/or service 
administration company, or UCITS manager and used by it in its own discretion. Therefore, 
this Directive should also not apply to those structures. For the avoidance of doubt, pension 
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[asset] management and/or service administration companies and asset pooling as described, 
do not fall within the definition of AIF, AIFM or depositary.

Amendement 177
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) Beleggingsondernemingen die 
beschikken over een vergunning 
overeenkomstig Richtlijn 2004/39/EG, en 
kredietinstellingen die beschikken over 
een vergunning overeenkomstig Richtlijn 
2006/48/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 14 juni 2006 betreffende 
de toegang tot en de uitoefening van de 
werkzaamheden van kredietinstellingen 
(herschikking), mogen niet worden 
verplicht om voor het verlenen aan AB's 
van beleggingsdiensten zoals 
portefeuillebeheer een vergunning 
overeenkomstig deze richtlijn te 
verkrijgen. 

Or. en

Motivering

Zie overweging 5 quater van het herziene compromisvoorstel van het voorzitterschap van 15 
december 2009.

Amendement 178
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Deze richtlijn mag niet 
verhinderen of belemmeren dat beleggers 
hun rechten van deelneming of aandelen 



PE439.111v02-00 42/168 AM\804881NL.doc

NL

in AB's op de kapitaalmarkten plaatsen. 
Dergelijke beleggers of hun 
tussenpersonen kunnen dergelijke rechten 
van deelneming of aandelen in een 
lidstaat aanbieden of plaatsen 
overeenkomstig het nationale recht van 
die lidstaat. Wanneer een dergelijke 
aanbieding of plaatsing plaatsvindt op 
initiatief van de BAB die dergelijke AB's 
beheert, worden dergelijke aanbiedingen 
of plaatsingen als verhandeling 
behandeld.

Or. en

Motivering

Het verhandelen van aandelen of rechten van deelneming op een secondaire markt wordt 
door deze richtlijn niet beperkt, zo lang dit geen omzeiling van de bepalingen van deze 
richtlijn inhoudt.

Amendement 179
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Entiteiten die het publieke belang 
dienen en kapitaal werven of aanhouden 
dat afkomstig is van het publiek, zoals 
kredietinstellingen, pensioenfondsen en 
verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen die voor 
eigen rekening activa aanhouden, dienen 
onder een specifieke regeling te vallen, en 
hun belegging in fondsen dient te worden 
gereglementeerd in functie van de 
specifieke kenmerken van iedere categorie 
en het type fondsen. In dit verband 
evalueert de Europese Commissie de 
Richtlijn 2006/48/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 14 juni 2006 
betreffende de toegang tot en de 
uitoefening van de werkzaamheden van 
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kredietinstellingen (herschikking), 
Richtlijn 2003/41/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 3 juni 2003 
betreffende de werkzaamheden van en het 
toezicht op instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening1, Richtlijn 
73/239/EEG van 24 juli 1973 betreffende 
de coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen 
betreffende de toegang tot het directe 
verzekeringsbedrijf, met uitzondering van 
de levensverzekeringsbranche, en de 
uitoefening daarvan2, Richtlijn 
2002/83/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 5 november 2002 
betreffende levensverzekering3 en 
Richtlijn 2005/68/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 november 
2005 betreffende herverzekering en 
houdende wijziging van Richtlijnen van 
de Raad 73/239/EEG en 92/49/EEG 
alsmede Richtlijnen 98/78/EG en 
2002/83/EG4 om te garanderen dat de 
volgende principes worden geëerbiedigd: 
de vereisten inzake de nodige 
zorgvuldigheid, vergelijkbaar met die 
welke gelden voor BAB's dienen te 
worden opgelegd aan entiteiten van 
publiek belang wanneer deze beleggen, en 
er dient een passend kader voor dergelijke 
beleggingen te worden bepaald (met name 
in de vorm van kapitaalvereisten en 
-reserves).
1 PB L 235 van 23.9.2003, blz. 10.
2 PB L 228 van 16.8.1973, blz. 3.
3 PB L 345 van 19.12.2002, blz. 1.
4 PB L 323 van 9.12.2005, blz. 1.

Or. en
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Amendement 180
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 quater) Deze richtlijn dient voor ieder 
AB beheerd onder de werkingssfeer van 
de richtlijn één enkele BAB te voorzien, 
die verantwoordelijk moet zijn voor het 
voldoen aan de vereisten van deze 
richtlijn. Afhankelijk van hun rechtsvorm 
kunnen AB's extern of intern worden 
beheerd. AB's moeten worden beschouwd 
als intern beheerd wanneer de 
beheerstaken door het bestuur of enige 
andere interne instantie van het AB 
worden verricht. Wanneer de rechtsvorm 
van het AB intern beheer toestaat en het 
bestuur van het AB besluit geen externe 
BAB te benoemen, zijn het AB en de BAB 
identiek. In dat geval is het AB ook een 
BAB, en dient het dus aan alle vereisten 
voor BAB's van deze richtlijn te voldoen 
en als zodanig een vergunning te 
verkrijgen. Een BAB die een intern 
beheerd AB is, mag echter geen 
vergunning krijgen als extern beheerder 
van één of meerdere andere AB's. Een AB 
moet worden beschouwd als extern 
beheerd wanneer door het AB of namens 
het AB een externe rechtspersoon is 
benoemd als beheerder (de benoemde 
BAB), die door deze benoeming 
verantwoordelijk wordt voor het beheer 
van de portefeuille van het AB. In beide 
gevallen mag alleen een intern beheerd 
AB of een externe BAB het beheer van de 
portefeuille of het risicobeheer delegeren 
aan andere entiteiten, in 
overeenstemming met artikel 18. Wanneer 
een externe BAB is benoemd voor het 
verrichten van beheerstaken in een 
bepaald AB mag dit niet worden 
beschouwd als vermogensbeheer door het 
beheren van portefeuilles, zoals 
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gedefinieerd in artikel 4, lid 1, onder 9), 
van Richtlijn 2004/39/EG betreffende 
markten voor financiële instrumenten, tot 
wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG 
en 93/6/EEG van de Raad en van 
Richtlijn 2000/12/EG van het Europees 
Parlement en de Raad en houdende 
intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van 
de Raad, maar als het verrichten van de 
taak van collectief portefeuillebeheer in 
overeenstemming met deze richtlijn. 

Or. en

Motivering

Zie overweging 5 bis van het herziene compromisvoorstel van het Zweedse voorzitterschap 
van 15 december 2009.

Amendement 181
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Deze richtlijn dient voor ieder AB 
dat uit hoofde van de werkingssfeer van 
de richtlijn wordt beheerd in één enkele 
BAB te voorzien, die verantwoordelijk is 
voor het voldoen aan de vereisten van 
deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Uit hoofde van deze richtlijn kan per AB slechts één BAB worden toegestaan.
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Amendement 182
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Deze richtlijn dient voor ieder AB 
dat uit hoofde van de werkingssfeer van 
de Richtlijn wordt beheerd in één enkele 
BAB te voorzien, die verantwoordelijk is 
voor het voldoen aan de vereisten van 
deze Richtlijn. 

Or. en

Motivering

Per AB mag slechts aan één BAB een vergunning wordt verleend uit hoofde van deze richtlijn.

Amendement 183
Hans-Peter Martin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om buitensporige of onevenredige 
eisen te voorkomen, voorziet deze richtlijn 
in een vrijstelling voor BAB's wanneer 
hun AB's tezamen qua omvang onder een 
drempel van 100 miljoen EUR blijven en 
aangenomen mag worden dat de 
werkzaamheden van de betrokken BAB 
geen wezenlijke gevolgen voor de 
financiële stabiliteit of de marktefficiëntie 
hebben. Voor BAB's die uitsluitend AB's 
zonder hefboomfinanciering beheren en 
beleggers gedurende een periode van vijf 
jaar geen terugbetalingsrechten verlenen, 
geldt een specifieke drempel van 500 
miljoen EUR. Deze specifieke drempel is 
gerechtvaardigd omdat het nog minder 
waarschijnlijk is dat beheerders van 
fondsen zonder hefboomfinanciering, die 

Schrappen
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zich toeleggen op 
langetermijninvesteringen, systeemrisico's 
veroorzaken. Bovendien zijn 
liquiditeitsrisico's uitgesloten door de 
vastleggingsperiode van vijf jaar voor 
beleggers. Voor BAB's die niet onder deze 
richtlijn vallen, zou de relevante nationale 
wetgeving moeten blijven gelden. Zij 
zouden echter de mogelijkheid moeten 
krijgen om te worden behandeld als BAB 
overeenkomstig de opt-inprocedure 
waarin deze richtlijn voorziet.

Or. de

Amendement 184
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om buitensporige of onevenredige 
eisen te voorkomen, voorziet deze richtlijn 
in een vrijstelling voor BAB's wanneer 
hun AB's tezamen qua omvang onder een 
drempel van 100 miljoen EUR blijven en 
aangenomen mag worden dat de 
werkzaamheden van de betrokken BAB 
geen wezenlijke gevolgen voor de 
financiële stabiliteit of de marktefficiëntie 
hebben. Voor BAB's die uitsluitend AB's 
zonder hefboomfinanciering beheren en 
beleggers gedurende een periode van vijf 
jaar geen terugbetalingsrechten verlenen, 
geldt een specifieke drempel van 500 
miljoen EUR. Deze specifieke drempel is 
gerechtvaardigd omdat het nog minder 
waarschijnlijk is dat beheerders van 
fondsen zonder hefboomfinanciering, die 
zich toeleggen op 
langetermijninvesteringen, systeemrisico's 
veroorzaken. Bovendien zijn 
liquiditeitsrisico's uitgesloten door de 
vastleggingsperiode van vijf jaar voor 

Schrappen
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beleggers. Voor BAB's die niet onder deze 
richtlijn vallen, zou de relevante nationale 
wetgeving moeten blijven gelden. Zij 
zouden echter de mogelijkheid moeten 
krijgen om te worden behandeld als BAB 
overeenkomstig de opt-inprocedure 
waarin deze richtlijn voorziet.

Or. en

Motivering

De richtlijn dient van toepassing te zijn op alle AB's en BAB's om te vermijden dat op de 
markt mogelijkheden tot omzeiling van de regelgeving ontstaan.

Amendement 185
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om buitensporige of onevenredige 
eisen te voorkomen, voorziet deze richtlijn 
in een vrijstelling voor BAB's wanneer 
hun AB's tezamen qua omvang onder een 
drempel van 100 miljoen EUR blijven en 
aangenomen mag worden dat de 
werkzaamheden van de betrokken BAB 
geen wezenlijke gevolgen voor de 
financiële stabiliteit of de marktefficiëntie 
hebben. Voor BAB's die uitsluitend AB's 
zonder hefboomfinanciering beheren en 
beleggers gedurende een periode van vijf 
jaar geen terugbetalingsrechten verlenen, 
geldt een specifieke drempel van 500 
miljoen EUR. Deze specifieke drempel is 
gerechtvaardigd omdat het nog minder 
waarschijnlijk is dat beheerders van 
fondsen zonder hefboomfinanciering, die 
zich toeleggen op 
langetermijninvesteringen, systeemrisico's 
veroorzaken. Bovendien zijn 
liquiditeitsrisico's uitgesloten door de 
vastleggingsperiode van vijf jaar voor 

Schrappen
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beleggers. Voor BAB's die niet onder deze 
richtlijn vallen, zou de relevante nationale 
wetgeving moeten blijven gelden. Zij 
zouden echter de mogelijkheid moeten 
krijgen om te worden behandeld als BAB 
overeenkomstig de opt-inprocedure 
waarin deze richtlijn voorziet.

Or. en

Motivering

De richtlijn moet van toepassing zijn op alle BAB's, zonder vrijstellingen op basis van de 
omvang van de beheerde activa. Anders zal er voor beheerders een aanmerkelijke prikkel zijn 
om fondsen net onder de drempel op te zetten en manieren te zoeken om al hun taken zo veel 
mogelijk te delegeren naar externe dienstverleners en "adviseurs". Dit zou indruisen tegen het 
oogmerk van de richtlijn om alle spelers in de financiële sector te bestrijken. 

Amendement 186
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om buitensporige of onevenredige 
eisen te voorkomen, voorziet deze richtlijn 
in een vrijstelling voor BAB's wanneer hun 
AB's tezamen qua omvang onder een 
drempel van 100 miljoen EUR blijven en 
aangenomen mag worden dat de 
werkzaamheden van de betrokken BAB 
geen wezenlijke gevolgen voor de 
financiële stabiliteit of de marktefficiëntie 
hebben. Voor BAB's die uitsluitend AB's 
zonder hefboomfinanciering beheren en 
beleggers gedurende een periode van vijf 
jaar geen terugbetalingsrechten verlenen, 
geldt een specifieke drempel van 500 
miljoen EUR. Deze specifieke drempel is 
gerechtvaardigd omdat het nog minder 
waarschijnlijk is dat beheerders van 
fondsen zonder hefboomfinanciering, die 
zich toeleggen op 
langetermijninvesteringen, systeemrisico's 

(6) Om buitensporige of onevenredige 
eisen te voorkomen, voorziet deze richtlijn 
in een lichtere regeling voor niet-
systeemrelevante BAB's wanneer hun AB's 
tezamen qua omvang onder een drempel 
van 250 miljoen EUR blijven en 
aangenomen mag worden dat de 
werkzaamheden van de betrokken BAB 
geen wezenlijke gevolgen voor de 
financiële stabiliteit of de marktefficiëntie 
hebben. Voor BAB's die uitsluitend AB's 
zonder hefboomfinanciering beheren en 
beleggers gedurende een periode van vijf 
jaar geen terugbetalingsrechten verlenen, 
geldt een specifieke drempel van 500 
miljoen EUR. Deze specifieke drempel is 
gerechtvaardigd omdat het nog minder 
waarschijnlijk is dat beheerders van 
fondsen zonder hefboomfinanciering, die 
zich toeleggen op 
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veroorzaken. Bovendien zijn 
liquiditeitsrisico's uitgesloten door de 
vastleggingsperiode van vijf jaar voor 
beleggers. Voor BAB's die niet onder deze 
richtlijn vallen, zou de relevante nationale 
wetgeving moeten blijven gelden. Zij 
zouden echter de mogelijkheid moeten 
krijgen om te worden behandeld als BAB 
overeenkomstig de opt-inprocedure waarin 
deze richtlijn voorziet.

langetermijninvesteringen, systeemrisico's 
veroorzaken. Bovendien zijn 
liquiditeitsrisico's uitgesloten door de 
vastleggingsperiode van vijf jaar voor 
beleggers. BAB's die onder deze lichtere 
regeling vallen, moeten zich registreren 
bij hun bevoegde autoriteiten en moeten 
voldoen aan de transparantievereisten van 
deze richtlijn. Zij zouden echter de 
mogelijkheid moeten krijgen om te worden 
behandeld als BAB overeenkomstig de opt-
inprocedure waarin deze richtlijn voorziet.

Or. en

Motivering

De hoofdprioriteit van deze richtlijn is het ondervangen van systeemrisico's. Om de 
bijkomende schade door de "one-size-fits-all"-aanpak tot een minimum te beperken, zou het 
voor kleinere BAB's moeten volstaan om zich te registeren en zich te houden aan de 
transparantievereisten in de artikelen 19 tot en met 21.

Amendement 187
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om buitensporige of onevenredige 
eisen te voorkomen, voorziet deze richtlijn 
in een vrijstelling voor BAB's wanneer hun 
AB's tezamen qua omvang onder een 
drempel van 100 miljoen EUR blijven en 
aangenomen mag worden dat de 
werkzaamheden van de betrokken BAB 
geen wezenlijke gevolgen voor de 
financiële stabiliteit of de marktefficiëntie 
hebben. Voor BAB's die uitsluitend AB's 
zonder hefboomfinanciering beheren en 
beleggers gedurende een periode van vijf 
jaar geen terugbetalingsrechten verlenen, 
geldt een specifieke drempel van 500 
miljoen EUR. Deze specifieke drempel is 
gerechtvaardigd omdat het nog minder 

(6) Om buitensporige of onevenredige 
eisen te voorkomen, voorziet deze richtlijn 
in een vrijstelling voor BAB's wanneer hun 
AB's tezamen qua omvang onder een 
drempel van 100 miljoen EUR blijven en 
aangenomen mag worden dat de 
werkzaamheden van de betrokken BAB 
geen wezenlijke gevolgen voor de 
financiële stabiliteit of de marktefficiëntie 
hebben. Voor BAB's die uitsluitend AB's 
zonder hefboomfinanciering beheren en 
beleggers gedurende een periode van vijf 
jaar geen terugbetalingsrechten verlenen, 
geldt een specifieke drempel van 500 
miljoen EUR. Deze specifieke drempel is 
gerechtvaardigd omdat het nog minder 
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waarschijnlijk is dat beheerders van 
fondsen zonder hefboomfinanciering, die 
zich toeleggen op 
langetermijninvesteringen, systeemrisico's 
veroorzaken. Bovendien zijn 
liquiditeitsrisico's uitgesloten door de 
vastleggingsperiode van vijf jaar voor 
beleggers. Voor BAB's die niet onder deze 
richtlijn vallen, zou de relevante nationale 
wetgeving moeten blijven gelden. Zij 
zouden echter de mogelijkheid moeten 
krijgen om te worden behandeld als BAB 
overeenkomstig de opt-inprocedure waarin 
deze richtlijn voorziet.

waarschijnlijk is dat beheerders van 
fondsen zonder hefboomfinanciering, die 
zich toeleggen op 
langetermijninvesteringen, systeemrisico's 
veroorzaken. Bovendien zijn 
liquiditeitsrisico's uitgesloten door de 
vastleggingsperiode van vijf jaar voor 
beleggers. Voor BAB's die niet onder deze 
richtlijn vallen, zou de relevante nationale 
wetgeving moeten blijven gelden en zij 
zouden zich ten minste moeten registreren 
in de eigen lidstaat. Zij zouden echter de 
mogelijkheid moeten krijgen om te worden 
behandeld als BAB overeenkomstig de opt-
inprocedure waarin deze richtlijn voorziet.

Or. en

Amendement 188
Enikő Győri, Sławomir Witold Nitras

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om buitensporige of onevenredige 
eisen te voorkomen, voorziet deze richtlijn 
in een vrijstelling voor BAB's wanneer hun 
AB's tezamen qua omvang onder een 
drempel van 100 miljoen EUR blijven en 
aangenomen mag worden dat de 
werkzaamheden van de betrokken BAB 
geen wezenlijke gevolgen voor de 
financiële stabiliteit of de marktefficiëntie 
hebben. Voor BAB's die uitsluitend AB's 
zonder hefboomfinanciering beheren en 
beleggers gedurende een periode van vijf 
jaar geen terugbetalingsrechten verlenen, 
geldt een specifieke drempel van 500 
miljoen EUR. Deze specifieke drempel is 
gerechtvaardigd omdat het nog minder 
waarschijnlijk is dat beheerders van 
fondsen zonder hefboomfinanciering, die 
zich toeleggen op 
langetermijninvesteringen, systeemrisico's 

(6) Om buitensporige of onevenredige 
eisen aan kleine en middelgrote AB's te 
voorkomen, alsook te voorkomen dat 
BAB's worden gevestigd in derde landen 
met het oogmerk van 
regelgevingsarbitrage, voorziet deze 
richtlijn in een vrijstelling voor BAB's 
wanneer hun AB's tezamen qua omvang 
onder een drempel van 100 miljoen EUR 
blijven en aangenomen mag worden dat de 
werkzaamheden van de betrokken BAB 
geen wezenlijke gevolgen voor de 
financiële stabiliteit of de marktefficiëntie
hebben. Voor BAB's die uitsluitend AB's 
zonder hefboomfinanciering beheren en 
beleggers gedurende een periode van vijf 
jaar geen terugbetalingsrechten verlenen, 
geldt een specifieke drempel van 500 
miljoen EUR. Deze specifieke drempel is 
gerechtvaardigd omdat het nog minder 
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veroorzaken. Bovendien zijn 
liquiditeitsrisico's uitgesloten door de 
vastleggingsperiode van vijf jaar voor 
beleggers. Voor BAB's die niet onder deze 
richtlijn vallen, zou de relevante nationale 
wetgeving moeten blijven gelden. Zij 
zouden echter de mogelijkheid moeten 
krijgen om te worden behandeld als BAB 
overeenkomstig de opt-inprocedure waarin 
deze richtlijn voorziet.

waarschijnlijk is dat beheerders van 
fondsen zonder hefboomfinanciering, die 
zich toeleggen op 
langetermijninvesteringen, systeemrisico's 
veroorzaken. Bovendien zijn 
liquiditeitsrisico's uitgesloten door de 
vastleggingsperiode van vijf jaar voor 
beleggers. Voor BAB's die niet onder deze 
richtlijn vallen, zou de relevante nationale 
wetgeving moeten blijven gelden. Zij 
zouden echter de mogelijkheid moeten 
krijgen om te worden behandeld als BAB 
overeenkomstig de opt-inprocedure waarin 
deze richtlijn voorziet.

Or. en

Motivering

It is imperative to exempt the small and medium sized AIFs from unnecessary burden entailed 
by the generic application of the Directive, since certain AIFS (private equity funds) play 
crucial role in providing SMEs with finances. The Commission proposal on the set-up of the 
threshold should be maintained as its abolition could drive the managers of small and 
medium sized AIFs to massively domicile in third countries, whilst these funds could still be 
bought across the EU via passive marketing. The cancellation of the value limit would 
contradict the basic principle of the regulation, namely making the operation of the sector 
more transparent by means of collecting information of the transactions carried out by 
AIFFM.

Amendement 189
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om buitensporige of onevenredige 
eisen te voorkomen, voorziet deze richtlijn 
in een vrijstelling voor BAB's wanneer hun 
AB's tezamen qua omvang onder een 
drempel van 100 miljoen EUR blijven en 
aangenomen mag worden dat de 
werkzaamheden van de betrokken BAB 
geen wezenlijke gevolgen voor de 
financiële stabiliteit of de marktefficiëntie 

(6) Om buitensporige of onevenredige 
eisen te voorkomen, voorziet deze richtlijn 
in een vrijstelling voor BAB's wanneer hun 
AB's tezamen qua omvang onder een 
drempel van 1 miljard EUR blijven en 
aangenomen mag worden dat de 
werkzaamheden van de betrokken BAB 
geen wezenlijke gevolgen voor de 
financiële stabiliteit of de marktefficiëntie 
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hebben. Voor BAB's die uitsluitend AB's 
zonder hefboomfinanciering beheren en 
beleggers gedurende een periode van vijf 
jaar geen terugbetalingsrechten verlenen, 
geldt een specifieke drempel van 500
miljoen EUR. Deze specifieke drempel is 
gerechtvaardigd omdat het nog minder 
waarschijnlijk is dat beheerders van 
fondsen zonder hefboomfinanciering, die 
zich toeleggen op 
langetermijninvesteringen, systeemrisico's 
veroorzaken. Bovendien zijn 
liquiditeitsrisico's uitgesloten door de 
vastleggingsperiode van vijf jaar voor 
beleggers. Voor BAB's die niet onder deze 
richtlijn vallen, zou de relevante nationale 
wetgeving moeten blijven gelden. Zij 
zouden echter de mogelijkheid moeten 
krijgen om te worden behandeld als BAB 
overeenkomstig de opt-inprocedure waarin 
deze richtlijn voorziet.

hebben. Voor BAB's die uitsluitend AB's 
zonder hefboomfinanciering beheren en 
beleggers gedurende een periode van vijf 
jaar geen terugbetalingsrechten verlenen, 
geldt een specifieke drempel van 1,5 
miljard EUR. Deze specifieke drempel is 
gerechtvaardigd omdat het nog minder 
waarschijnlijk is dat beheerders van 
fondsen zonder hefboomfinanciering, die 
zich toeleggen op 
langetermijninvesteringen, systeemrisico's 
veroorzaken. Bovendien zijn 
liquiditeitsrisico's uitgesloten door de 
vastleggingsperiode van vijf jaar voor 
beleggers. Voor BAB's die niet onder deze 
richtlijn vallen, zou de relevante nationale 
wetgeving moeten blijven gelden. Zij 
zouden echter de mogelijkheid moeten 
krijgen om te worden behandeld als BAB 
overeenkomstig de opt-inprocedure waarin 
deze richtlijn voorziet.

Or. en

Motivering

Wij ondersteunen een verhoging van de drempel van de richtlijn ter voorkoming van een te 
grote belasting van kleinere BAB's die geen systeemrisico meebrengen.

Amendement 190
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om buitensporige of onevenredige 
eisen te voorkomen, voorziet deze richtlijn 
in een vrijstelling voor BAB's wanneer hun 
AB's tezamen qua omvang onder een 
drempel van 100 miljoen EUR blijven en 
aangenomen mag worden dat de 
werkzaamheden van de betrokken BAB 
geen wezenlijke gevolgen voor de 
financiële stabiliteit of de marktefficiëntie 

(6) Om buitensporige of onevenredige 
eisen te voorkomen, voorziet deze richtlijn 
in een vrijstelling voor BAB's wanneer hun 
AB's tezamen qua omvang onder een 
drempel van 500 miljoen EUR blijven en 
aangenomen mag worden dat de 
werkzaamheden van de betrokken BAB 
geen wezenlijke gevolgen voor de 
financiële stabiliteit of de marktefficiëntie 
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hebben. Voor BAB's die uitsluitend AB's 
zonder hefboomfinanciering beheren en 
beleggers gedurende een periode van vijf 
jaar geen terugbetalingsrechten verlenen, 
geldt een specifieke drempel van 500
miljoen EUR. Deze specifieke drempel is 
gerechtvaardigd omdat het nog minder 
waarschijnlijk is dat beheerders van 
fondsen zonder hefboomfinanciering, die 
zich toeleggen op 
langetermijninvesteringen, systeemrisico's 
veroorzaken. Bovendien zijn 
liquiditeitsrisico's uitgesloten door de 
vastleggingsperiode van vijf jaar voor 
beleggers. Voor BAB's die niet onder deze 
richtlijn vallen, zou de relevante nationale 
wetgeving moeten blijven gelden. Zij 
zouden echter de mogelijkheid moeten 
krijgen om te worden behandeld als BAB 
overeenkomstig de opt-inprocedure waarin 
deze richtlijn voorziet.

hebben. Voor BAB's die uitsluitend AB's 
zonder hefboomfinanciering beheren en 
beleggers gedurende een periode van vijf 
jaar geen terugbetalingsrechten verlenen, 
geldt een specifieke drempel van 1 miljard
EUR. Deze specifieke drempel is 
gerechtvaardigd omdat het nog minder 
waarschijnlijk is dat beheerders van 
fondsen zonder hefboomfinanciering, die 
zich toeleggen op 
langetermijninvesteringen, systeemrisico's 
veroorzaken. Bovendien zijn 
liquiditeitsrisico's uitgesloten door de 
vastleggingsperiode van vijf jaar voor 
beleggers. Voor BAB's die niet onder deze 
richtlijn vallen, zou de relevante nationale 
wetgeving moeten blijven gelden. Zij 
zouden echter de mogelijkheid moeten 
krijgen om te worden behandeld als BAB 
overeenkomstig de opt-inprocedure waarin 
deze richtlijn voorziet.

Or. en

Motivering

De werkingssfeer moet beperkt blijven tot BAB's die een systeemrisico meebrengen, anders 
wordt het lastig het beoogde toezicht op gepaste wijze te handhaven. Kleine BAB's 
veroorzaken geen systeemrisico en het is onevenredig ze op te nemen. De kosten gemoeid met 
naleving van de richtlijn drukken vooral zwaar op kleine BAB's, en aangenomen mag worden 
dat zij het minst zullen profiteren van de invoering van uit een paspoort voortvloeiende 
rechten. De verhoogde drempels moeten waarborgen dat kleine fondsen die geen gevolgen 
voor systeemrisico hebben, kunnen worden uitgesloten van de werkingssfeer.

Amendement 191
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om buitensporige of onevenredige 
eisen te voorkomen, voorziet deze richtlijn 
in een vrijstelling voor BAB's wanneer hun 
AB's tezamen qua omvang onder een 

(6) Om buitensporige of onevenredige 
eisen te voorkomen, voorziet deze richtlijn 
in een vrijstelling voor BAB's wanneer hun 
AB's tezamen qua omvang onder een 
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drempel van 100 miljoen EUR blijven en 
aangenomen mag worden dat de 
werkzaamheden van de betrokken BAB 
geen wezenlijke gevolgen voor de 
financiële stabiliteit of de marktefficiëntie 
hebben. Voor BAB's die uitsluitend AB's 
zonder hefboomfinanciering beheren en 
beleggers gedurende een periode van vijf 
jaar geen terugbetalingsrechten verlenen, 
geldt een specifieke drempel van 500
miljoen EUR. Deze specifieke drempel is 
gerechtvaardigd omdat het nog minder 
waarschijnlijk is dat beheerders van 
fondsen zonder hefboomfinanciering, die 
zich toeleggen op 
langetermijninvesteringen, systeemrisico's 
veroorzaken. Bovendien zijn 
liquiditeitsrisico's uitgesloten door de 
vastleggingsperiode van vijf jaar voor 
beleggers. Voor BAB's die niet onder deze 
richtlijn vallen, zou de relevante nationale 
wetgeving moeten blijven gelden. Zij 
zouden echter de mogelijkheid moeten 
krijgen om te worden behandeld als BAB 
overeenkomstig de opt-inprocedure waarin 
deze richtlijn voorziet.

drempel van 500 miljoen EUR blijven en 
aangenomen mag worden dat de 
werkzaamheden van de betrokken BAB 
geen wezenlijke gevolgen voor de 
financiële stabiliteit of de marktefficiëntie 
hebben. Voor BAB's die uitsluitend AB's 
zonder hefboomfinanciering beheren en 
beleggers gedurende een periode van vijf 
jaar geen terugbetalingsrechten verlenen, 
geldt een specifieke drempel van 1 miljard
EUR. Deze specifieke drempel is 
gerechtvaardigd omdat het nog minder 
waarschijnlijk is dat beheerders van 
fondsen zonder hefboomfinanciering, die 
zich toeleggen op 
langetermijninvesteringen, systeemrisico's 
veroorzaken. Bovendien zijn 
liquiditeitsrisico's uitgesloten door de 
vastleggingsperiode van vijf jaar voor 
beleggers. Voor BAB's die niet onder deze 
richtlijn vallen, zou de relevante nationale 
wetgeving moeten blijven gelden. Zij 
zouden echter de mogelijkheid moeten 
krijgen om te worden behandeld als BAB 
overeenkomstig de opt-inprocedure waarin 
deze richtlijn voorziet.

Or. en

Amendement 192
Marta Andreasen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Om buitensporige of onevenredige 
eisen te voorkomen, voorziet deze richtlijn 
in een vrijstelling voor BAB's wanneer hun 
AB's tezamen qua omvang onder een 
drempel van 100 miljoen EUR blijven en 
aangenomen mag worden dat de 
werkzaamheden van de betrokken BAB 
geen wezenlijke gevolgen voor de 
financiële stabiliteit of de marktefficiëntie 

(6) Om buitensporige of onevenredige 
eisen te voorkomen, voorziet deze richtlijn 
in een vrijstelling voor BAB's wanneer hun 
AB's tezamen qua omvang onder een 
drempel van 200 miljoen EUR blijven en 
aangenomen mag worden dat de 
werkzaamheden van de betrokken BAB 
geen wezenlijke gevolgen voor de 
financiële stabiliteit of de marktefficiëntie 
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hebben. Voor BAB's die uitsluitend AB's 
zonder hefboomfinanciering beheren en 
beleggers gedurende een periode van vijf 
jaar geen terugbetalingsrechten verlenen, 
geldt een specifieke drempel van 500
miljoen EUR. Deze specifieke drempel is 
gerechtvaardigd omdat het nog minder 
waarschijnlijk is dat beheerders van 
fondsen zonder hefboomfinanciering, die 
zich toeleggen op 
langetermijninvesteringen, systeemrisico's 
veroorzaken. Bovendien zijn 
liquiditeitsrisico's uitgesloten door de 
vastleggingsperiode van vijf jaar voor 
beleggers. Voor BAB's die niet onder deze 
richtlijn vallen, zou de relevante nationale 
wetgeving moeten blijven gelden. Zij 
zouden echter de mogelijkheid moeten 
krijgen om te worden behandeld als BAB 
overeenkomstig de opt-inprocedure waarin 
deze richtlijn voorziet.

hebben. Voor BAB's die uitsluitend AB's 
zonder hefboomfinanciering beheren en 
beleggers gedurende een periode van vijf 
jaar geen terugbetalingsrechten verlenen, 
geldt een specifieke drempel van 1 miljard
EUR. Deze specifieke drempel is 
gerechtvaardigd omdat het nog minder 
waarschijnlijk is dat beheerders van 
fondsen zonder hefboomfinanciering, die 
zich toeleggen op 
langetermijninvesteringen, systeemrisico's 
veroorzaken. Bovendien zijn 
liquiditeitsrisico's uitgesloten door de 
vastleggingsperiode van vijf jaar voor 
beleggers. Voor BAB's die niet onder deze 
richtlijn vallen, zou de relevante nationale 
wetgeving moeten blijven gelden. Zij 
zouden echter de mogelijkheid moeten 
krijgen om te worden behandeld als BAB 
overeenkomstig de opt-inprocedure waarin 
deze richtlijn voorziet

Or. en

Motivering

Het effect van het lagere drempelbedrag op het systeemrisico dat beoogd wordt met deze 
richtlijn te worden aangepakt, is verwaarloosbaar. Door een lagere drempel worden echter 
regelgevingslasten opgelegd aan kleinere fondsen die zich juist minder onkosten kunnen 
permitteren.

Amendement 193
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Om de verkoop van waardevolle 
activa te voorkomen, moeten de 
nettoactiva van een doelonderneming 
waarover een BAB zeggenschap heeft, 
beantwoorden aan de regeling inzake 
kapitaaltoereikendheid van de tweede 
richtlijn vennootschapsrecht. 



AM\804881NL.doc 57/168 PE439.111v02-00

NL

Or. en

Motivering

De bepalingen van artikel 15, lid 1, onder a) van de Tweede Richtlijn (77/91/EEG) van de 
Raad van 13 december 1976 strekkende tot het coördineren van waarborgen, en de 
bepalingen van artikel 1, lid 4, onder b en artikel 1, lid 5 van Richtlijn 2006/68/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 tot wijziging van Richtlijn 77/91/EEG 
van de Raad met betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap, zouden 
enerzijds de afstoting van waardevolle activa louter ter aflossing van overnameschuld kunnen 
helpen voorkomen en anderzijds voldoende ruimte laten voor gewettigde strategische 
herstructureringen. 

Amendement 194
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Ter voorkoming van de eventuele 
verkoop van waardevolle activa ("asset 
stripping") van doelondernemingen 
waarin door een BAB beheerde AB's 
beleggen, zou de BAB erop moeten 
toezien dat voldaan wordt aan een 
vastleggingsperiode van drie jaar van de 
AB-belegging in de doelonderneming.

Or. en

Motivering

Fondsen van het closed-end-type die een beheersende invloed in een doelonderneming 
verwerven moeten hun belegging gedurende een periode van drie jaar vastleggen om de 
verkoop van de waardevolle activa ("asset stripping") van de onderneming in kwestie te 
voorkomen.
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Amendement 195
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Deze richtlijn beoogt de 
totstandbrenging van een geharmoniseerd 
en stringent regelgevings- en toezichtkader 
voor de werkzaamheden van BAB's. Een 
vergunning die overeenkomstig deze 
richtlijn wordt verleend, moet geldig zijn 
voor het beheer en de administratie van 
AB's in de gehele Gemeenschap. 
Daarnaast moeten vergunninghoudende 
BAB's gerechtigd zijn om AB's in de 
Gemeenschap aan professionele beleggers 
te verhandelen, mits een 
kennisgevingsprocedure wordt gevolgd.

(7) Deze richtlijn beoogt de 
totstandbrenging van een geharmoniseerd 
en stringent regelgevings- en toezichtkader 
voor de werkzaamheden van BAB's. Een 
vergunning die overeenkomstig deze 
richtlijn wordt verleend, moet geldig zijn 
voor het beheer en de administratie van 
AB's in de gehele Unie.

Or. en

Motivering

De kwestie van het verhandelen van AB's van buiten de EU wordt in latere amendementen in 
meer detail besproken.

Amendement 196
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Deze richtlijn beoogt de 
totstandbrenging van een geharmoniseerd 
en stringent regelgevings- en toezichtkader 
voor de werkzaamheden van BAB's. Een 
vergunning die overeenkomstig deze 
richtlijn wordt verleend, moet geldig zijn 
voor het beheer en de administratie van 
AB's in de gehele Gemeenschap. Daarnaast 
moeten vergunninghoudende BAB's 
gerechtigd zijn om AB's in de 

(7) Deze richtlijn beoogt de 
totstandbrenging van een geharmoniseerd 
en stringent regelgevings- en toezichtkader 
voor de werkzaamheden van BAB's. Een 
vergunning die overeenkomstig deze 
richtlijn wordt verleend, moet geldig zijn 
voor het grensoverschrijdende beheer van 
AB's in de gehele Unie. Daarnaast moeten 
vergunninghoudende BAB's met zetel in de
Unie gerechtigd zijn om AB's in de gehele
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Gemeenschap aan professionele beleggers 
te verhandelen, mits een 
kennisgevingsprocedure wordt gevolgd.

Unie aan professionele beleggers te 
verhandelen, mits een 
kennisgevingsprocedure wordt gevolgd. 
Onverminderd deze richtlijn mogen de 
lidstaten BAB's toestaan, of blijven 
toestaan, om ook andere alternatieve 
beleggingsfondsen dan de fondsen 
waarop de richtlijn ziet op hun 
grondgebied naar nationaal recht te 
verhandelen aan professionele beleggers. 
Bovendien mogen de lidstaten 
professionele beleggers op hun 
grondgebied toestaan, of blijven toestaan, 
om onder hun eigen verantwoordelijkheid 
te zoeken naar en te beleggen in AB's met 
zetel in een andere lidstaat of in derde 
landen.

Or. en

Motivering

Afstemming van de terminologie met betrekking tot de term "beheer" met de Icbe-richtlijn. 
Een Europees paspoort alleen voor BAB's met zetel in de Gemeenscha,p terwijl aan de 
lidstaten het recht wordt verleend om onderhandse plaatsing en verhandeling aan 
professionele beleggers op hun grondgebied toe te staan, evenals het recht tot het aankopen 
van AB's zonder paspoort op initiatief van professionele beleggers.

Amendement 197
Wolf Klinz, Carl Haglund

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Deze richtlijn beoogt de 
totstandbrenging van een geharmoniseerd 
en stringent regelgevings- en toezichtkader 
voor de werkzaamheden van BAB's. Een 
vergunning die overeenkomstig deze 
richtlijn wordt verleend, moet geldig zijn 
voor het beheer en de administratie van 
AB's in de gehele Gemeenschap. Daarnaast 
moeten vergunninghoudende BAB's 
gerechtigd zijn om AB's in de 

(7) Deze richtlijn beoogt de 
totstandbrenging van een geharmoniseerd 
en stringent regelgevings- en toezichtkader 
voor de werkzaamheden van BAB's. Een 
vergunning die overeenkomstig deze 
richtlijn wordt verleend, moet geldig zijn 
voor het beheer van AB's in de gehele 
Unie. Daarnaast moeten 
vergunninghoudende BAB's die in de Unie 
gevestigd zijn gerechtigd zijn om AB's die 
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Gemeenschap aan professionele beleggers 
te verhandelen, mits een 
kennisgevingsprocedure wordt gevolgd..

in de Unie gevestigd zijn overal in de Unie
aan professionele beleggers te verhandelen, 
mits een kennisgevingsprocedure wordt 
gevolgd. De lidstaten moeten BAB's 
kunnen toestaan AB's die in derde landen 
gevestigd zijn of die niet onder deze 
richtlijn vallen, krachtens de nationale 
wetgeving op hun grondgebied aan 
professionele beleggers te verhandelen. 
Bovendien mogen de lidstaten 
professionele beleggers op hun 
grondgebied toestaan om onder hun eigen 
verantwoordelijkheid te beleggen in AB's 
die in derde landen gevestigd zijn.

Or. en

Motivering

Naast het paspoort moeten er nationale regelingen voor onderhandse plaatsing bestaan, 
waardoor het toegestaan wordt fondsen uit derde landen in een lidstaat te verhandelen 
overeenkomstig het nationale recht dat van toepassing is. 

Amendement 198
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Deze richtlijn beoogt de 
totstandbrenging van een geharmoniseerd 
en stringent regelgevings- en toezichtkader 
voor de werkzaamheden van BAB's. Een 
vergunning die overeenkomstig deze 
richtlijn wordt verleend, moet geldig zijn 
voor het beheer en de administratie van 
AB's in de gehele Gemeenschap. 
Daarnaast moeten vergunninghoudende
BAB's gerechtigd zijn om AB's in de 
Gemeenschap aan professionele beleggers 
te verhandelen, mits een 
kennisgevingsprocedure wordt gevolgd.

(7) Deze richtlijn beoogt de 
totstandbrenging van een geharmoniseerd 
en stringent regelgevings- en toezichtkader 
voor de werkzaamheden van AB's en 
BAB's. Een vergunning die 
overeenkomstig deze richtlijn wordt 
verleend, moet geldig zijn voor alle AB's 
die beschikbaar zijn voor de beleggers van 
de Europese Unie of die actief zijn op 
financiële markten in de gehele Unie.
Daarnaast moet het mogelijk zijn 
toegelaten AB's in de Unie aan 
professionele beleggers te verhandelen, 
mits een kennisgevingsprocedure wordt 
gevolgd.
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Or. en

Motivering

De bescherming van beleggers vereist een uitbreiding van de vereisten van de richtlijn naar 
alle AB's die fondsen ontvangen van Europese beleggers. De bescherming van de stabiliteit 
op de Europese markten vereist monitoring van AB's die beleggen in Europese financiële 
markten.

Amendement 199
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Deze richtlijn beoogt de 
totstandbrenging van een geharmoniseerd 
en stringent regelgevings- en toezichtkader 
voor de werkzaamheden van BAB's. Een 
vergunning die overeenkomstig deze 
richtlijn wordt verleend, moet geldig zijn 
voor het beheer en de administratie van 
AB's in de gehele Gemeenschap. Daarnaast 
moeten vergunninghoudende BAB's 
gerechtigd zijn om AB's in de 
Gemeenschap aan professionele beleggers 
te verhandelen, mits een 
kennisgevingsprocedure wordt gevolgd.

(7) Deze richtlijn beoogt de 
totstandbrenging van een geharmoniseerd 
en stringent regelgevings- en toezichtkader 
voor de werkzaamheden van BAB's. Een 
vergunning die overeenkomstig deze 
richtlijn wordt verleend, moet geldig zijn 
voor het beheer van AB's in de gehele 
Unie. Daarnaast moeten 
vergunninghoudende BAB's gerechtigd 
zijn om AB's in de Unie aan beleggers te 
verhandelen, mits een 
kennisgevingsprocedure wordt gevolgd.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk te erkennen dat in bepaalde omstandigheden, met name wat betreft AB's met 
zetel in derde landen, de BAB alleen de activiteiten in verband met het beheer van AB's mag 
uitvoeren. Activiteiten die worden uitgevoerd in verband met de administratie van de AB 
mogen worden uitgevoerd door derden die door de AB of de BAB worden benoemd. Het is 
ook belangrijk het verhandelen van bepaalde AB's aan kleine beleggers in de Gemeenschap 
toe te staan, onder eventuele aanvullende vereisten die worden gesteld door nationale 
toezichthouders.
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Amendement 200
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Met de onderhavige richtlijn worden 
AB's zelf niet gereglementeerd en worden 
de lidstaten derhalve niet belet om 
aanvullende eisen vast te stellen voor of 
toe te blijven passen op AB's die op hun 
grondgebied zijn gevestigd. Dat een 
lidstaat aanvullende eisen mag stellen aan 
AB's die hun zetel hebben op zijn 
grondgebied, betekent niet dat BAB's 
waaraan in een andere lidstaat uit hoofde 
van deze richtlijn een vergunning is 
verleend, mogen worden belet om hun 
recht uit te oefenen om AB's die hun zetel 
hebben buiten de aanvullende eisen 
stellende lidstaat, aan professionele 
beleggers te verhandelen. Zij zijn derhalve 
niet onderworpen aan en hoeven niet te 
voldoen aan deze aanvullende eisen. 

Schrappen

Or. en

Motivering

De richtlijn moet erop zijn gericht producten (AB's) te reguleren in plaats van beheerders 
(BAB's).

Amendement 201
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Met de onderhavige richtlijn worden 
AB's zelf niet gereglementeerd en worden
de lidstaten derhalve niet belet om 
aanvullende eisen vast te stellen voor of 
toe te blijven passen op AB's die op hun 

(8) Met de onderhavige richtlijn worden 
AB's zelf niet gereglementeerd. AB's 
mogen derhalve nog steeds aan 
regelgeving en toezicht worden 
onderworpen op nationaal niveau en met 
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grondgebied zijn gevestigd. Dat een 
lidstaat aanvullende eisen mag stellen aan 
AB's die hun zetel hebben op zijn 
grondgebied, betekent niet dat BAB's 
waaraan in een andere lidstaat uit hoofde 
van deze richtlijn een vergunning is 
verleend, mogen worden belet om hun 
recht uit te oefenen om AB's die hun zetel 
hebben buiten de aanvullende eisen 
stellende lidstaat, aan professionele 
beleggers te verhandelen. Zij zijn derhalve 
niet onderworpen aan en hoeven niet te 
voldoen aan deze aanvullende eisen. 

deze richtlijn wordt de lidstaten niet belet 
om nationale eisen vast te stellen voor of 
toe te blijven passen op AB's die op hun 
grondgebied zijn gevestigd. Dat een 
lidstaat, naast de eisen die van toepassing 
zijn in andere lidstaten, aanvullende eisen 
mag stellen aan AB's die zijn gevestigd op 
zijn grondgebied, betekent niet dat BAB's 
waaraan in een andere lidstaat uit hoofde 
van deze richtlijn een vergunning is 
verleend, mogen worden belet om hun 
recht uit te oefenen om AB's die gevestigd 
zijn in een andere lidstaat dan de 
aanvullende eisen stellende lidstaat, aan 
professionele beleggers te verhandelen. Zij 
zijn derhalve niet onderworpen aan en 
hoeven niet te voldoen aan deze 
aanvullende eisen.

Or. en

Motivering

Het moet de lidstaten nog steeds worden toegestaan AB's die in hun rechtsgebied zijn gezeteld 
aan regelgeving en toezicht te onderwerpen en aanvullende eisen aan hen te stellen, met name 
wanneer zij aan kleine beleggers worden verhandeld. Voor de verhandeling van nationaal 
gevestigde AB's aan kleine beleggers mogen echter geen strengere eisen gelden dan voor AB's 
die in andere lidstaten zijn gevestigd en grensoverschrijdend worden verhandeld.

Amendement 202
Peter Skinner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Met de onderhavige richtlijn worden 
AB's zelf niet gereglementeerd en worden
de lidstaten derhalve niet belet om 
aanvullende eisen vast te stellen voor of toe 
te blijven passen op AB's die op hun 
grondgebied zijn gevestigd. Dat een 
lidstaat aanvullende eisen mag stellen aan 
AB's die hun zetel hebben op zijn 
grondgebied, betekent niet dat BAB's 

(8) Met de onderhavige richtlijn worden 
AB's zelf niet gereglementeerd en wordt de 
lidstaten derhalve niet belet om
aanvullende eisen vast te stellen voor of toe 
te blijven passen op AB's die op hun 
grondgebied zijn gevestigd. Gezien echter 
het scala aan juridische en 
governanceregelingen die op AB's van 
toepassing zijn, kan een AB een BAB zijn, 
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waaraan in een andere lidstaat uit hoofde 
van deze richtlijn een vergunning is 
verleend, mogen worden belet om hun 
recht uit te oefenen om AB's die hun zetel 
hebben buiten de aanvullende eisen 
stellende lidstaat, aan professionele 
beleggers te verhandelen. Zij zijn derhalve 
niet onderworpen aan en hoeven niet te 
voldoen aan deze aanvullende eisen. 

waarbij het AB verantwoordelijk is voor 
zijn eigen beheer. Dat een lidstaat 
aanvullende eisen mag stellen aan AB's die 
hun zetel hebben op zijn grondgebied, 
betekent niet dat BAB's waaraan in een 
andere lidstaat uit hoofde van deze richtlijn 
een vergunning is verleend, mogen worden 
belet om hun recht uit te oefenen om AB's 
die hun zetel hebben buiten de aanvullende 
eisen stellende lidstaat, aan professionele 
beleggers te verhandelen. Zij zijn derhalve 
niet onderworpen aan en hoeven niet te 
voldoen aan deze aanvullende eisen.

Or. en

Motivering

Dit legt het beginsel vast dat AB's, indien van toepassing, mogen worden erkend als BAB:

Amendement 203
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Deze richtlijn dient tevens strikte 
eisen vast te stellen voor BAB's, maar 
dient de lidstaten niet te beletten om 
aanvullende eisen vast te stellen voor 
BAB's die op hun grondgebied zijn 
gevestigd, bijvoorbeeld om beleggers te 
beschermen. Er mogen geen aanvullende 
eisen aan nationaal gevestigde BAB's 
worden gesteld voor de uitvoering van de 
bij deze richtlijn verleende rechten aan 
BAB's die, in overeenstemming met deze 
richtlijn, een vergunning hebben om in 
een andere lidstaat te opereren.

Or. en
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Motivering

Het verdient aanbeveling de richtlijn een minimale harmoniserende werking te geven, 
teneinde de lidstaten de mogelijkheid te bieden aanvullende eisen vast te stellen voor BAB's 
die op hun grondgebied gevestigd zijn, onder meer om tijdig te kunnen reageren op 
opdoemende problemen die de bescherming van beleggers of de financiële stabiliteit anders 
in gevaar zouden kunnen brengen.

Amendement 204
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) AB's die hun zetel hebben in de 
Unie en worden beheerd door een in een 
derde land gevestigde BAB en voldoen 
aan de gelijkwaardige eisen van artikel 
39, hoeven niet aan de eisen van de 
onderhavige richtlijn te voldoen en 
worden niet beschouwd als zelfbesturende 
AB's. Dergelijke AB's profiteren niet van 
het door de richtlijn gecreëerde paspoort, 
maar de lidstaten mogen professionele 
beleggers die op hun grondgebied zijn 
gezeteld wel toestaan op eigen initiatief in 
dergelijke AB's te investeren.

Or. en

Motivering

Het vaststellen van gelijkwaardige criteria tussen BAB's die in de Gemeenschap zijn 
gevestigd en BAB's die buiten de Gemeenschap zijn gevestigd dient voldoende te zijn om 
gelijke omstandigheden te creëren. Het lijkt niet nodig te zijn aanvullende criteria op te 
leggen aan een AB die in de Gemeenschap is gevestigd, die wordt beheerd door een in een 
derde land gevestigde BAB die de gelijkwaardigheidseisen van de richtlijn nakomt.
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Amendement 205
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Onverminderd de toepassing van 
andere instrumenten van het 
Gemeenschapsrecht mogen de lidstaten 
strengere eisen stellen aan BAB's wanneer 
deze BAB's een AB alleen aan kleine 
beleggers verhandelen of wanneer zij 
hetzelfde AB zowel aan professionele als 
aan kleine beleggers verhandelen ongeacht 
of de rechten van deelneming of aandelen 
in het binnenland dan wel op 
grensoverschrijdende basis worden 
verhandeld. Op grond van deze twee 
uitzonderingen kunnen de lidstaten de door 
hen nodig geachte aanvullende 
voorzorgsmaatregelen treffen om kleine 
beleggers te beschermen. AB's zijn immers 
vaak illiquide en kennen een hoog 
verliesrisico. Beleggingsstrategieën voor 
AB's zijn gewoonlijk niet afgestemd op het 
beleggingsprofiel of de behoeften van 
kleine beleggers. Ze zijn eerder geschikt 
voor professionele beleggers en beleggers 
met een beleggingsportefeuille die groot 
genoeg is om de hogere verliesrisico's bij 
deze beleggingen te kunnen opvangen. 
Niettemin mogen de lidstaten de 
verhandeling van alle of van bepaalde 
soorten door BAB's beheerde AB's aan 
kleine beleggers op hun grondgebied 
toestaan. Wanneer de lidstaten de 
verhandeling van AB's aan kleine 
beleggers toestaan, moeten zij echter zorg 
blijven dragen voor een passende regeling 
uit hoofde van artikel 19, leden 4 en 5, van 
Richtlijn 2004/39/EG. 
Beleggingsondernemingen waaraan uit 
hoofde van Richtlijn 2004/39/EG een 
vergunning is verleend en die 
beleggingsdiensten voor kleine beleggers 
verrichten, moeten bij de toetsing of een 

(9) Onverminderd de toepassing van 
andere instrumenten van het EU-recht
mogen de lidstaten strengere eisen stellen 
aan BAB's wanneer deze BAB's een AB 
alleen aan kleine beleggers verhandelen of 
wanneer zij hetzelfde AB zowel aan 
professionele als aan kleine beleggers 
verhandelen ongeacht of de rechten van 
deelneming of aandelen in het binnenland 
dan wel op grensoverschrijdende basis 
worden verhandeld. Op grond van deze 
twee uitzonderingen kunnen de lidstaten de 
door hen nodig geachte aanvullende 
voorzorgsmaatregelen treffen om kleine 
beleggers te beschermen. AB's zijn immers 
vaak illiquide en kennen een hoog 
verliesrisico. Beleggingsstrategieën voor 
AB's zijn gewoonlijk niet afgestemd op het 
beleggingsprofiel of de behoeften van 
kleine beleggers. Ze zijn eerder geschikt 
voor professionele beleggers en beleggers 
met een beleggingsportefeuille die groot 
genoeg is om de hogere verliesrisico's bij 
deze beleggingen te kunnen opvangen. 
Niettemin mogen de lidstaten de 
verhandeling van alle of van bepaalde 
soorten door BAB's beheerde AB's aan 
kleine beleggers op hun grondgebied 
toestaan. De EU-instellingen, met name de 
Commissie, dienen echter te overwegen of 
een specifiek EU-kader moet worden 
voorgesteld om gemeenschappelijke regels 
vast te stellen voor de verdeling van AB's 
onder kleine beleggers in de EU. Wanneer 
de lidstaten de verhandeling van AB's aan 
kleine beleggers toestaan, moeten zij echter 
zorg blijven dragen voor een passende 
regeling uit hoofde van artikel 19, leden 4 
en 5, van Richtlijn 2004/39/EG. 
Beleggingsondernemingen waaraan uit 
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bepaald AB voor een kleine belegger 
geschikt of passend is, rekening houden 
met deze aanvullende 
voorzorgsmaatregelen. Wanneer een 
lidstaat de verhandeling van AB's aan 
kleine beleggers op zijn grondgebied 
toestaat, moet deze mogelijkheid openstaan 
voor alle BAB's, ongeacht in welke lidstaat 
zij zijn gevestigd, en moeten eventuele 
aanvullende voorschriften op niet-
discriminerende wijze worden toegepast.

hoofde van Richtlijn 2004/39/EG een 
vergunning is verleend en die 
beleggingsdiensten voor kleine beleggers 
verrichten, moeten bij de toetsing of een 
bepaald AB voor een kleine belegger 
geschikt of passend is, rekening houden 
met deze aanvullende 
voorzorgsmaatregelen. Wanneer een 
lidstaat de verhandeling van AB's aan 
kleine beleggers op zijn grondgebied 
toestaat, moet deze mogelijkheid openstaan 
voor alle BAB's, ongeacht in welke lidstaat 
zij zijn gevestigd, en moeten eventuele 
aanvullende voorschriften op niet-
discriminerende wijze worden toegepast.

Or. en

Amendement 206
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Deze richtlijn mag niet 
verhinderen of belemmeren dat beleggers 
hun rechten van deelneming of aandelen 
in AB's op de kapitaalmarkten verkopen. 
Dergelijke beleggers of hun 
tussenpersonen kunnen dergelijke rechten 
van deelneming of aandelen in een 
lidstaat aanbieden aan of plaatsen bij 
beleggers overeenkomstig het nationale 
recht van die lidstaat. Wanneer een 
dergelijke aanbieding of plaatsing echter 
plaatsvindt op initiatief van de BAB die 
dergelijke AB's beheert, wordt de 
aanbieding of plaatsing wat betreft deze 
richtlijn als verhandeling door die BAB 
behandeld. 

Or. enen
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Motivering

In the secondary market, it is the investor; not the AIFM, who is the seller and markets the 
interest to be sold to potential buyers. However, the proposed Directive appears to permit 
only the AIFM of a fund to undertake the marketing of interests in a fund. The effect of the 
proposed Directive would be that, in a secondary transaction, the seller would be prevented 
from marketing to EU investors the fund interests it wishes to sell. Consequently, investment 
returns and liquidities will be driven down for European private equity investors like pension 
funds. Therefore, investors must remain free to dispose of existing investments to other 
European investors in the secondary market. It is also crucial that this Directive is 
proportionate and not overburdensome to small European funds. Keeping in mind the 
investment choices of institutional investors who represent European citizens through their 
pensions, we should narrow the scope of the Directive.

Amendement 207
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om een hoog beschermingsniveau 
voor cliënten van 
beleggingsondernemingen in de zin van 
Richtlijn 2004/39/EG te waarborgen, 
mogen AB's niet worden aangemerkt als 
niet-complexe financiële instrumenten in 
de zin van die richtlijn. Daarom moet die 
richtlijn dienovereenkomstig worden 
gewijzigd.

Schrappen

Or. en

Motivering

De bepaling of een belegging in een AB een niet-complex of een complex instrument is, dient 
afhankelijk te blijven van de inachtneming van de criteria die zijn vastgesteld in artikel 38 van 
de uitvoeringsrichtlijn van de MiFID.
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Amendement 208
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om een hoog beschermingsniveau 
voor cliënten van 
beleggingsondernemingen in de zin van 
Richtlijn 2004/39/EG te waarborgen, 
mogen AB's niet worden aangemerkt als 
niet-complexe financiële instrumenten in 
de zin van die richtlijn. Daarom moet die 
richtlijn dienovereenkomstig worden 
gewijzigd.

Schrappen

Or. en

Motivering

Zoals reeds wordt erkend in het compromisvoorstel van het Zweedse voorzitterschap, achten 
wij het niet wenselijk dat deze richtlijn stelt dat een AB automatisch als een complex 
financieel instrument moet worden beschouwd.

Amendement 209
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om een hoog beschermingsniveau 
voor cliënten van 
beleggingsondernemingen in de zin van 
Richtlijn 2004/39/EG te waarborgen, 
mogen AB's niet worden aangemerkt als 
niet-complexe financiële instrumenten in 
de zin van die richtlijn. Daarom moet die 
richtlijn dienovereenkomstig worden 
gewijzigd.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Indien alle AB's die onder de richtlijn vallen als complexe financiële instrumenten worden 
beschouwd, gaat men voorbij aan het feit dat de richtlijn qua structuur, risico en strategie 
zeer diverse fondsen omvat, waaronder al jarenlang bestaande fondsen met een regelgeving 
die gebaseerd is op regels die vergelijkbaar zijn met icbe's. Het zou in dit verband dan ook 
onterecht zijn alle fondsen op gelijke wijze te behandelen.

Amendement 210
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om een hoog beschermingsniveau 
voor cliënten van 
beleggingsondernemingen in de zin van 
Richtlijn 2004/39/EG te waarborgen, 
mogen AB's niet worden aangemerkt als 
niet-complexe financiële instrumenten in 
de zin van die richtlijn. Daarom moet die 
richtlijn dienovereenkomstig worden 
gewijzigd.

Schrappen

Or. en

Motivering

De bepaling of een belegging in een AB een niet-complex of een complex instrument is, dient 
afhankelijk te blijven van de inachtneming van de criteria die zijn vastgesteld in artikel 38 van 
de uitvoeringsrichtlijn van de MiFID.

Amendement 211
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om een hoog beschermingsniveau 
voor cliënten van 
beleggingsondernemingen in de zin van 

Schrappen
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Richtlijn 2004/39/EG te waarborgen, 
mogen AB's niet worden aangemerkt als 
niet-complexe financiële instrumenten in 
de zin van die richtlijn. Daarom moet die 
richtlijn dienovereenkomstig worden 
gewijzigd.

Or. en

Motivering

Indien alle AB's die onder de richtlijn vallen als complexe financiële instrumenten worden 
beschouwd, gaat men voorbij aan het feit dat de richtlijn qua structuur, risico en strategie 
zeer diverse fondsen omvat, waaronder al jarenlang bestaande fondsen met een regelgeving 
die gebaseerd is op regels die vergelijkbaar zijn met icbe's. Het zou in dit verband dan ook 
onterecht zijn alle fondsen op gelijke wijze te behandelen.

Amendement 212
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om een hoog beschermingsniveau 
voor cliënten van 
beleggingsondernemingen in de zin van 
Richtlijn 2004/39/EG te waarborgen, 
mogen AB's niet worden aangemerkt als 
niet-complexe financiële instrumenten in 
de zin van die richtlijn. Daarom moet die 
richtlijn dienovereenkomstig worden 
gewijzigd..

Schrappen

Or. en

Motivering

Volgens overweging 10 dienen AB's over het algemeen te worden beschouwd als complexe 
financiële instrumenten. Dit is in strijd met artikel 38 van de uitvoeringsrichtlijn van de 
MiFID, die stelt dat aandelen in gereglementeerde fondsen van het open-end-type niet als 
complex worden beschouwd. De bepalingen van die richtlijn bieden betrouwbare criteria 
voor het classificeren van financiële instrumenten als complex of niet-complex.
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Amendement 213
Peter Skinner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel en gezien de 
aanzienlijke overeenkomsten tussen de 
vergunningsverplichtingen die zijn 
vastgelegd in Richtlijn 2009/65/EG en de 
verplichtingen die in deze richtlijn zijn 
vastgelegd, dienen beheerders aan wie uit 
hoofde van één dezer richtlijnen een 
vergunning is verleend, ook uit hoofde 
van de andere richtlijn een vergunning te 
kunnen krijgen, mits zij voldoen aan 
eventuele aanvullende eisen voor de 
nieuwe vergunning. In dat verband 
moeten kruisverwijzingen met betrekking 
tot documenten mogelijk zijn, mits de 
informatie in die documenten 
onveranderd is gebleven. Richtlijn 
2009/65/EG dient te worden gewijzigd, 
teneinde tot hetzelfde resultaat te komen.

Or. en

Motivering

It is appropriate to acknowledge the similarities between certain of the regulatory 
requirements applying to the managers of UCITS and those envisaged by this Directive. The 
UCITS Directive already allows UCITS managers to manage "AIF" under their UCITS 
Directive authorisation. To avoid imposing disproportionate costs on AIFM and supervisors 
it is therefore appropriate to enable those firms which are either already managing UCITS or 
AIF to apply for authorisation to manage both types of funds through by just demonstrating 
that they meet any additional requirements conferred by the Directives governing this 
additional activity rather than requiring them to seek complete new authorisation.
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Amendement 214
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om de continuïteit en regelmatigheid 
van beheerdiensten van BAB's te 
waarborgen, moeten voor hen 
minimumkapitaalvereisten worden 
vastgesteld. Het vereiste feitelijke kapitaal 
moet dienen ter dekking van de mogelijke 
beroepsaansprakelijkheidsrisico's die 
BAB's lopen in verband met hun 
werkzaamheden, met inbegrip van 
gedelegeerde of op lastgevingsbasis 
verrichte diensten.

(11) Om de continuïteit en regelmatigheid 
van beheerdiensten van BAB's te 
waarborgen, moeten voor hen 
minimumkapitaalvereisten worden 
vastgesteld. Het vereiste feitelijke kapitaal 
moet dienen ter dekking van de mogelijke 
beroepsaansprakelijkheidsrisico's die 
BAB's lopen in verband met hun 
werkzaamheden, met inbegrip van 
gedelegeerde of op lastgevingsbasis 
verrichte diensten. Eigen middelen moeten 
worden geïnvesteerd in liquide middelen 
of in activa die op korte termijn in 
geldmiddelen kunnen worden omgezet en 
mogen geen speculatieve posities bevatten.

Or. en

Motivering

Dit is nodig voor een volledige werking van de kapitaalvereiste.

Amendement 215
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Er moet worden gewaarborgd dat 
BAB-werkzaamheden aan degelijke 
governancecontroles worden onderworpen. 
BAB's moeten zodanig beheerd en 
georganiseerd worden dat 
belangenconflicten tot een minimum 
beperkt blijven. Gezien recente 
ontwikkelingen is het van cruciaal belang 
dat de bewaring en het beheer van activa 

(12) Er moet worden gewaarborgd dat 
BAB-werkzaamheden aan degelijke 
governancecontroles worden onderworpen. 
BAB's moeten zodanig beheerd en 
georganiseerd worden dat 
belangenconflicten tot een minimum 
beperkt blijven. Gezien recente 
ontwikkelingen is het van cruciaal belang 
dat de bewaring en het beheer van activa 
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worden gescheiden en dat beleggersactiva 
worden afgezonderd van die van de 
beheerder. Daartoe moet de BAB een
bewaarder benoemen die tot taak krijgt het 
beleggersgeld op een aparte rekening te
boeken, financiële instrumenten te bewaren 
en na te gaan of het AB zelf of de BAB 
voor het AB het eigendom van alle andere 
activa heeft verkregen.

worden gescheiden en dat beleggersactiva 
worden afgezonderd van die van de 
beheerder. Daartoe moet de BAB ervoor 
zorgen dat de taken van de bewaarder, 
namelijk het beleggersgeld op een aparte 
rekening boeken, financiële instrumenten 
bewaren en nagaan of het AB zelf of de 
BAB voor het AB het eigendom van alle 
andere activa heeft verkregen
onafhankelijk en alleen in het belang van 
de AB-beleggers worden vervuld. Deze 
taken mogen door een bewaarder worden 
uitgevoerd.

Or. en

Motivering

In plaats van diverse bestaande fondsenstructuren het concept van een bewaarder op te 
leggen, dienen de functies/taken van een bewaarder duidelijk te worden omschreven en 
mogen deze worden toegewezen aan een bewaarder of een andere instantie die zorgt voor een 
onafhankelijke uitvoering in het belang van de beleggers.

Amendement 216
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Er moet worden gewaarborgd dat 
BAB-werkzaamheden aan degelijke 
governancecontroles worden onderworpen. 
BAB's moeten zodanig beheerd en 
georganiseerd worden dat 
belangenconflicten tot een minimum 
beperkt blijven. Gezien recente 
ontwikkelingen is het van cruciaal belang 
dat de bewaring en het beheer van activa 
worden gescheiden en dat beleggersactiva 
worden afgezonderd van die van de 
beheerder. Daartoe moet de BAB een 
bewaarder benoemen die tot taak krijgt het 
beleggersgeld op een aparte rekening te 
boeken, financiële instrumenten te bewaren 

(12) Er moet worden gewaarborgd dat 
BAB-werkzaamheden aan degelijke 
governancecontroles worden onderworpen. 
BAB's moeten zodanig beheerd en 
georganiseerd worden dat 
belangenconflicten tot een minimum 
beperkt blijven. Gezien recente 
ontwikkelingen is het van cruciaal belang 
dat de bewaring en het beheer van activa 
worden gescheiden en dat beleggersactiva 
worden afgezonderd van die van de 
beheerder. Daartoe moet de BAB zorgen 
voor de benoeming van een bewaarder die 
tot taak krijgt het beleggersgeld op een 
aparte rekening te boeken, financiële 
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en na te gaan of het AB zelf of de BAB 
voor het AB het eigendom van alle andere 
activa heeft verkregen.

instrumenten te bewaren en na te gaan of 
het AB zelf of de BAB voor het AB het 
eigendom van alle andere activa heeft 
verkregen.

Or. en

Motivering

De BAB is verplicht ervoor te zorgen dat een AB een bewaarder benoemt. De BAB dient die 
niet zelf te benoemen.

Amendement 217
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Er moet worden gewaarborgd dat 
BAB-werkzaamheden aan degelijke 
governancecontroles worden onderworpen. 
BAB's moeten zodanig beheerd en 
georganiseerd worden dat 
belangenconflicten tot een minimum 
beperkt blijven. Gezien recente 
ontwikkelingen is het van cruciaal belang 
dat de bewaring en het beheer van activa 
worden gescheiden en dat beleggersactiva 
worden afgezonderd van die van de 
beheerder. Daartoe moet de BAB een 
bewaarder benoemen die tot taak krijgt het 
beleggersgeld op een aparte rekening te 
boeken, financiële instrumenten te bewaren 
en na te gaan of het AB zelf of de BAB 
voor het AB het eigendom van alle andere 
activa heeft verkregen.

(12) Er moet worden gewaarborgd dat 
BAB-werkzaamheden aan degelijke 
governancecontroles worden onderworpen. 
BAB's moeten zodanig beheerd en 
georganiseerd worden dat 
belangenconflicten tot een minimum 
beperkt blijven. Gezien recente 
ontwikkelingen is het van cruciaal belang 
dat de bewaring en het beheer van activa 
worden gescheiden en dat beleggersactiva 
worden afgezonderd van die van de 
beheerder. Daartoe moet de BAB zorgen 
voor de benoeming van een bewaarder die 
tot taak krijgt het beleggersgeld op een 
aparte rekening te boeken, financiële 
instrumenten te bewaren en na te gaan of 
het AB zelf of de BAB voor het AB het 
eigendom van alle andere activa heeft 
verkregen. 

Or. en
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Amendement 218
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Er moet worden gewaarborgd dat 
BAB-werkzaamheden aan degelijke 
governancecontroles worden onderworpen. 
BAB's moeten zodanig beheerd en 
georganiseerd worden dat 
belangenconflicten tot een minimum 
beperkt blijven. Gezien recente 
ontwikkelingen is het van cruciaal belang 
dat de bewaring en het beheer van activa 
worden gescheiden en dat beleggersactiva 
worden afgezonderd van die van de 
beheerder. Daartoe moet de BAB een 
bewaarder benoemen die tot taak krijgt
het beleggersgeld op een aparte rekening
te boeken, financiële instrumenten te 
bewaren en na te gaan of het AB zelf of de 
BAB voor het AB het eigendom van alle 
andere activa heeft verkregen.

(12) Er moet worden gewaarborgd dat 
BAB-werkzaamheden aan degelijke 
governancecontroles worden onderworpen. 
BAB's moeten zodanig beheerd en 
georganiseerd worden dat 
belangenconflicten tot een minimum 
beperkt blijven. Gezien recente 
ontwikkelingen is het van cruciaal belang 
dat de bewaring en het beheer van activa 
worden gescheiden en dat beleggersactiva 
worden afgezonderd van die van de 
beheerder. Hoewel BAB's AB's beheren 
met verschillende bedrijfsmodellen en 
regelingen voor onder meer de bewaring 
van activa, is het essentieel een bewaarder 
te benoemen die, voor wat betreft de 
bewaring van effecten voor AB's, 
onafhankelijk is van de BAB. De 
bewaarder dient het beleggersgeld op 
aparte rekeningen te boeken, financiële 
instrumenten te bewaren, waaronder het 
tijdelijk bewaren van financiële 
instrumenten, en na te gaan of het AB zelf 
of de BAB voor het AB het eigendom van 
alle andere activa heeft verkregen. Een 
bewaarder mag een gemeenschappelijke, 
gescheiden rekening aanhouden voor 
meerdere AB's.

Or. en

Motivering

Wijzigingen die moeten worden aangebracht indien het amendement op artikel 17 wordt 
aangenomen.
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Amendement 219
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Er moet worden gewaarborgd dat 
BAB-werkzaamheden aan degelijke 
governancecontroles worden onderworpen. 
BAB's moeten zodanig beheerd en 
georganiseerd worden dat 
belangenconflicten tot een minimum 
beperkt blijven. Gezien recente 
ontwikkelingen is het van cruciaal belang 
dat de bewaring en het beheer van activa 
worden gescheiden en dat beleggersactiva 
worden afgezonderd van die van de 
beheerder. Daartoe moet de BAB een 
bewaarder benoemen die tot taak krijgt het 
beleggersgeld op een aparte rekening te 
boeken, financiële instrumenten te bewaren 
en na te gaan of het AB zelf of de BAB 
voor het AB het eigendom van alle andere 
activa heeft verkregen.

(12) Er moet worden gewaarborgd dat 
BAB-werkzaamheden aan degelijke 
governancecontroles worden onderworpen. 
BAB's moeten zodanig beheerd en 
georganiseerd worden dat 
belangenconflicten tot een minimum 
beperkt blijven. Gezien recente 
ontwikkelingen is het van cruciaal belang 
dat de bewaring en het beheer van activa 
worden gescheiden en dat beleggersactiva 
worden afgezonderd van die van de 
beheerder. Daartoe moet de BAB een 
bewaarder benoemen die tot taak krijgt na 
te gaan of AB-contanten op een 
depositorekening zijn geplaatst bij een of 
meer erkende kredietinstellingen, 
financiële instrumenten en 
eigendomsbewijzen daarvan te bewaren en
na te gaan of boeken worden bijgehouden 
die aangeven wat de aard en vorm van het 
eigendom, evenals de locatie van de activa
van de AB is.

Or. en

Motivering

De wijzigingen zijn nodig in verband met het amendement op artikel 17.

Amendement 220
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Er moet worden gewaarborgd dat 
BAB-werkzaamheden aan degelijke 

(12) Er moet worden gewaarborgd dat 
BAB-werkzaamheden aan degelijke 



PE439.111v02-00 78/168 AM\804881NL.doc

NL

governancecontroles worden onderworpen. 
BAB's moeten zodanig beheerd en 
georganiseerd worden dat 
belangenconflicten tot een minimum 
beperkt blijven. Gezien recente 
ontwikkelingen is het van cruciaal belang 
dat de bewaring en het beheer van activa 
worden gescheiden en dat beleggersactiva 
worden afgezonderd van die van de 
beheerder. Daartoe moet de BAB een 
bewaarder benoemen die tot taak krijgt het 
beleggersgeld op een aparte rekening te 
boeken, financiële instrumenten te bewaren 
en na te gaan of het AB zelf of de BAB 
voor het AB het eigendom van alle andere 
activa heeft verkregen.

governancecontroles worden onderworpen. 
BAB's moeten zodanig beheerd en 
georganiseerd worden dat 
belangenconflicten tot een minimum 
beperkt blijven. Gezien recente 
ontwikkelingen is het van cruciaal belang 
dat de bewaring en het beheer van activa 
worden gescheiden en dat beleggersactiva 
worden afgezonderd van die van de 
beheerder. Daartoe moet de BAB een 
bewaarder benoemen die tot taak krijgt het 
beleggersgeld op een aparte rekening te 
boeken, financiële instrumenten te 
bewaren, na te gaan of het AB zelf of de 
BAB voor het AB het eigendom van alle 
andere activa heeft verkregen en toezicht 
uit te oefenen op de AB in het belang van 
de beleggers.

Or. en

Amendement 221
Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) De Commissie zou in staat moeten 
worden gesteld gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en dwingende 
richtsnoeren op te stellen en te handhaven 
op het gebied van een goed 
beloningsbeleid voor BAB's. Er moet 
worden gezorgd voor een goede 
samenhang tussen bepalingen inzake een 
goed beloningsbeleid voor BAB's en die 
voor kredietinstellingen en 
beleggingsmaatschappijen. Dergelijke 
bindende richtsnoeren moeten daarom 
zorgen voor naleving van de toepasselijke 
onderdelen van bepalingen over beloning, 
zoals uiteengezet in bijlage V van 
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Richtlijn 2006/48/EG. Bij het opstellen 
van deze gedelegeerde handelingen dient 
de Commissie rekening te houden met het 
advies van de Europese Autoriteit voor 
effecten en markten.

Or. en

Motivering

De G-20 heeft de FSB-beginselen inzake een deugdelijke beloning gesteund. De EU-regels 
inzake deze beginselen zullen ten uitvoer worden gelegd via een amendement op Richtlijn 
2006/48/EG, die onderdeel uitmaakt van de richtlijn betreffende kapitaalvereisten. Teneinde 
voor consistentie in het Europese beloningsbeleid voor de financiële sector te zorgen, dienen 
de bindende richtsnoeren voor het beloningsbeleid van BAB's rechtstreeks gebaseerd te zijn 
op alle toepasselijke onderdelen van Richtlijn 2006/48/EG. Om goed toezicht door het 
Parlement en de Raad te waarborgen, moeten die richtsnoeren worden vastgesteld door 
middel van een gedelegeerde handeling.

Amendement 222
Diogo Feio

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) In de slotverklaring van de 
staatshoofden en regeringsleiders op de 
G20-Topconferentie in Pittsburgh van 24 
en 25 september 2009 werd de 
internationale consensus beschreven 
omtrent de beloning van medewerkers van 
banken en andere systeemrelevante 
financiële instellingen. Die beginselen 
moeten worden toegepast op de 
medewerkers van systeemrelevante BAB's 
die onder de werkingssfeer van deze 
richtlijn vallen. De Commissie dient 
daartoe uitvoeringsbepalingen op te 
stellen en ervoor te zorgen dat dergelijke 
maatregelen evenredig zijn en op 
evenwichtige wijze worden toegepast, 
rekening houdend met de 
concurrentiepositie van in de EU 
gevestigde BAB's.
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Or. en

Motivering

Hoewel de mogelijkheid om beloningsbeleid aan te pakken zou kunnen worden betwist, dienen 
de bevoegde autoriteiten, om enige openbaarmaking omtrent beloningen te bereiken, zich 
slechts te bekommeren om informatie over vergoedingen van personeel van systeemrelevante 
BAB's om toe te zien op de tenuitvoerlegging van de beginselen van de FSB en de Commissie. 
Vergelijkbaar beloningsbeleid zou niet gunstig zijn voor beleggers in een AB als die AB geen 
recht heeft op terugbetaling van eerder opgeëiste bedragen.

Amendement 223
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) In de slotverklaring van de 
staatshoofden en regeringsleiders op de 
G20-Topconferentie in Pittsburgh van 24 
en 25 september 2009 werd de 
internationale consensus beschreven 
omtrent de beloning van medewerkers van 
banken en andere systeemrelevante 
financiële instellingen. Die beginselen 
moeten op evenredige wijze worden 
toegepast op BAB's die onder de 
werkingssfeer van deze richtlijn vallen. 
De beginselen omtrent beloningsbeleid 
dienen zodanig te zijn dat BAB's de 
bepalingen op verschillende wijzen mogen 
toepassen, afhankelijk van hun grootte en 
de grootte van de AB die zij beheren, hun 
interne organisatie en de aard, reikwijdte 
en complexiteit van hun activiteiten. 
Beginselen betreffende het 
beloningsbeleid van BAB's kunnen op een 
andere wijze ten uitvoer worden gelegd 
dan door kredietinstellingen, vanwege 
hun verschillende bedrijfsmodellen.

Or. en
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Motivering

Bepalingen inzake de beloning van BAB's dienen overeen te stemmen met de G-20-beginselen 
en met de in amendement 7 gekozen benadering van het verslag-Gauzès om nieuwe 
overwegingen op te nemen in overweging 12 bis. Dit dient op evenredige wijze te gebeuren. 
Het is zeer belangrijk dat alle beginselen of uitvoeringsmaatregelen uitdrukking geven aan 
het feit dat de zakelijke en beloningsmodellen van BAB's, evenals van vermogensbeheerders 
in het algemeen, per bank en kredietinstelling sterk verschillen.

Amendement 224
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Om de mogelijk schadelijke 
gevolgen van onvolkomen vormgegeven 
beloningsstructuren voor een goed 
risicobeheer en een degelijke controle van 
het risicogedrag van individuele personen 
aan te pakken, dienen BAB's 
uitdrukkelijk verplicht te worden om voor 
de categorieën van medewerkers wier 
beroepsactiviteiten het risicoprofiel van de 
door hen beheerde AB's materieel 
beïnvloeden, een beloningsbeleid en een 
beloningscultuur vast te stellen en in 
stand te houden die stroken met een goed 
en doeltreffend risicobeheer. Die 
categorieën medewerkers dienen in elk 
geval het senior management, 
medewerkers die risico's nemen en 
medewerkers met controlefuncties te 
omvatten. Ter bevordering van de 
toezichtconvergentie bij de toetsing van 
het beloningsbeleid en de 
beloningscultuur dient de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
(EAEM) erop toe te zien dat er 
richtsnoeren voor een goed 
beloningsbeleid in de BAB-sector bestaan. 

Or. en



PE439.111v02-00 82/168 AM\804881NL.doc

NL

Motivering

Beloningsstructuren dienen gereguleerd te worden, aangezien zij deel uitmaken van een 
solide risicobeheer.

Amendement 225
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Om de mogelijk schadelijke 
gevolgen van onvolkomen vormgegeven 
beloningsstructuren voor een goed 
risicobeheer en een degelijke controle van 
het risicogedrag van individuele personen 
aan te pakken, dienen BAB's 
uitdrukkelijk verplicht te worden om voor 
de categorieën van medewerkers wier 
beroepsactiviteiten hun risicoprofiel of het 
risicoprofiel van de door hen beheerde 
AB's materieel beïnvloeden, een 
beloningsbeleid en een beloningscultuur 
vast te stellen en in stand te houden die 
stroken met een doeltreffend risicobeheer. 
Die categorieën medewerkers dienen in 
elk geval het senior management, 
medewerkers die risico's nemen en 
medewerkers met controlefuncties te 
omvatten.

Or. en

Amendement 226
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) Om te voorkomen dat 
buitensporige risico's worden genomen en 
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te zorgen voor een betere 
overeenstemming van belangen, dienen 
fondsbeheerders een deel van hun eigen 
geld te investeren in de fondsen die zij
beheren.

Or. en

Amendement 227
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) De Commissie dient een passend 
horizontaal wetgevingsvoorstel voor te 
leggen dat de verantwoordelijkheden en 
aansprakelijkheden van een bewaarder 
verduidelijkt. Deze richtlijn dient te zijner 
tijd waar nodig te worden aangepast.

Or. en

Motivering

Teneinde gelijke mededingingsvoorwaarden te scheppen, dient de Commissie een horizontale 
maatregel voor te stellen om de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van 
bewaarders vast te stellen. Voor alle EU-bewaarders dienen dezelfde eisen te gelden.

Amendement 228
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Voor de bescherming van de belangen 
van de belegger is het van essentieel belang 
dat activa op betrouwbare en objectieve 
wijze worden gewaardeerd. De 
verschillende BAB's hanteren naargelang 
van de activa en markten waarin en waarop 

(13) Voor de bescherming van de belangen 
van de belegger is het van essentieel belang 
dat activa op betrouwbare en objectieve 
wijze worden gewaardeerd. De 
verschillende BAB's hanteren naargelang 
van de activa en markten waarin en waarop 
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zij overwegend beleggen, uiteenlopende 
methodieken en systemen voor de 
waardering van activa. Het is wenselijk om 
met deze verschillen rekening te houden, 
maar niettemin te verlangen dat de 
waardering van activa wordt verricht door 
een entiteit die van de BAB onafhankelijk 
is.

zij overwegend beleggen, uiteenlopende 
methodieken en systemen voor de 
waardering van activa. Het is wenselijk om 
met deze verschillen rekening te houden. 
De procedures voor de waardering van 
activa en voor de berekening van de 
intrinsieke waarde (IW) moeten 
functioneel onafhankelijk zijn van de 
beheertaken van BAB's. Waar dienstig 
moeten BAB's de mogelijkheid hebben om 
de waardering van activa en de 
berekening van de IW aan een derde te 
delegeren of op te dragen.

Or. en

Amendement 229
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Voor de bescherming van de belangen 
van de belegger is het van essentieel belang 
dat activa op betrouwbare en objectieve 
wijze worden gewaardeerd. De 
verschillende BAB's hanteren naargelang 
van de activa en markten waarin en waarop 
zij overwegend beleggen, uiteenlopende 
methodieken en systemen voor de 
waardering van activa. Het is wenselijk om 
met deze verschillen rekening te houden, 
maar niettemin te verlangen dat de 
waardering van activa wordt verricht door 
een entiteit die van de BAB onafhankelijk 
is.

(13) Voor de bescherming van de belangen 
van de belegger is het van essentieel belang 
dat activa op betrouwbare en objectieve 
wijze worden gewaardeerd. De 
verschillende BAB's hanteren naargelang 
van de activa en markten waarin en waarop 
zij overwegend beleggen, uiteenlopende 
methodieken en systemen voor de 
waardering van activa. Het is wenselijk om 
met deze verschillen rekening te houden.
De procedures voor de waardering van 
activa en voor de berekening van de 
intrinsieke waarde (IW) moeten 
functioneel onafhankelijk zijn van de 
beleggingsbeheertaken van BAB's. Waar 
dienstig moet het mogelijk zijn om, in 
overeenstemming met de nationale 
wetgeving, de waardering van activa en de 
berekening van de IW aan een derde te 
delegeren of op te dragen.

Or. en
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Motivering

Aanpassing aan de Icbe-richtlijn en de nationale wetgeving. De taak van de waardering van 
activa moet gescheiden zijn van de beleggingsbeheertaken van de BAB's. De waardering door 
de BAB's kan in overeenstemming met de nationale wetgeving worden gedelegeerd of 
opgedragen aan gespecialiseerde derden.

Amendement 230
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Voor de bescherming van de belangen 
van de belegger is het van essentieel belang 
dat activa op betrouwbare en objectieve 
wijze worden gewaardeerd. De 
verschillende BAB's hanteren naargelang 
van de activa en markten waarin en waarop 
zij overwegend beleggen, uiteenlopende 
methodieken en systemen voor de 
waardering van activa. Het is wenselijk om 
met deze verschillen rekening te houden, 
maar niettemin te verlangen dat de 
waardering van activa wordt verricht door 
een entiteit die van de BAB onafhankelijk 
is.

(13) Voor de bescherming van de belangen 
van de belegger is het van essentieel belang 
dat activa op betrouwbare en objectieve 
wijze worden gewaardeerd. De 
verschillende BAB's hanteren naargelang 
van de activa en markten waarin en waarop 
zij overwegend beleggen, uiteenlopende 
methodieken en systemen voor de 
waardering van activa. Het is wenselijk om 
met deze verschillen rekening te houden. 
De procedures voor de waardering van 
activa en voor de berekening van de 
intrinsieke waarde (IW) moeten 
functioneel onafhankelijk zijn van de 
beheertaken van BAB's. Waar dienstig 
moeten BAB's de mogelijkheid hebben om 
de waardering van activa en de 
berekening van de IW aan een derde te 
delegeren of op te dragen.

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij de amendementen op artikel 16.
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Amendement 231
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Voor de bescherming van de belangen 
van de belegger is het van essentieel belang 
dat activa op betrouwbare en objectieve 
wijze worden gewaardeerd. De 
verschillende BAB's hanteren naargelang 
van de activa en markten waarin en waarop 
zij overwegend beleggen, uiteenlopende 
methodieken en systemen voor de 
waardering van activa. Het is wenselijk om 
met deze verschillen rekening te houden, 
maar niettemin te verlangen dat de 
waardering van activa wordt verricht door 
een entiteit die van de BAB onafhankelijk 
is. 

(13) Voor de bescherming van de belangen 
van de belegger is het van essentieel belang 
dat activa op betrouwbare en objectieve 
wijze worden gewaardeerd. De 
verschillende BAB's hanteren naargelang 
van de activa en markten waarin en waarop 
zij overwegend beleggen, uiteenlopende 
methodieken en systemen voor de 
waardering van activa. Het is wenselijk om 
met deze verschillen rekening te houden en 
te verlangen dat de waardering van activa 
op functioneel onafhankelijke wijze wordt 
verricht. De waardering van activa en de 
berekening van de intrinsieke waarde 
(IW) moeten aan een derde kunnen 
worden gedelegeerd. De desbetreffende 
waarderings- en berekeningsmethoden 
moeten deugdelijk en begrijpelijk zijn en 
moeten te dien einde worden 
gepubliceerd.

Or. en

Motivering

Zolang het waarderingsproces functioneel gescheiden is van het portefeuillebeheer hoeft deze 
taak niet per se aan een externe taxateur te worden opgedragen. Belangrijker dan de rol van 
de taxateur is de deugdelijkheid van de gebruikte methoden. Deze dienen daarom te worden 
gepubliceerd, met name in het geval van moeilijk te waarderen activa.

Amendement 232
Marta Andreasen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Voor de bescherming van de belangen (13) Voor de bescherming van de belangen 
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van de belegger is het van essentieel belang 
dat activa op betrouwbare en objectieve 
wijze worden gewaardeerd. De 
verschillende BAB's hanteren naargelang 
van de activa en markten waarin en waarop 
zij overwegend beleggen, uiteenlopende 
methodieken en systemen voor de 
waardering van activa. Het is wenselijk om 
met deze verschillen rekening te houden, 
maar niettemin te verlangen dat de 
waardering van activa wordt verricht door 
een entiteit die van de BAB onafhankelijk 
is.

van de belegger is het van essentieel belang 
dat activa op betrouwbare en objectieve 
wijze worden gewaardeerd. De 
verschillende BAB's hanteren naargelang 
van de activa en markten waarin en waarop 
zij overwegend beleggen, uiteenlopende 
methodieken en systemen voor de 
waardering van activa. Het is wenselijk om 
met deze verschillen rekening te houden. 
De BAB's moeten in de gelegenheid 
worden gesteld het proces van de 
waardering van activa en de berekening 
van de intrinsieke waarde (IW) aan een 
derde te delegeren.

Or. en

Motivering

Waarderingen worden reeds door onafhankelijke deskundigen uitgevoerd indien dit op grond 
van de omstandigheden noodzakelijk is. Niet voor alle activa is een onafhankelijke 
waardering vereist; wanneer in alle gevallen een onafhankelijke waardering verplicht wordt 
gesteld, stijgen de onkosten voor de fondsen en daalt het rendement voor de beleggers.

Amendement 233
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Voor de bescherming van de belangen 
van de belegger is het van essentieel belang 
dat activa op betrouwbare en objectieve 
wijze worden gewaardeerd. De 
verschillende BAB's hanteren naargelang 
van de activa en markten waarin en waarop 
zij overwegend beleggen, uiteenlopende 
methodieken en systemen voor de 
waardering van activa. Het is wenselijk om 
met deze verschillen rekening te houden, 
maar niettemin te verlangen dat de
waardering van activa wordt verricht door 
een entiteit die van de BAB onafhankelijk 
is.

(13) Voor de bescherming van de belangen 
van de belegger is het van essentieel belang 
dat activa op betrouwbare en objectieve 
wijze worden gewaardeerd. De 
verschillende BAB's hanteren naargelang 
van de activa en markten waarin en waarop 
zij overwegend beleggen, uiteenlopende 
methodieken en systemen voor de 
waardering van activa. Het is wenselijk om 
met deze verschillen rekening te houden, 
maar niettemin te verlangen dat de BAB's 
waarderingsprocedures toepassen die een 
correcte waardebepaling van activa van 
de AB's waarborgen, teneinde tot de 
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vaststelling van een billijke intrinsieke 
waarde van de aandelen of rechten van 
deelneming van de AB's te komen..

Or. en

Motivering

De verplichting om de aandelen of rechten van deelneming in een AB door een externe 
taxateur te laten uitvoeren is onnodig wanneer de aandelen of rechten van deelneming in een 
AB of de activa van die AB openbaar verhandeld worden, zodat hun waarde door de markt 
wordt bepaald.

Amendement 234
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Aangezien BAB's die in hun 
beleggingsstrategieën met een hoge
hefboomfinanciering werken, onder 
bepaalde omstandigheden het 
systeemrisico kunnen vergroten of een 
ordelijke werking van de markt kunnen 
verstoren, moeten speciale eisen worden 
gesteld aan BAB's die bepaalde technieken 
hanteren die bijzondere risico's 
meebrengen. De informatie die nodig is om 
deze risico's op te sporen, te monitoren en 
aan te pakken, wordt in de Gemeenschap
niet op consistente wijze verzameld. 
Evenmin wordt zij tussen de lidstaten 
uitgewisseld, teneinde de mogelijke 
oorzaken van de risico's voor de stabiliteit 
van de financiële markten in de 
Gemeenschap vast te stellen. Daarom 
moeten bijzondere eisen gelden voor 
BAB's die in hun beleggingsstrategieën 
systematisch gebruikmaken van een hoge 
hefboomfinanciering. Deze BAB's moeten 
worden verplicht om informatie over hun 
gebruik van hefboomfinanciering en de 
bronnen ervan te verstrekken. Deze 

(15) Aangezien AB's die met een 
hefboomfinanciering werken, onder 
bepaalde omstandigheden het 
systeemrisico kunnen vergroten of een 
ordelijke werking van de markt kunnen 
verstoren, moeten speciale eisen worden 
gesteld aan AB's die bepaalde technieken 
hanteren die bijzondere risico's 
meebrengen. De informatie die nodig is om 
deze risico's op te sporen, te monitoren en 
aan te pakken, wordt in de Unie niet op 
consistente wijze verzameld. Evenmin 
wordt zij tussen de lidstaten uitgewisseld, 
teneinde de mogelijke oorzaken van de 
risico's voor de stabiliteit van de financiële 
markten in de Unie vast te stellen. Daarom 
moeten bijzondere eisen gelden voor AB's
die in hun beleggingsstrategieën 
systematisch gebruikmaken van een hoge 
hefboomfinanciering. Deze AB's moeten 
worden verplicht om informatie over hun 
gebruik van hefboomfinanciering en de 
bronnen ervan te verstrekken. Deze 
informatie moet worden gebundeld en 
worden uitgewisseld met andere 
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informatie moet worden gebundeld en 
worden uitgewisseld met andere 
autoriteiten in de Gemeenschap om een 
collectieve analyse van de gevolgen van de 
hefboomfinanciering van deze BAB's voor 
het financiële stelsel in de Gemeenschap, 
alsmede een gemeenschappelijke aanpak 
ervan te vergemakkelijken.

autoriteiten in de Unie om een collectieve 
analyse van de gevolgen van de 
hefboomfinanciering van deze AB's voor 
het financiële stelsel in de Unie, alsmede 
een gemeenschappelijke aanpak ervan te 
vergemakkelijken. Het Europees Comité 
voor systeemrisico's (ECSR) en de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten (EAEM) zijn verantwoordelijk 
voor het toezicht op de met AB's 
verbonden systeemrisico's.

Or. en

Motivering

Aangezien al te grote hefboomwerkingen het systeemrisico verhogen, dient de nieuwe 
Europese toezichtautoriteit bevoegd te zijn de door AB's toegepaste hefboomwerking te 
beperken om de financiële stabiliteit te waarborgen.

Amendement 235
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Aangezien BAB's die in hun 
beleggingsstrategieën met een hoge 
hefboomfinanciering werken, onder 
bepaalde omstandigheden het 
systeemrisico kunnen vergroten of een 
ordelijke werking van de markt kunnen 
verstoren, moeten speciale eisen worden 
gesteld aan BAB's die bepaalde technieken 
hanteren die bijzondere risico's 
meebrengen. De informatie die nodig is 
om deze risico's op te sporen, te monitoren 
en aan te pakken, wordt in de 
Gemeenschap niet op consistente wijze 
verzameld. Evenmin wordt zij tussen de 
lidstaten uitgewisseld, teneinde de 
mogelijke oorzaken van de risico's voor de 
stabiliteit van de financiële markten in de 
Gemeenschap vast te stellen. Daarom 

(15) Aangezien BAB's die in hun 
beleggingsstrategieën met een hoge 
hefboomfinanciering werken, onder 
bepaalde omstandigheden het 
systeemrisico kunnen vergroten of een 
ordelijke werking van de markt kunnen 
verstoren, moeten speciale 
rapportagevereisten worden opgelegd aan 
BAB's met een hefboomfinanciering. De 
informatie die nodig is om deze risico's op 
te sporen, te monitoren en aan te pakken, 
wordt in de Unie niet op consistente wijze 
verzameld. Evenmin wordt zij tussen de 
lidstaten uitgewisseld, teneinde de 
mogelijke oorzaken van de risico's voor de 
stabiliteit van de financiële markten in de 
Unie vast te stellen. Daarom moeten 
bijzondere rapportagevereisten gelden 
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moeten bijzondere eisen gelden voor 
BAB's die in hun beleggingsstrategieën 
systematisch gebruikmaken van een hoge 
hefboomfinanciering. Deze BAB's moeten 
worden verplicht om informatie over hun 
gebruik van hefboomfinanciering en de 
bronnen ervan te verstrekken. Deze 
informatie moet worden gebundeld en 
worden uitgewisseld met andere 
autoriteiten in de Gemeenschap om een 
collectieve analyse van de gevolgen van de 
hefboomfinanciering van deze BAB's voor 
het financiële stelsel in de Gemeenschap, 
alsmede een gemeenschappelijke aanpak 
ervan te vergemakkelijken.

voor BAB's die in hun 
beleggingsstrategieën gebruikmaken van 
een hoge hefboomfinanciering. Deze 
BAB's moeten worden verplicht om 
informatie over hun gebruik van 
hefboomfinanciering en de bronnen ervan 
te verstrekken. Deze informatie moet in 
een centraal register, te beheren door het 
bij Verordening (EG) nr. .../2009 
opgerichte Europees Comité voor 
systeemrisico's (ECSR), worden 
gebundeld en worden uitgewisseld met 
andere autoriteiten in de Unie, de bij 
Verordening (EG) nr. .../2009 ingestelde
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten (EAEM) en, waar van 
toepassing, de bevoegde autoriteiten van 
derde landen, om een collectieve analyse 
van de gevolgen van de 
hefboomfinanciering van deze BAB's voor 
het financiële stelsel in de Unie, alsmede 
een gemeenschappelijke aanpak ervan te 
vergemakkelijken. Bij de Richtlijnen 
2006/48/EG en 2006/49/EG dient tevens 
een centraal, door het ECSR te beheren 
register te worden opgezet voor banken 
die "prime brokerage"-diensten 
verrichten ten behoeve van AB's.

Or. en

Motivering

Om potentiële systeemrisico's te kunnen ondervangen dient de op nationaal niveau vergaarde 
informatie onder auspiciën van het ECSR te worden gebundeld in een centraal register. Dit 
register dient vergezeld te gaan van een register voor "prime brokerage"-activiteiten dat bij 
de richtlijn kapitaalvereisten dient te worden ingesteld.
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Amendement 236
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Aangezien BAB's die in hun 
beleggingsstrategieën met een hoge
hefboomfinanciering werken, onder 
bepaalde omstandigheden het 
systeemrisico kunnen vergroten of een 
ordelijke werking van de markt kunnen
verstoren, moeten speciale eisen worden 
gesteld aan BAB's die bepaalde technieken 
hanteren die bijzondere risico's 
meebrengen. De informatie die nodig is 
om deze risico's op te sporen, te monitoren 
en aan te pakken, wordt in de 
Gemeenschap niet op consistente wijze 
verzameld. Evenmin wordt zij tussen de 
lidstaten uitgewisseld, teneinde de 
mogelijke oorzaken van de risico's voor de 
stabiliteit van de financiële markten in de 
Gemeenschap vast te stellen. Daarom 
moeten bijzondere eisen gelden voor 
BAB's die in hun beleggingsstrategieën 
systematisch gebruikmaken van een hoge
hefboomfinanciering. Deze BAB's moeten 
worden verplicht om informatie over hun
gebruik van hefboomfinanciering en de 
bronnen ervan te verstrekken. Deze 
informatie moet worden gebundeld en 
worden uitgewisseld met andere 
autoriteiten in de Gemeenschap om een 
collectieve analyse van de gevolgen van de 
hefboomfinanciering van deze BAB's voor 
het financiële stelsel in de Gemeenschap, 
alsmede een gemeenschappelijke aanpak 
ervan te vergemakkelijken.

(15) Aangezien een BAB op het niveau 
van AB's met een hefboomfinanciering 
kan werken en onder bepaalde 
omstandigheden het systeemrisico kan
vergroten of een ordelijke werking van de 
markt kan verstoren, moeten speciale eisen 
worden gesteld aan BAB's die op een 
significante systematische basis gebruik 
maken van hefboomfinanciering. De 
informatie die nodig is om deze risico's op 
te sporen, te monitoren en aan te pakken, 
wordt in de Unie niet op consistente wijze 
verzameld. Evenmin wordt zij tussen de 
lidstaten uitgewisseld, teneinde de 
mogelijke oorzaken van de risico's voor de 
stabiliteit van de financiële markten in de 
Unie vast te stellen. Daarom moeten 
bijzondere eisen gelden voor BAB's die op 
het niveau van AB's op een significante 
systematische basis gebruikmaken van 
hefboomfinanciering. Dergelijke BAB's 
moeten worden verplicht om informatie 
over het gebruik van hefboomfinanciering 
en de bronnen ervan te verstrekken. Deze 
informatie moet worden gebundeld en 
worden uitgewisseld met andere 
autoriteiten in de Unie om een collectieve 
analyse van de gevolgen van de 
hefboomfinanciering van door BAB's 
beheerde AB's voor het financiële stelsel
in de Unie, alsmede een 
gemeenschappelijke aanpak ervan te 
vergemakkelijken. De bevoegde 
autoriteiten moeten deze informatie 
doorgeven aan het Europees Comité voor 
systeemrisico's (ECSR), dat is opgericht 
bij Verordening (EG) nr. .../2009 (ECSR-
verordening), en aan de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
(EAEM), die is ingesteld bij Verordening 
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(EG) nr. .../2009 (EAEM-verordening), 
zodat deze organen ze voor de vervulling 
van hun taken kunnen gebruiken.

Or. en

Amendement 237
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Aangezien BAB's die in hun 
beleggingsstrategieën met een hoge
hefboomfinanciering werken, onder 
bepaalde omstandigheden het 
systeemrisico kunnen vergroten of een 
ordelijke werking van de markt kunnen
verstoren, moeten speciale eisen worden 
gesteld aan BAB's die bepaalde technieken 
hanteren die bijzondere risico's 
meebrengen. De informatie die nodig is 
om deze risico's op te sporen, te monitoren 
en aan te pakken, wordt in de 
Gemeenschap niet op consistente wijze 
verzameld. Evenmin wordt zij tussen de 
lidstaten uitgewisseld, teneinde de 
mogelijke oorzaken van de risico's voor de 
stabiliteit van de financiële markten in de 
Gemeenschap vast te stellen. Daarom 
moeten bijzondere eisen gelden voor 
BAB's die in hun beleggingsstrategieën 
systematisch gebruikmaken van een hoge
hefboomfinanciering. Deze BAB's moeten 
worden verplicht om informatie over hun
gebruik van hefboomfinanciering en de 
bronnen ervan te verstrekken. Deze
informatie moet worden gebundeld en 
worden uitgewisseld met andere 
autoriteiten in de Gemeenschap om een 
collectieve analyse van de gevolgen van de 
hefboomfinanciering van deze BAB's voor 
het financiële stelsel in de Gemeenschap, 
alsmede een gemeenschappelijke aanpak 

(15) Aangezien een BAB op het niveau 
van AB's met een hefboomfinanciering 
kan werken en onder bepaalde 
omstandigheden het systeemrisico kan
vergroten of een ordelijke werking van de 
markt kan verstoren, moeten speciale eisen 
worden gesteld aan BAB's die op een 
significante systematische basis gebruik 
maken van hefboomfinanciering. De 
informatie die nodig is om deze risico's op 
te sporen, te monitoren en aan te pakken, 
wordt in de Unie niet op consistente wijze 
verzameld. Evenmin wordt zij tussen de 
lidstaten uitgewisseld, teneinde de 
mogelijke oorzaken van de risico's voor de 
stabiliteit van de financiële markten in de 
Unie vast te stellen. Daarom moeten 
bijzondere eisen gelden voor BAB's die op 
het niveau van AB's op een significante 
systematische basis gebruikmaken van 
hefboomfinanciering. Dergelijke BAB's 
moeten worden verplicht om informatie 
over de in hun AB's gebruikte
hefboomfinanciering en de bronnen ervan 
te verstrekken. De door de bevoegde 
autoriteiten vergaarde informatie moet 
worden gebundeld en worden uitgewisseld 
met andere autoriteiten in de Unie om een 
collectieve analyse van de gevolgen van de 
hefboomfinanciering van door BAB's 
beheerde AB's voor het financiële stelsel 
in de Unie, alsmede een 
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ervan te vergemakkelijken. gemeenschappelijke aanpak ervan te 
vergemakkelijken. 

Or. en

Motivering

Beperkingen voor hefboomfinanciering moeten op een systematisch relevante basis worden 
vastgesteld.

Amendement 238
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Aangezien BAB's die in hun 
beleggingsstrategieën met een hoge
hefboomfinanciering werken, onder 
bepaalde omstandigheden het 
systeemrisico kunnen vergroten of een 
ordelijke werking van de markt kunnen
verstoren, moeten speciale eisen worden 
gesteld aan BAB's die bepaalde technieken 
hanteren die bijzondere risico's 
meebrengen. De informatie die nodig is 
om deze risico's op te sporen, te monitoren 
en aan te pakken, wordt in de 
Gemeenschap niet op consistente wijze 
verzameld. Evenmin wordt zij tussen de 
lidstaten uitgewisseld, teneinde de 
mogelijke oorzaken van de risico's voor de 
stabiliteit van de financiële markten in de 
Gemeenschap vast te stellen. Daarom 
moeten bijzondere eisen gelden voor 
BAB's die in hun beleggingsstrategieën 
systematisch gebruikmaken van een hoge
hefboomfinanciering. Deze BAB's moeten 
worden verplicht om informatie over hun
gebruik van hefboomfinanciering en de 
bronnen ervan te verstrekken. Deze
informatie moet worden gebundeld en 
worden uitgewisseld met andere 
autoriteiten in de Gemeenschap om een 

(15) Aangezien een BAB op het niveau 
van AB's met een hefboomfinanciering 
kan werken en onder bepaalde 
omstandigheden het systeemrisico kan
vergroten of een ordelijke werking van de 
markt kan verstoren, moeten speciale eisen 
worden gesteld aan BAB's die op een 
significante systematische basis gebruik 
maken van hefboomfinanciering. De 
informatie die nodig is om deze risico's op 
te sporen, te monitoren en aan te pakken, 
wordt in de Unie niet op consistente wijze 
verzameld. Evenmin wordt zij tussen de 
lidstaten uitgewisseld, teneinde de 
mogelijke oorzaken van de risico's voor de 
stabiliteit van de financiële markten in de 
Unie vast te stellen. Daarom moeten 
bijzondere eisen gelden voor BAB's die op 
het niveau van AB's op een significante 
systematische basis gebruikmaken van 
hefboomfinanciering. Dergelijke BAB's 
moeten worden verplicht om informatie 
over de in hun AB's gebruikte
hefboomfinanciering en de bronnen ervan 
te verstrekken. De door de bevoegde 
autoriteiten vergaarde informatie moet 
worden gebundeld en worden uitgewisseld 
met andere autoriteiten in de Unie om een 
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collectieve analyse van de gevolgen van de 
hefboomfinanciering van deze BAB's voor 
het financiële stelsel in de Gemeenschap, 
alsmede een gemeenschappelijke aanpak 
ervan te vergemakkelijken.

collectieve analyse van de gevolgen van de 
hefboomfinanciering van door BAB's 
beheerde AB's voor het financiële stelsel 
in de Unie, alsmede een 
gemeenschappelijke aanpak ervan te 
vergemakkelijken. 

Or. en

Amendement 239
Gay Mitchell

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Aangezien BAB's die in hun 
beleggingsstrategieën met een hoge
hefboomfinanciering werken, onder 
bepaalde omstandigheden het 
systeemrisico kunnen vergroten of een 
ordelijke werking van de markt kunnen
verstoren, moeten speciale eisen worden 
gesteld aan BAB's die bepaalde technieken 
hanteren die bijzondere risico's 
meebrengen. De informatie die nodig is 
om deze risico's op te sporen, te monitoren 
en aan te pakken, wordt in de 
Gemeenschap niet op consistente wijze 
verzameld. Evenmin wordt zij tussen de 
lidstaten uitgewisseld, teneinde de 
mogelijke oorzaken van de risico's voor de 
stabiliteit van de financiële markten in de 
Gemeenschap vast te stellen. Daarom 
moeten bijzondere eisen gelden voor 
BAB's die in hun beleggingsstrategieën 
systematisch gebruikmaken van een hoge
hefboomfinanciering. Deze BAB's moeten 
worden verplicht om informatie over hun
gebruik van hefboomfinanciering en de 
bronnen ervan te verstrekken. Deze
informatie moet worden gebundeld en 
worden uitgewisseld met andere 
autoriteiten in de Gemeenschap om een 
collectieve analyse van de gevolgen van de 

(15) Aangezien een BAB op het niveau 
van AB's met een hefboomfinanciering 
kan werken en onder bepaalde 
omstandigheden het systeemrisico kan
vergroten of een ordelijke werking van de 
markt kan verstoren, moeten speciale eisen 
worden gesteld aan BAB's die op een 
significante systematische basis gebruik 
maken van hefboomfinanciering. De 
informatie die nodig is om deze risico's op 
te sporen, te monitoren en aan te pakken, 
wordt in de Unie niet op consistente wijze 
verzameld. Evenmin wordt zij tussen de 
lidstaten uitgewisseld, teneinde de 
mogelijke oorzaken van de risico's voor de 
stabiliteit van de financiële markten in de 
Unie vast te stellen. Daarom moeten 
bijzondere eisen gelden voor BAB's die op 
het niveau van AB's op een significante 
systematische basis gebruikmaken van 
hefboomfinanciering. Dergelijke BAB's 
moeten worden verplicht om informatie
over de in hun AB's gebruikte
hefboomfinanciering en de bronnen ervan 
te verstrekken. De door de bevoegde 
autoriteiten vergaarde informatie moet 
worden gebundeld en worden uitgewisseld 
met andere autoriteiten in de Unie om een 
collectieve analyse van de gevolgen van de 



AM\804881NL.doc 95/168 PE439.111v02-00

NL

hefboomfinanciering van deze BAB's voor 
het financiële stelsel in de Gemeenschap, 
alsmede een gemeenschappelijke aanpak 
ervan te vergemakkelijken.

hefboomfinanciering van door BAB's 
beheerde AB's voor het financiële stelsel 
in de Unie, alsmede een 
gemeenschappelijke aanpak ervan te 
vergemakkelijken. 

Or. en

Motivering

Ik ben niet van mening dat BAB's bij deze richtlijn moeten worden verplicht om specifieke 
hefboomfinancieringslimieten vast te stellen, zoals dat wordt voorgesteld in het verslag-
Gauzès (amendement 11). De algemene lijn van dit amendement komt overeen met het 
compromisvoorstel van het Zweedse voorzitterschap.

Amendement 240
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Met het oog op de algemene 
doelstelling van financiële stabiliteit en de 
terugdringing van systeemrisico's moet 
bijzondere aandacht worden besteed aan 
financiële instellingen als 
kredietinstellingen en "prime brokers", 
die belangrijke partners van de AB's zijn 
en een actieve rol spelen bij de 
risicovorming. Deze instellingen moeten 
niet alleen hun openbaarmakingsplichten 
ten opzichte van de bevoegde autoriteiten 
nakomen, maar moeten gezien de risico's 
die zij op zich nemen, eveneens worden 
onderworpen aan specifieke 
kapitaalvereisten, al naargelang hun 
betrokkenheid bij AB's. Bovendien moet 
het belangenconflict dat ontstaat wanneer 
dergelijke instellingen zelf AB's 
exploiteren en tegelijkertijd diensten 
verrichten voor hun cliënten, dringend 
worden aangepakt in de desbetreffende 
wetgevingsteksten.
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Or. en

Amendement 241
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De financiering van BAB's die in 
hun beleggingsstrategieën op 
systematische basis met een hoge 
hefboomfinanciering werken, moet aan 
nauwlettend toezicht worden 
onderworpen. Daartoe moet een regeling 
voor specifieke coördinatie tussen de 
EAEM en de EBA worden ingesteld om 
bij te houden hoeveel kapitaal de bij die 
activiteiten betrokken financiële 
instellingen aan dergelijke BAB's 
verstrekken.

Or. en

Amendement 242
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De financiering van BAB's die in 
hun beleggingsstrategieën op 
systematische basis met een hoge 
hefboomfinanciering werken, moet aan 
nauwlettend toezicht worden 
onderworpen. Daartoe moet een regeling 
voor specifieke coördinatie tussen de 
EAEM en de EBA worden ingesteld om 
bij te houden hoeveel kapitaal de bij die 
activiteiten betrokken financiële 
instellingen aan dergelijke BAB's 
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verstrekken.

Or. en

Amendement 243
Enikő Győri

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Liquiditeitsproblemen die zijn 
veroorzaakt door bepaalde AB's die in 
hun beleggingsstrategieën op 
systematische basis met een hoge 
hefboomfinanciering werken, en 
daardoor teweeggebrachte 
overloopeffecten hebben bijgedragen tot 
een toename van het systeemrisico op de 
financiële markten. Deze problemen 
betreffen vooral open-end-
beleggingsfondsen: hier kan een 
eventuele run van beleggers tegen het 
fonds er al snel toe leiden dat de posities 
van de andere marktdeelnemers in de 
betrokken sector worden besmet.

Or. en

Motivering

In het geval van open-end-fondsen is het liquiditeitsrisico is een belangrijk onderdeel van het 
systeemrisico vanwege de grote kans op kuddegedrag, dat tot een eenzijdige ontwikkeling van 
de marktprijzen kan leiden. Daarom wordt de Commissie dringend verzocht met 
uitvoeringsmaatregelen te komen die ook de liquiditeitsproblemen aanpakken die zich als 
gevolg van de werking van AB's voordoen.
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Amendement 244
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Activiteiten van BAB's die zwaar 
leunen op hefboomfinanciering zouden 
schadelijk kunnen zijn voor de stabiliteit en 
de efficiënte werking van de financiële 
markten. De Commissie zou de 
bevoegdheid moeten krijgen bovengrenzen 
te stellen aan de mate van 
hefboomfinanciering die BAB's gebruiken, 
met name voor gevallen waarin BAB's 
systematisch met een hoge 
hefboomfinanciering werken. De 
beperkingen aan het maximumbedrag aan 
hefboomfinanciering zouden rekening 
moeten houden met aspecten betreffende 
de bron van de hefboomfinanciering en de 
door de BAB's gehanteerde strategieën. 
Ook dienen zij rekening te houden met de 
fundamenteel dynamische aard van het 
beheer van hefboomfinanciering door de 
meeste BAB's die met een hoge
hefboomfinanciering werken. Zo zou 
hefboomfinanciering bijvoorbeeld kunnen 
worden beperkt door een drempel die nooit 
mag worden overschreden of een 
beperking van de gemiddelde 
hefboomfinanciering die gedurende een 
bepaalde periode (maand of kwartaal) 
wordt gebruikt.

(16) Activiteiten van AB's die stoelen op 
hefboomfinanciering zouden schadelijk 
kunnen zijn voor de stabiliteit en de 
efficiënte werking van de financiële 
markten. De Europese Autoriteit voor 
effecten en markten (EAEM) zou de 
bevoegdheid moeten krijgen bovengrenzen 
te stellen aan de mate van 
hefboomfinanciering die AB's gebruiken. 
De beperkingen aan het maximumbedrag 
aan hefboomfinanciering zouden rekening 
moeten houden met aspecten betreffende 
de bron van de hefboomfinanciering en de 
door de AB's gehanteerde strategieën. Ook 
dienen zij rekening te houden met de 
fundamenteel dynamische aard van het 
beheer van hefboomfinanciering door de 
meeste AB's die met hefboomfinanciering 
werken. Zo zou hefboomfinanciering 
bijvoorbeeld kunnen worden beperkt door 
een drempel die nooit mag worden 
overschreden of een beperking van de 
gemiddelde hefboomfinanciering die 
gedurende een bepaalde periode (maand of 
kwartaal) wordt gebruikt. De Commissie 
dient erop toe te zien dat de bij deze 
richtlijn vastgestelde vereisten voor AB's 
die gebruik maken van 
hefboomfinanciering, toegepast worden 
op alle fondsen, met inbegrip van icbe's, 
die gebruik maken van 
hefboomfinanciering bij investeringen op 
de financiële markten van de Unie.

Or. en

Motivering

De EAEM moet de mogelijkheid hebben om bovengrenzen te stellen aan de mate van 
hefboomfinanciering die BAB's gebruiken.
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Amendement 245
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Activiteiten van BAB's die zwaar 
leunen op hefboomfinanciering zouden 
schadelijk kunnen zijn voor de stabiliteit en 
de efficiënte werking van de financiële 
markten. De Commissie zou de 
bevoegdheid moeten krijgen bovengrenzen 
te stellen aan de mate van 
hefboomfinanciering die BAB's gebruiken, 
met name voor gevallen waarin BAB's 
systematisch met een hoge 
hefboomfinanciering werken. De 
beperkingen aan het maximumbedrag 
aan hefboomfinanciering zouden 
rekening moeten houden met aspecten 
betreffende de bron van de 
hefboomfinanciering en de door de BAB's 
gehanteerde strategieën. Ook dienen zij 
rekening te houden met de fundamenteel 
dynamische aard van het beheer van 
hefboomfinanciering door de meeste 
BAB's die met een hoge 
hefboomfinanciering werken. Zo zou 
hefboomfinanciering bijvoorbeeld kunnen 
worden beperkt door een drempel die 
nooit mag worden overschreden of een 
beperking van de gemiddelde 
hefboomfinanciering die gedurende een 
bepaalde periode (maand of kwartaal) 
wordt gebruikt.

(16) Activiteiten van BAB's die zwaar 
leunen op hefboomfinanciering zouden 
schadelijk kunnen zijn voor de stabiliteit en 
de efficiënte werking van de financiële 
markten. Het concept 
"hefboomfinanciering" is moeilijk te 
definiëren. De bevoegde autoriteiten van 
de lidstaat van herkomst van de BAB 
dienen echter de bevoegdheid te krijgen
om in tijden dat de markt onder druk 
staat, bovengrenzen te stellen aan de mate 
van hefboomfinanciering die BAB's 
gebruiken. De lidstaten dienen de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten (EAEM) en de Commissie in 
kennis te stellen van dergelijke 
maatregelen.

Or. en
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Amendement 246
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Activiteiten van BAB's die zwaar 
leunen op hefboomfinanciering zouden 
schadelijk kunnen zijn voor de stabiliteit 
en de efficiënte werking van de financiële 
markten. De Commissie zou de 
bevoegdheid moeten krijgen bovengrenzen 
te stellen aan de mate van 
hefboomfinanciering die BAB's gebruiken, 
met name voor gevallen waarin BAB's 
systematisch met een hoge 
hefboomfinanciering werken. De 
beperkingen aan het maximumbedrag 
aan hefboomfinanciering zouden rekening 
moeten houden met aspecten betreffende 
de bron van de hefboomfinanciering en de 
door de BAB's gehanteerde strategieën. 
Ook dienen zij rekening te houden met de 
fundamenteel dynamische aard van het 
beheer van hefboomfinanciering door de 
meeste BAB's die met een hoge
hefboomfinanciering werken. Zo zou 
hefboomfinanciering bijvoorbeeld kunnen 
worden beperkt door een drempel die
nooit mag worden overschreden of een 
beperking van de gemiddelde 
hefboomfinanciering die gedurende een 
bepaalde periode (maand of kwartaal) 
wordt gebruikt..

(16) De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst van de BAB zouden
de bevoegdheid moeten krijgen 
bovengrenzen te stellen aan de mate van 
hefboomfinanciering die BAB's in AB's 
toepassen wanneer de stabiliteit en 
integriteit van het financiële stelsel in 
gevaar zouden kunnen komen. Die 
bovengrenzen zouden rekening moeten 
houden met aspecten betreffende de bron 
van de hefboomfinanciering en de door de 
BAB's gehanteerde strategieën, alsmede 
met de marktomstandigheden waaronder 
het AB actief is. Ook dienen zij rekening te 
houden met de fundamenteel dynamische 
aard van het beheer van 
hefboomfinanciering door de meeste 
BAB's die in hun AB's
hefboomfinanciering toepassen, en met 
mogelijke procyclische effecten. 

Or. en

Motivering

It is appropriate to provide supervisors with the ability to use a range of regulatory tools, 
including limits on leverage, to deal with issues of financial stability. National supervisors 
should understand their local financial markets and the key players operating in them and 
therefore are in a better position to identify emerging issues of regulatory concerns (including 
through the disclosure requirements envisaged in the Directive) and to take timely action to 
deal with these issues. It is therefore appropriate to provide national supervisors rather than 
the Commission with the power to impose targeted limits of the leverage that AIFM can 
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employ where these limits are necessary to deal with financial stability concerns. There may 
be circumstances however where it is appropriate for limits to be applied on a wider level and 
therefore to acknowledge the role envisaged for the European Systemic Risk Board (ESRB) 
and European Securities and Markets Authority (ESMA). It is therefore necessary to require 
that national supervisors report the use of supervisory tools of this type to these institutions to 
enable them to perform an oversight role.

Amendement 247
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Activiteiten van BAB's die zwaar 
leunen op hefboomfinanciering zouden 
schadelijk kunnen zijn voor de stabiliteit 
en de efficiënte werking van de financiële 
markten. De Commissie zou de 
bevoegdheid moeten krijgen bovengrenzen 
te stellen aan de mate van 
hefboomfinanciering die BAB's gebruiken, 
met name voor gevallen waarin BAB's 
systematisch met een hoge 
hefboomfinanciering werken. De 
beperkingen aan het maximumbedrag 
aan hefboomfinanciering zouden rekening 
moeten houden met aspecten betreffende 
de bron van de hefboomfinanciering en de 
door de BAB's gehanteerde strategieën. 
Ook dienen zij rekening te houden met de 
fundamenteel dynamische aard van het 
beheer van hefboomfinanciering door de 
meeste BAB's die met een hoge
hefboomfinanciering werken. Zo zou 
hefboomfinanciering bijvoorbeeld kunnen 
worden beperkt door een drempel die 
nooit mag worden overschreden of een 
beperking van de gemiddelde 
hefboomfinanciering die gedurende een 
bepaalde periode (maand of kwartaal) 
wordt gebruikt..

(16) De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst van de BAB zouden
de bevoegdheid moeten krijgen 
bovengrenzen te stellen aan de mate van 
hefboomfinanciering die BAB's in AB's 
toepassen wanneer de stabiliteit en 
integriteit van het financiële stelsel in 
gevaar zouden kunnen komen. Die 
bovengrenzen zouden rekening moeten 
houden met aspecten betreffende de bron 
van de hefboomfinanciering en de door de 
BAB's gehanteerde strategieën, alsmede 
met de marktomstandigheden waaronder 
het AB actief is. Ook dienen zij rekening te 
houden met de fundamenteel dynamische 
aard van het beheer van 
hefboomfinanciering door de meeste 
BAB's die in hun AB's
hefboomfinanciering toepassen, en met 
mogelijke procyclische effecten. 

Or. en
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Amendement 248
Gay Mitchell

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Activiteiten van BAB's die zwaar 
leunen op hefboomfinanciering zouden 
schadelijk kunnen zijn voor de stabiliteit 
en de efficiënte werking van de financiële 
markten. De Commissie zou de 
bevoegdheid moeten krijgen bovengrenzen 
te stellen aan de mate van 
hefboomfinanciering die BAB's gebruiken, 
met name voor gevallen waarin BAB's 
systematisch met een hoge 
hefboomfinanciering werken. De 
beperkingen aan het maximumbedrag 
aan hefboomfinanciering zouden rekening 
moeten houden met aspecten betreffende 
de bron van de hefboomfinanciering en de 
door de BAB's gehanteerde strategieën. 
Ook dienen zij rekening te houden met de 
fundamenteel dynamische aard van het 
beheer van hefboomfinanciering door de 
meeste BAB's die met een hoge
hefboomfinanciering werken. Zo zou 
hefboomfinanciering bijvoorbeeld kunnen 
worden beperkt door een drempel die 
nooit mag worden overschreden of een 
beperking van de gemiddelde 
hefboomfinanciering die gedurende een 
bepaalde periode (maand of kwartaal) 
wordt gebruikt..

(16) De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst van de BAB zouden
de bevoegdheid moeten krijgen 
bovengrenzen te stellen aan de mate van 
hefboomfinanciering die BAB's in AB's 
toepassen wanneer de stabiliteit en 
integriteit van het financiële stelsel in 
gevaar zouden kunnen komen. Die 
bovengrenzen zouden rekening moeten 
houden met aspecten betreffende de bron 
van de hefboomfinanciering en de door de 
BAB's gehanteerde strategieën, alsmede 
met de marktomstandigheden waaronder 
het AB actief is. Ook dienen zij rekening te 
houden met de fundamenteel dynamische 
aard van het beheer van 
hefboomfinanciering door de meeste 
BAB's die in hun AB's
hefboomfinanciering toepassen, en met 
mogelijke procyclische effecten. 

Or. en

Motivering

Normaal gesproken komt de Commissie niet de bevoegdheid toe om dergelijke beperkingen 
vast te stellen. Een dergelijke bevoegdheid zou een nadelig effect hebben voor het vertrouwen 
in de markt en zou in tijden van onrust kunnen bijdragen tot instabiliteit. Dit amendement is 
in lijn met het compromisvoorstel van het Zweedse voorzitterschap..
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Amendement 249
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) De baissetransactie ("short 
selling") is een wijdverspreide 
marktpraktijk waarvan BAB's en andere 
marktdeelnemers op brede schaal gebruik 
maken. Hoewel baissetransacties soms 
een nuttige rol vervullen doordat zij de 
markten liquide houden, kunnen zij deze 
ook volatieler maken, en door hun pro-
cyclische effect kunnen zij ook een 
destabilisatie van de markten in de hand 
werken. Met name viel tijdens crises op de 
financiële markt al sinds geruime tijd te 
constateren dat baissetransacties tot de 
factoren behoren die het inzakken van de 
markt versnellen. Daarnaast kunnen 
baissetransacties bijdragen tot de 
verspreiding van valse geruchten met het 
oogmerk om in een dalende markt winst te 
maken. Aangezien de ordelijke werking 
en de integriteit van de markten essentieel 
is om het vertrouwen van langetermijn-
beleggers, die onmisbaar zijn voor de 
financiering van de economie, te 
herstellen, en aangezien voor de integratie 
van de financiële markten 
gemeenschappelijke praktijken binnen de 
Europese Unie noodzakelijk zijn om 
regelgevingsarbitrage te voorkomen, dient 
Richtlijn 2003/6/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 28 januari 
2003 betreffende handel met 
voorwetenschap en marktmanipulatie 
(marktmisbruik) te worden gewijzigd om 
in een regelgevingskader voor 
baissetransacties en een verbod op "naked 
short selling" te voorzien. De Commissie 
dient bij de vaststelling en latere 
aanpassing van de regelgeving rekening 
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te houden met de in de Verenigde Staten 
geldende voorschriften, teneinde aan 
beide zijden van de Atlantische Oceaan 
een gemeenschappelijke norm tot stand te 
brengen en zodoende de ordelijke werking 
van de wereldwijde financiële markten te 
bevorderen. 

Or. en

Motivering

The report on short selling issued by the Committee of European Securities Regulators on 8 
July 2009 confines its analysis and proposals to the issue of transparency and does not 
address questions of trading procedures, settlement cycles or sanctions for non-compliance 
with rules and regulations. As a result, the procedures and rules on short selling are 
inadequate or non existent at the European Union level and the few measures that exist vary 
greatly between the various Member States. This contrasts sharply with the stringent 
regulatory measures introduced in the United States, especially on 14 and 15 October 2008, 
by the Securities and Exchange Commission to regulate short selling. It is therefore time to 
adopt an appropriate regulatory framework at the EU level.

Amendement 250
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Er moet voor worden gezorgd dat 
alle marktdeelnemers die 
baissetransacties sluiten aan dezelfde 
vereisten zijn onderworpen. Te dien einde 
moet de Commissie een horizontale 
maatregel voorstellen om te waarborgen 
dat gelijke concurrentievoorwaarden 
gelden voor BAB's en andere 
marktdeelnemers die gebruik maken van 
baissetransacties.

Or. en

Motivering

In bepaalde gevallen is het legitiem om ter dekking van ondernemingsrisico's (corporate 
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hedging) gebruik te maken van "naked" short selling. Maatregelen moeten op horizontale 
basis worden getroffen om voor gelijke concurrentievoorwaarden te zorgen en 
regelgevingsarbitrage te voorkomen.

Amendement 251
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Het is noodzakelijk om op het 
niveau van de Unie een horizontale 
maatregel vast te stellen om "naked short 
selling" in de Unie te verbieden en 
baissetransacties in het algemeen te 
reguleren.

Or. en

Motivering

"Naked short selling" mag in geen geval worden toegestaan, en baissetransacties moeten 
door middel van een horizontale maatregel worden gereguleerd om ervoor te zorgen dat in de 
Unie gelijke concurrentievoorwaarden gewaarborgd blijven.

Amendement 252
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Het gebruik van baissetransacties 
vervult een belangrijke rol in het 
functioneren van de financiële markten 
en is een aanvaardbare 
investeringstechniek. Niettemin bestaat de 
vrees dat baissetransacties, met name in 
extreme marktomstandigheden, 
marktverstoringen in de hand kunnen 
werken. Daarom moet short selling ter 
beperking van de potentieel 
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destabiliserende gevolgen ervan binnen 
een geharmoniseerd regelgevingskader 
plaatsvinden. Met het oog hierop dient de 
Commissie een horizontaal instrument 
vast te stellen, teneinde onsamenhangend 
beleid te voorkomen en met betrekking tot 
de regelgeving in de hele Unie voor 
gelijke concurrentievoorwaarden te 
zorgen.

Or. en

Amendement 253
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Het gebruik van baissetransacties 
vervult een belangrijke rol in het 
functioneren van de financiële markten 
en is een aanvaardbare 
investeringstechniek. Niettemin bestaat de 
vrees dat baissetransacties, met name in 
extreme marktomstandigheden, 
marktverstoringen in de hand kunnen 
werken. Daarom moet short selling ter 
beperking van de potentieel 
destabiliserende gevolgen ervan binnen 
een geharmoniseerd regelgevingskader 
plaatsvinden.

Or. en

Motivering

In lijn met de doelstellingen van het CEER en de tot dusver ondernomen inspanningen is het 
op zijn plaats om in aparte wetgeving een omvattend geharmoniseerd regelgevingskader 
inzake de openbaarmaking van baissetransacties in te voeren dat van toepassing is op alle 
relevante effectenmakelaars. 
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Amendement 254
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 ter) De Europese Centrale Bank en de 
door Jacques de Larosière voorgezeten 
groep van topdeskundigen op het gebied 
van financieel toezicht hebben voorgesteld 
een mondiaal kredietregister op te zetten. 
De inrichting van een mondiale databank 
met gegevens over alle handelsposities 
moet helpen systeemrisico's op te sporen 
die uit kredietposities en posities van 
tegenpartijen of uit kuddegedrag en 
besmetting op de financiële markten 
voortvloeien. Derhalve dient door het 
CEER een register te worden opgezet 
waarin de verzamelde gegevens 
aangaande de hefboomfinanciering van 
BAB's worden opgenomen.

Or. en

Amendement 255
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 quater) Wangedrag van BAB's, maar 
ook van andere marktdeelnemers, onder 
gebruikmaking van bepaalde technieken 
zoals heimelijke verwerving van belangen 
en "empty voting" kan een 
destabiliserend effect op de markten in de 
Unie hebben. Teneinde de heimelijke 
verwerving van belangen aan banden te 
leggen moet een adequate 
openbaarmakingsregeling zich naast 
directe stemgerechtigde belangen in de
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vorm van verworven aandelen ook 
uitstrekken tot indirecte stemgerechtigde 
belangen die zijn verkregen door 
transacties in derivaten of financiële 
instrumenten die stemrechten verlenen 
aan nieuw uitgegeven aandelen. De 
praktijk van "empty voting" is schadelijk 
voor ondernemingen en de markten en 
moet daarom worden verboden. In dit 
verband evalueert de Commissie Richtlijn 
2004/109/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 15 december 2004 
betreffende de transparantievereisten die 
gelden voor informatie over uitgevende 
instellingen waarvan effecten tot de 
handel op een gereglementeerde markt 
zijn toegelaten1, Richtlijn 2007/14/EG van 
de Commissie van 8 maart 2007 tot 
vaststelling van concrete 
uitvoeringsvoorschriften van een aantal 
bepalingen van Richtlijn 2004/109/EG 
betreffende de transparantievereisten die 
gelden voor informatie over uitgevende 
instellingen waarvan effecten tot de 
handel op een gereglementeerde markt 
zijn toegelaten2, en Richtlijn 2007/36/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 11 juli 2007 betreffende de 
uitoefening van bepaalde rechten van 
aandeelhouders in beursgenoteerde 
vennootschappen3.
1 PB L 390 van 31.12.2004, blz. 38.
2 PB L 69 van 9.3.2007, blz. 27.
3 PB L 184 van 11.7.2007, blz. 17.

Or. en

Amendement 256
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 ter) De Commissie dient in 
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overweging te nemen een Europese 
regeling inzake onderhandse plaatsing te 
ontwikkelen.

Or. en

Amendement 257
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Er moet voor worden gezorgd dat een 
BAB aan alle ondernemingen waarop hij 
een beheersende of dominante invloed kan 
uitoefenen, de informatie verstrekt die de 
onderneming in kwestie nodig heeft om na 
te kunnen gaan hoe deze beheersende 
invloed op korte tot middellange termijn 
uitpakt voor haar economische en sociale 
positie. Daartoe moeten bijzondere eisen 
gelden voor BAB's die AB's beheren die 
een beheersende invloed kunnen 
uitoefenen op een al dan niet aan de beurs 
genoteerde onderneming, en moeten deze 
BAB's met name melden dat zij over deze 
mogelijkheid beschikken, en de 
onderneming zelf en al haar andere 
aandeelhouders informatie verstrekken 
over hun toekomstplannen met en andere 
geplande veranderingen in de 
onderneming. Om de transparantie ten 
aanzien van de onderneming in kwestie te 
waarborgen, moeten de 
rapportagevereisten worden aangescherpt. 
Zo moeten de jaarverslagen van het 
desbetreffende AB worden aangevuld met 
specifieke informatie over het 
beleggingstype en de onderneming 
waarover zeggenschap is verkregen. 

(17) Er moet voor worden gezorgd dat een 
BAB aan alle ondernemingen waarop hij 
een beheersende of dominante invloed kan 
uitoefenen, de informatie verstrekt die de 
onderneming in kwestie nodig heeft om na 
te kunnen gaan hoe deze beheersende 
invloed op korte tot middellange termijn 
uitpakt voor haar economische en sociale 
positie. Daartoe moeten bijzondere eisen 
gelden voor BAB's die AB's beheren die 
een beheersende invloed kunnen 
uitoefenen op een niet aan de beurs 
genoteerde onderneming. Om de 
transparantie ten aanzien van de 
onderneming in kwestie te waarborgen, 
moeten de rapportagevereisten worden 
aangescherpt. 

Or. en
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Motivering

De voorgestelde transparantievereisten gaan te ver; de vereisten moeten redelijker en 
evenwichtiger zijn.

Amendement 258
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er moet voor worden gezorgd dat een BAB 
aan alle ondernemingen waarop hij een 
beheersende of dominante invloed kan 
uitoefenen, de informatie verstrekt die de 
onderneming in kwestie nodig heeft om na 
te kunnen gaan hoe deze beheersende 
invloed op korte tot middellange termijn 
uitpakt voor haar economische en sociale 
positie. Daartoe moeten bijzondere eisen 
gelden voor BAB's die AB's beheren die 
een beheersende invloed kunnen 
uitoefenen op een al dan niet aan de beurs 
genoteerde onderneming, en moeten deze 
BAB's met name melden dat zij over deze 
mogelijkheid beschikken, en de 
onderneming zelf en al haar andere 
aandeelhouders informatie verstrekken 
over hun toekomstplannen met en andere
geplande veranderingen in de 
onderneming. Om de transparantie ten 
aanzien van de onderneming in kwestie te 
waarborgen, moeten de 
rapportagevereisten worden aangescherpt. 
Zo moeten de jaarverslagen van het 
desbetreffende AB worden aangevuld met 
specifieke informatie over het 
beleggingstype en de onderneming 
waarover zeggenschap is verkregen.

Er moet voor worden gezorgd dat een BAB 
aan alle ondernemingen waarop hij een 
beheersende of significante invloed kan 
uitoefenen, de informatie verstrekt die de 
onderneming in kwestie nodig heeft om na 
te kunnen gaan hoe deze beheersende 
invloed op korte tot middellange termijn 
uitpakt voor haar economische en sociale 
positie. Daartoe moeten bijzondere eisen 
gelden voor AB's die een beheersende 
invloed kunnen uitoefenen op een al dan 
niet aan de beurs genoteerde onderneming, 
en moeten deze AB's met name melden dat 
zij over deze mogelijkheid beschikken, en 
de onderneming zelf en al haar andere 
aandeelhouders informatie verstrekken 
over hun toekomstplannen met en andere 
geplande veranderingen in de 
onderneming. Om de transparantie ten 
aanzien van de onderneming in kwestie te 
waarborgen, moeten de 
rapportagevereisten worden aangescherpt. 
Zo moeten de jaarverslagen van het 
desbetreffende AB worden aangevuld met 
specifieke informatie over het 
beleggingstype en de onderneming 
waarover zeggenschap is verkregen. De 
Commissie moet erop toezien dat de bij 
deze richtlijn vastgestelde vereisten voor 
AB's die een beheersende of dominante 
invloed uitoefenen op in de Unie 
gevestigde ondernemingen, van 
toepassing zijn op alle fondsen, met 
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inbegrip van icbe's, die een dergelijke 
invloed uitoefenen op in de Unie 
gevestigde ondernemingen.

Or. en

Motivering

Voor alle fondsen (zowel Europese als niet-Europese) die een beheersende of dominante 
invloed uitoefenen op Europese ondernemingen, moeten dezelfde vereisten gelden.

Amendement 259
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Er moet op worden toegezien dat 
voor portefeuilleondernemingen geen 
strengere eisen gelden dan voor andere 
niet-beursgenoteerde ondernemingen die 
openstaan voor andere particuliere 
investeringen dan beleggingen die 
afkomstig zijn van BAB's. Met het oog 
daarop moet de Commissie de 
desbetreffende vennootschapsrechtelijke 
wetgeving en de relevante richtlijnen voor 
de financiële sector zo spoedig mogelijk,
en uiterlijk op ...*, aan een evaluatie 
onderwerpen en daarin de noodzakelijke 
veranderingen aanbrengen in de vorm 
van wetswijzigingen, die billijke 
verhoudingen tussen portefeuille- en 
andere ondernemingen moeten 
garanderen.
* PB: datum van inwerkingtreding van deze 
richtlijn.

Or. en

Motivering

Er moeten gelijke concurrentievoorwaarden gelden voor BAB's en andere beleggers die een 
beheersende invloed verkrijgen op niet aan de beurs genoteerde ondernemingen.
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Amendement 260
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Er moet op worden toegezien dat 
voor portefeuilleondernemingen geen 
strengere eisen gelden dan voor andere 
uitgevende instellingen of niet-
beursgenoteerde ondernemingen die 
openstaan voor andere particuliere 
investeringen dan beleggingen die 
afkomstig zijn van BAB's. Met het oog 
daarop moet de Commissie de 
desbetreffende vennootschapsrechtelijke 
wetgeving en de relevante richtlijnen voor 
de financiële sector vóór ...* aan een 
evaluatie onderwerpen en daarin de 
noodzakelijke veranderingen aanbrengen 
in de vorm van wetswijzigingen, die 
billijke verhoudingen tussen portefeuille-
en andere ondernemingen moeten 
garanderen.
* PB: datum van inwerkingtreding van deze 
richtlijn.

Or. en

Amendement 261
Peter Skinner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Deze richtlijn mag geen 
onredelijke lasten tot gevolg hebben, met 
name niet voor kleine en middelgrote 
AB's die geen systeemrisico inhouden en 
de integriteit van de markten niet in 



AM\804881NL.doc 113/168 PE439.111v02-00

NL

gevaar brengen. Een van de middelen om 
deze doelstelling te verwezenlijken is een 
correcte toepassing van het 
evenredigheidsbeginsel. Dat beginsel moet 
algemeen gelden voor de eisen die worden 
opgelegd aan BAB's, AB's, bewaarders en 
taxateurs, alsmede voor de uitoefening 
van toezichthoudende bevoegdheden. Alle 
in deze richtlijn vervatte maatregelen, met 
inbegrip van de gedelegeerde 
handelingen, moeten derhalve rekening 
houden met de aard, de omvang en de 
complexiteit van de verschillende soorten 
AB's en BAB's. De bepalingen van deze 
richtlijn mogen niet worden omzeild door 
bijvoorbeeld de kunstmatige opsplitsing 
van fondsen die door dezelfde BAB'
worden beheerd.

Or. en

Motivering

Teneinde geen onevenredige vereisten op te leggen aan AB's die geen groot systeemrisico 
inhouden, en om recht te doen aan de verschillen tussen de uiteenlopende soorten AB's en aan 
de regelgevingsbehoeften die uit hun activiteiten voortvloeien, moet bij de formulering van de 
bepalingen van de richtlijn het evenredigheids- en het differentiatiebeginsel in acht worden 
genomen.

Amendement 262
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Deze richtlijn mag niet te 
belastend zijn voor kleine BAB's die geen 
systeemrisico opleveren en de integriteit 
van de markten niet in gevaar brengen. 
Een van de middelen om deze doelstelling 
te verwezenlijken is een correcte 
toepassing van het 
evenredigheidsbeginsel. Dat beginsel moet 
zowel gelden voor de eisen die worden 
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opgelegd aan BAB's als aan AB's, 
bewaarders en taxateurs, alsook voor de 
uitoefening van toezichthoudende 
bevoegdheden. Alle in deze richtlijn 
vervatte maatregelen, met inbegrip van de 
gedelegeerde handelingen, moeten 
derhalve stroken met het 
evenredigheidsbeginsel, zodat recht wordt 
gedaan aan de aard, de omvang en de 
complexiteit of specificiteit van de 
werkzaamheden van de betrokkenen, 
zoals de beheerders van 
microfinancieringsfondsen, voor welke 
aanpaste waarderings- en 
rapportagevereisten moeten gelden.

Or. en

Motivering

Met behulp van het evenredigheidsbeginsel dient een goede regelgeving te worden 
gewaarborgd die is aangepast aan de specifieke kenmerken van bepaalde soorten fondsen, 
zoals microfinancieringsfondsen, zonder deze uit te zonderen van de werkingssfeer van de 
onderhavige richtlijn. Dergelijke fondsen dienen te worden behandeld in de komende Icbe V-
richtlijn.

Amendement 263
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Er is geen databank met 
gestandaardiseerde gegevens over BAB's 
in de gehele Unie. Dientengevolge 
bestaan er informatielacunes die niet naar 
behoren kunnen worden opgevuld door 
informatie verstrekt door de industrie zelf. 
Derhalve is het van essentieel belang om 
een statistische databank op te zetten 
waarin informatie wordt vergaard over 
BAB's. Deze databank dient te worden 
ingericht en beheerd door de Commissie.
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Or. en

Amendement 264
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 ter) BAB's die zeggenschap hebben 
over een onderneming en activa willen 
afstoten om een deel van de 
acquisitieschuld terug te betalen, moeten 
op adequate wijze worden gecontroleerd. 
Wanneer een onderneming onder 
zeggenschap van private equity wezenlijke 
vermogensbestanddelen van de 
onderneming wil verkopen, moeten 
daarom zowel de directie van de 
doelonderneming als die van de 
acquisitievehikels een verklaring afgeven 
waarin zij de redenen voor de verkoop 
motiveren en bevestigen dat de 
voorgenomen verkoop in het belang van 
de doelonderneming is. Wanneer de 
voorgenomen verkoop verband houdt met 
de terugbetaling van de acquisitieschuld 
moeten de werknemers van de 
doelonderneming worden geïnformeerd 
en geraadpleegd. Indien de onderneming 
na de verzilvering van waardevolle activa 
("asset stripping") insolvent wordt, dient 
het private-equityfonds aansprakelijk te 
worden gesteld. Meer algemeen moeten de 
directies van ondernemingen die met een 
leveraged buy-out te maken krijgen, 
worden verplicht een verklaring af te 
geven dat de kapitaalafvloeiing, waartoe 
ook eventuele vergoedingen moeten 
worden gerekend, op lange termijn in het 
belang van de onderneming is, onder 
meer met het oog op de benodigde groei 
en onderzoeks- en 
ontwikkelingsbehoeften. 
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Or. en

Amendement 265
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) BAB's die gebruik maken van 
buitensporige hefboomeffecten om een 
beheersende invloed te verkrijgen op niet-
beursgenoteerde ondernemingen kunnen 
een schadelijke werking hebben op de 
ontwikkeling en de investeringen van die 
ondernemingen, met name in het geval 
van een economische baisse. Het is 
noodzakelijk om beperkingen te stellen 
aan de mate waarin BAB's gebruik 
kunnen maken van hefboomfinanciering 
om ondernemingen over te nemen.

Or. en

Motivering

De door buy-outfondsen gebruikte hefboomeffecten moeten worden beperkt, aangezien 
buitensporige schuldenlasten risico's inhouden voor de ondernemingen die door dergelijke 
fondsen worden overgenomen.

Amendement 266
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 ter) Er moet voor worden gezorgd dat 
BAB's die beogen invloed te verkrijgen op 
de strategieën van een beursgenoteerde 
onderneming op lange termijn bij die 
onderneming betrokken blijven, teneinde 
een op de korte termijn gerichte strategie 
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te voorkomen.

Or. en

Motivering

De langetermijnstrategie van onderneming mag niet worden beïnvloed door 
kortetermijnbeleggers.

Amendement 267
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Talrijke BAB's beheren thans AB's
met zetel in derde landen. Het moet 
vergunninghoudende BAB's worden 
toegestaan om AB's uit derde landen te 
beheren, mits passende regelingen zijn 
getroffen om een solide administratie van 
deze AB's en een doeltreffende bewaring 
van activa van beleggers uit de 
Gemeenschap te waarborgen.

(18) Talrijke AB's die aan Europese 
beleggers worden aangeboden, hebben 
hun zetel in derde landen en/of worden 
daar beheerd. Het moet in de Unie 
gevestigde beleggers worden toegestaan 
om in AB's te beleggen die hun zetel in
derde landen hebben en/of daar worden 
beheerd, mits passende regelingen zijn 
getroffen om te waarborgen dat 
daadwerkelijk wordt voldaan aan de 
verplichtingen van deze richtlijn met 
betrekking tot beleggersbescherming en 
een solide administratie van deze AB's. Het 
mag in de Unie gevestigde beleggers niet 
worden toegestaan om in AB's te beleggen 
die hun een zetel hebben in landen die 
niet met de Unie samenwerken op het 
gebied van belastingen en prudentieel 
toezicht. De Commissie beoordeelt de 
mate van samenwerking van een derde 
land op dit gebied.

Or. en

Motivering

Alle AB's die worden aangeboden aan Europese beleggers moeten voldoen aan de 
verplichtingen inzake de bescherming van beleggers, ongeacht de plaats waar zij zijn 
gevestigd of worden beheerd.
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Amendement 268
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Talrijke BAB's beheren thans AB's 
met zetel in derde landen. Het moet 
vergunninghoudende BAB's worden 
toegestaan om AB's uit derde landen te 
beheren, mits passende regelingen zijn 
getroffen om een solide administratie van 
deze AB's en een doeltreffende bewaring 
van activa van beleggers uit de 
Gemeenschap te waarborgen.

(18) Talrijke BAB's beheren thans AB's 
met zetel in derde landen. Het moet 
vergunninghoudende BAB's worden 
toegestaan om AB's uit derde landen te 
beheren.

Or. en

Motivering

Naast het paspoort moeten er nationale regelingen voor onderhandse plaatsing bestaan, 
waardoor het toegestaan wordt fondsen uit derde landen in een lidstaat te verhandelen 
overeenkomstig het nationale recht dat van toepassing is.

Amendement 269
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Ter ondersteuning van de 
ontwikkeling van de interne markt, ter 
verbetering van het productscala en de 
efficiëntie van de aan beleggers in de 
Unie aangeboden AB's en ter versterking 
van de Europese AB-sector dient deze 
richtlijn waar mogelijk maatregelen aan 
te moedigen die de oprichting en groei 
van in de Unie gevestigde ondernemingen 
voor het beheer van alternatieve 
beleggingsfondsen en het opzetten van 
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AB's met zetel in de lidstaten bevorderen. 
De Commissie dient bij de vaststelling van 
de gedelegeerde handelingen voor gelijke 
concurrentievoorwaarden te zorgen en 
erop toe te zien dat de lidstaten AB's en 
BAB's met zetel in derde landen geen 
gunstigere voorwaarden voor hun 
activiteiten en de plaatsing van hun 
producten bij in de Unie gevestigde 
beleggers bieden dan AB's en BAB's met 
zetel in de Unie. 

Or. en

Motivering

Door het succes van de Icbe-richtlijnen in de afgelopen 20 jaar heeft de Europese 
fondsensector een wereldmerk kunnen opbouwen, zijn de beleggingsmogelijkheden voor 
Europese beleggers uitgebreid en zijn in de Gemeenschap veel banen ontstaan. In dezelfde 
lijn moet de richtlijn er onder meer op zijn gericht gelijke concurrentievoorwaarden voor 
Europese BAB's en AB's te waarborgen ter ondersteuning en versterking van de sector 
alternatieve beleggingsfondsen in de Europese Gemeenschap, zodat Europese beleggers meer 
beleggingsmogelijkheden worden geboden en de groei van de werkgelegenheid in de lidstaten 
wordt bevorderd. 

Amendement 270
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Europese pensioenfondsen, 
kredietinstellingen, 
verzekeringsmaatschappijen en icbe's 
mogen direct noch indirect beleggen in 
AB's die niet voldoen aan de vereisten van 
deze richtlijn met betrekking tot 
beleggersbescherming. 

Or. en

Motivering

Spaargelden van Europese burgers mogen niet worden geïnvesteerd in AB's die de 
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bescherming van beleggers niet garanderen – ook niet indirect via professionele beleggers.

Amendement 271
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 ter) Talrijke AB's die in derde landen 
worden beheerd en/of daar zijn gevestigd, 
investeren op de Europese financiële 
markten. Ter waarborging van de 
financiële stabiliteit van de Europese Unie 
is het gepast om aan dergelijke fondsen 
een aantal van de vereisten op te leggen 
die gelden voor AB's die in de Unie 
worden beheerd of daar hun zetel hebben.

Or. en

Motivering

Voor het behoud van de financiële stabiliteit van de Europese markten moeten alle AB's die 
actief zijn op deze markten, worden gereguleerd, ongeacht de plaats van vestiging..

Amendement 272
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) BAB's moeten zowel in hun lidstaat 
van herkomst als in andere lidstaten ook 
AB's met zetel in derde landen kunnen 
verhandelen aan professionele beleggers. 
Dit recht dient afhankelijk te worden 
gesteld van een kennisgevingsprocedure 
en het bestaan van een 
belastingovereenkomst met het betrokken 
derde land, hetgeen een doeltreffende 
informatie-uitwisseling waarborgt met de 

Schrappen
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belastingautoriteiten van de lidstaat waar 
de beleggers uit de Gemeenschap zetelen. 
Aangezien dergelijke AB's en het derde 
land waarin zij hun zetel hebben, moeten 
voldoen aan aanvullende verplichtingen, 
waarvan sommige eerst moeten worden 
vastgelegd in uitvoeringsmaatregelen, 
dienen de in het kader van de richtlijn 
verleende rechten om AB's met zetel in 
derde landen te verhandelen aan 
professionele beleggers pas drie jaar na 
de omzettingstermijn van kracht worden. 
Tot die tijd mogen de lidstaten BAB's 
toestaan, of blijven toestaan, om AB's met 
zetel in derde landen op hun grondgebied 
naar nationaal recht te verhandelen aan 
professionele beleggers. Gedurende deze 
termijn van drie jaar mogen BAB's 
dergelijke AB's echter niet op basis van de 
in het kader van deze richtlijn verleende 
rechten verhandelen aan professionele 
beleggers in andere lidstaten.

Or. en

Motivering

Overweging19 wordt overbodig in verband met de gewijzigde overweging 18 en de nieuwe 
artikelen 18 bis en 18 ter.

Amendement 273
Wolf Klinz, Carl Haglund

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) BAB's moeten zowel in hun lidstaat 
van herkomst als in andere lidstaten ook
AB's met zetel in derde landen kunnen 
verhandelen aan professionele beleggers. 
Dit recht dient afhankelijk te worden 
gesteld van een kennisgevingsprocedure en 
het bestaan van een 
belastingovereenkomst met het betrokken 

(19) BAB's moeten zowel in hun lidstaat 
van herkomst als in andere lidstaten AB's 
met zetel in de Unie kunnen verhandelen 
aan professionele beleggers. Dit recht dient 
afhankelijk te worden gesteld van een 
kennisgevingsprocedure.
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derde land, hetgeen een doeltreffende 
informatie-uitwisseling waarborgt met de 
belastingautoriteiten van de lidstaat waar 
de beleggers uit de Gemeenschap zetelen. 
Aangezien dergelijke AB's en het derde 
land waarin zij hun zetel hebben, moeten 
voldoen aan aanvullende verplichtingen, 
waarvan sommige eerst moeten worden 
vastgelegd in uitvoeringsmaatregelen, 
dienen de in het kader van de richtlijn 
verleende rechten om AB's met zetel in 
derde landen te verhandelen aan 
professionele beleggers pas drie jaar na 
de omzettingstermijn van kracht worden. 
Tot die tijd mogen de lidstaten BAB's 
toestaan, of blijven toestaan, om AB's met 
zetel in derde landen op hun grondgebied 
naar nationaal recht te verhandelen aan 
professionele beleggers. Gedurende deze 
termijn van drie jaar mogen BAB's 
dergelijke AB's echter niet op basis van de 
in het kader van deze richtlijn verleende 
rechten verhandelen aan professionele 
beleggers in andere lidstaten.

Or. en

Motivering

Alleen in de EU gevestigde BAB's die AB's met zetel in de EU beheren komen in aanmerking 
voor de paspoortregeling.

Amendement 274
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) BAB's moeten zowel in hun lidstaat 
van herkomst als in andere lidstaten ook 
AB's met zetel in derde landen kunnen 
verhandelen aan professionele beleggers. 
Dit recht dient afhankelijk te worden 
gesteld van een kennisgevingsprocedure 

(19) Elke in de Unie gevestigde belegger 
moet overeenkomstig de nationale
regelingen voor onderhandse plaatsing op 
eigen initiatief en naar eigen inzicht 
kunnen beleggen in een fonds met zetel in 
een derde land. In dergelijke gevallen 
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en het bestaan van een 
belastingovereenkomst met het betrokken 
derde land, hetgeen een doeltreffende 
informatie-uitwisseling waarborgt met de 
belastingautoriteiten van de lidstaat waar 
de beleggers uit de Gemeenschap zetelen. 
Aangezien dergelijke AB's en het derde 
land waarin zij hun zetel hebben, moeten 
voldoen aan aanvullende verplichtingen, 
waarvan sommige eerst moeten worden 
vastgelegd in uitvoeringsmaatregelen, 
dienen de in het kader van de richtlijn 
verleende rechten om AB's met zetel in 
derde landen te verhandelen aan 
professionele beleggers pas drie jaar na 
de omzettingstermijn van kracht worden. 
Tot die tijd mogen de lidstaten BAB's 
toestaan, of blijven toestaan, om AB's met 
zetel in derde landen op hun grondgebied 
naar nationaal recht te verhandelen aan 
professionele beleggers. Gedurende deze 
termijn van drie jaar mogen BAB's 
dergelijke AB's echter niet op basis van de 
in het kader van deze richtlijn verleende 
rechten verhandelen aan professionele 
beleggers in andere lidstaten.

moeten de transparantie van het fonds en 
de effectieve toetsing op potentiële 
systeemrisico's echter worden 
gewaarborgd. Indien de BAB derhalve is 
gevestigd in een derde land, moet de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat waar 
het desbetreffende AB wordt verhandeld 
met de bevoegde autoriteit van dat derde 
land een overeenkomst sluiten tot 
samenwerking en uitwisseling van 
informatie met betrekking tot 
systeemrisico's. Bovendien moeten in de 
Unie gevestigde AB's die worden beheerd 
door een in de Unie gevestigde BAB, met 
het oog op de voltooiing van de interne 
markt conform deze richtlijn in 
aanmerking komen voor een Europees 
handelspaspoort. Evenals icbe's 
aanspraak kunnen maken op het icbe-
merk, moet ook een AB met zetel in de 
Unie de voordelen van een Europees merk 
kunnen genieten, en moet het fonds 
beleggers de inachtneming van de bij deze 
richtlijn vastgestelde standaarden kunnen 
waarborgen, met als bijkomende garantie 
de eis dat de bewaarder en het AB in 
dezelfde lidstaat moeten zijn gevestigd. 
Die bepalingen mogen niet worden 
omzeild met behulp van master-
feederconstructies. Daarom mag een 
feeder-AB dat belegt in een master-fonds 
dat volgens deze richtlijn niet in 
aanmerking komt voor het Europees 
handelspaspoort, zelf ook geen aanspraak 
kunnen maken op het Europees paspoort. 

Or. en

Motivering

Om volgens deze richtlijn in aanmerking te kunnen komen voor het Europees handelspaspoort 
moet een alternatief dakfonds – ook als het meer dan 30% in AB's uit derde landen belegt – in 
een lidstaat zijn gevestigd en worden beheerd door een BAB waaraan conform deze richtlijn 
een vergunning is verleend. In tegenstelling tot een feeder-AB dat alleen in het daaraan 
gerelateerde master-fonds belegt, zodat zijn beheerder slechts een beperkte rol speelt, komt 
de BAB van een dakfonds een volledig beheerdersrol toe met de beslissingsbevoegdheid en 
verantwoordelijkheid voor het beheer van het fonds in overeenstemming met zijn 
beleggingsbeleid.
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Amendement 275
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) BAB's moeten zowel in hun lidstaat 
van herkomst als in andere lidstaten ook
AB's met zetel in derde landen kunnen
verhandelen aan professionele beleggers. 
Dit recht dient afhankelijk te worden 
gesteld van een kennisgevingsprocedure 
en het bestaan van een 
belastingovereenkomst met het betrokken 
derde land, hetgeen een doeltreffende 
informatie-uitwisseling waarborgt met de 
belastingautoriteiten van de lidstaat waar 
de beleggers uit de Gemeenschap zetelen. 
Aangezien dergelijke AB's en het derde 
land waarin zij hun zetel hebben, moeten 
voldoen aan aanvullende verplichtingen, 
waarvan sommige eerst moeten worden 
vastgelegd in uitvoeringsmaatregelen, 
dienen de in het kader van de richtlijn 
verleende rechten om AB's met zetel in 
derde landen te verhandelen aan 
professionele beleggers pas drie jaar na 
de omzettingstermijn van kracht worden. 
Tot die tijd mogen de lidstaten BAB's 
toestaan, of blijven toestaan, om AB's met 
zetel in derde landen op hun grondgebied 
naar nationaal recht te verhandelen aan 
professionele beleggers. Gedurende deze 
termijn van drie jaar mogen BAB's 
dergelijke AB's echter niet op basis van de 
in het kader van deze richtlijn verleende 
rechten verhandelen aan professionele 
beleggers in andere lidstaten.

(19) Een lidstaat moet BAB's kunnen 
toestaan om AB's met zetel in derde landen 
op zijn grondgebied te verhandelen aan 
beleggers in die lidstaat indien gepaste 
samenwerkingsregelingen zijn getroffen 
tussen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst van de BAB en de 
toezichthoudende autoriteit van het 
betrokken derde land. Dergelijke 
samenwerkingsregelingen moeten 
mogelijke problemen met 
belastingontwijking en het witwassen van 
geld naar behoren aanpakken.

Or. en
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Amendement 276
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) BAB's moeten zowel in hun lidstaat 
van herkomst als in andere lidstaten ook
AB's met zetel in derde landen kunnen
verhandelen aan professionele beleggers. 
Dit recht dient afhankelijk te worden 
gesteld van een kennisgevingsprocedure 
en het bestaan van een 
belastingovereenkomst met het betrokken 
derde land, hetgeen een doeltreffende 
informatie-uitwisseling waarborgt met de 
belastingautoriteiten van de lidstaat waar 
de beleggers uit de Gemeenschap zetelen. 
Aangezien dergelijke AB's en het derde 
land waarin zij hun zetel hebben, moeten 
voldoen aan aanvullende verplichtingen, 
waarvan sommige eerst moeten worden 
vastgelegd in uitvoeringsmaatregelen, 
dienen de in het kader van de richtlijn 
verleende rechten om AB's met zetel in 
derde landen te verhandelen aan 
professionele beleggers pas drie jaar na 
de omzettingstermijn van kracht worden. 
Tot die tijd mogen de lidstaten BAB's 
toestaan, of blijven toestaan, om AB's met 
zetel in derde landen op hun grondgebied 
naar nationaal recht te verhandelen aan 
professionele beleggers. Gedurende deze 
termijn van drie jaar mogen BAB's 
dergelijke AB's echter niet op basis van de 
in het kader van deze richtlijn verleende 
rechten verhandelen aan professionele 
beleggers in andere lidstaten.

(19) Een lidstaat moet BAB's kunnen 
toestaan om AB's met zetel in derde landen 
op zijn grondgebied te verhandelen aan 
beleggers in die lidstaat indien gepaste 
samenwerkingsregelingen zijn getroffen 
tussen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst van de BAB en de 
toezichthoudende autoriteit van het
betrokken derde land. 

Or. en

Motivering

The exchange of tax information is not relevant to the stated objective of the Directive – the 
authorisation and supervision of AIFM to provide a coherent approach to the related risks 
and their impact on investors and markets in the Community. Further, the Directive should 
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not supplant the private placement regimes of individual Member States, where available. It 
should not restrict the investors to whom Member States private placement regimes may 
permit marketing to "professional investors" as defined in the Directive, since this reduces 
choice and reduces the income of workers' pension funds.

Amendement 277
Diogo Feio

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) BAB's moeten zowel in hun lidstaat 
van herkomst als in andere lidstaten ook
AB's met zetel in derde landen kunnen
verhandelen aan professionele beleggers. 
Dit recht dient afhankelijk te worden 
gesteld van een kennisgevingsprocedure 
en het bestaan van een 
belastingovereenkomst met het betrokken 
derde land, hetgeen een doeltreffende 
informatie-uitwisseling waarborgt met de 
belastingautoriteiten van de lidstaat waar 
de beleggers uit de Gemeenschap zetelen. 
Aangezien dergelijke AB's en het derde 
land waarin zij hun zetel hebben, moeten 
voldoen aan aanvullende verplichtingen, 
waarvan sommige eerst moeten worden 
vastgelegd in uitvoeringsmaatregelen, 
dienen de in het kader van de richtlijn 
verleende rechten om AB's met zetel in 
derde landen te verhandelen aan 
professionele beleggers pas drie jaar na 
de omzettingstermijn van kracht worden. 
Tot die tijd mogen de lidstaten BAB's 
toestaan, of blijven toestaan, om AB's met 
zetel in derde landen op hun grondgebied 
naar nationaal recht te verhandelen aan 
professionele beleggers. Gedurende deze 
termijn van drie jaar mogen BAB's 
dergelijke AB's echter niet op basis van de 
in het kader van deze richtlijn verleende 
rechten verhandelen aan professionele 
beleggers in andere lidstaten.

(19) Een lidstaat moet BAB's kunnen 
toestaan om AB's met zetel in derde landen 
op zijn grondgebied te verhandelen aan 
beleggers in die lidstaat indien gepaste 
samenwerkingsregelingen zijn getroffen 
tussen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst van de BAB en de 
toezichthoudende autoriteit van het 
betrokken derde land. 
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Or. en

Motivering

De uitwisseling van belastinggegevens is niet van belang voor de doelstelling van deze 
richtlijn. Nationale regelingen inzake onderhandse plaatsing moeten naast elkaar blijven 
bestaan en er mogen geen beperkingen worden opgelegd aan beleggers die hun producten 
volgens de nationale regeling inzake onderhandse plaatsing aan "professionele beleggers" in 
de zin van de richtlijn mogen verhandelen, omdat sommige lidstaten zich anders gedwongen 
zouden kunnen zien hun nationale wetgeving aan te passen.

Amendement 278
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) BAB's moeten zowel in hun lidstaat 
van herkomst als in andere lidstaten ook
AB's met zetel in derde landen kunnen
verhandelen aan professionele beleggers. 
Dit recht dient afhankelijk te worden 
gesteld van een kennisgevingsprocedure 
en het bestaan van een 
belastingovereenkomst met het betrokken 
derde land, hetgeen een doeltreffende 
informatie-uitwisseling waarborgt met de 
belastingautoriteiten van de lidstaat waar 
de beleggers uit de Gemeenschap zetelen. 
Aangezien dergelijke AB's en het derde 
land waarin zij hun zetel hebben, moeten 
voldoen aan aanvullende verplichtingen,
waarvan sommige eerst moeten worden 
vastgelegd in uitvoeringsmaatregelen, 
dienen de in het kader van de richtlijn 
verleende rechten om AB's met zetel in 
derde landen te verhandelen aan 
professionele beleggers pas drie jaar na 
de omzettingstermijn van kracht worden. 
Tot die tijd mogen de lidstaten BAB's 
toestaan, of blijven toestaan, om AB's met 
zetel in derde landen op hun grondgebied 
naar nationaal recht te verhandelen aan 
professionele beleggers. Gedurende deze 
termijn van drie jaar mogen BAB's 

(19) De lidstaten moeten BAB's kunnen 
toestaan of blijven toestaan, om AB's met 
zetel in derde landen op hun grondgebied 
naar nationaal recht te verhandelen aan 
professionele beleggers.
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dergelijke AB's echter niet op basis van de 
in het kader van deze richtlijn verleende 
rechten verhandelen aan professionele 
beleggers in andere lidstaten.

Or. en

Motivering

Om de keuzemogelijkheden van de belegger te behouden moeten de lidstaten onder hun 
jurisdictie de onderhandse plaatsing en de verhandeling van niet-Europese AB's naar 
nationaal recht aan professionele beleggers kunnen toestaan. 

Amendement 279
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) BAB's moeten zowel in hun lidstaat 
van herkomst als in andere lidstaten ook 
AB's met zetel in derde landen kunnen 
verhandelen aan professionele beleggers. 
Dit recht dient afhankelijk te worden 
gesteld van een kennisgevingsprocedure 
en het bestaan van een 
belastingovereenkomst met het betrokken
derde land, hetgeen een doeltreffende 
informatie-uitwisseling waarborgt met de 
belastingautoriteiten van de lidstaat waar 
de beleggers uit de Gemeenschap zetelen. 
Aangezien dergelijke AB's en het derde 
land waarin zij hun zetel hebben, moeten 
voldoen aan aanvullende verplichtingen, 
waarvan sommige eerst moeten worden 
vastgelegd in uitvoeringsmaatregelen, 
dienen de in het kader van de richtlijn 
verleende rechten om AB's met zetel in 
derde landen te verhandelen aan 
professionele beleggers pas drie jaar na de 
omzettingstermijn van kracht worden. Tot 
die tijd mogen de lidstaten BAB's toestaan, 
of blijven toestaan, om AB's met zetel in 
derde landen op hun grondgebied naar 

(19) BAB's moeten zowel in hun lidstaat 
van herkomst als in andere lidstaten ook 
AB's met zetel in derde landen kunnen 
verhandelen aan professionele beleggers. 
Dit recht dient afhankelijk te worden 
gesteld van de ondertekening van tussen 
het derde land en de Commissie, namens 
de lidstaten, gesloten multilaterale 
overeenkomsten inzake informatie-
uitwisseling en samenwerking in 
belastingzaken. Aangezien dergelijke AB's 
en het derde land waarin zij hun zetel 
hebben, moeten voldoen aan aanvullende 
verplichtingen, waarvan sommige eerst 
moeten worden vastgelegd in 
uitvoeringsmaatregelen, dienen de in het 
kader van de richtlijn verleende rechten om 
AB's met zetel in derde landen te 
verhandelen aan professionele beleggers 
pas drie jaar na de omzettingstermijn van 
kracht worden. Tot die tijd mogen de 
lidstaten BAB's toestaan, of blijven 
toestaan, om AB's met zetel in derde 
landen op hun grondgebied naar nationaal 
recht te verhandelen aan professionele 
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nationaal recht te verhandelen aan 
professionele beleggers. Gedurende deze 
termijn van drie jaar mogen BAB's 
dergelijke AB's echter niet op basis van de 
in het kader van deze richtlijn verleende 
rechten verhandelen aan professionele 
beleggers in andere lidstaten.

beleggers. Gedurende deze termijn van drie 
jaar mogen BAB's dergelijke AB's echter 
niet op basis van de in het kader van deze 
richtlijn verleende rechten verhandelen aan 
professionele beleggers in andere lidstaten.

Or. en

Amendement 280
Wolf Klinz, Carl Haglund

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) De lidstaten moeten BAB's 
kunnen toestaan om AB's die in derde 
landen zijn gevestigd of niet onder deze 
richtlijn vallen, op hun grondgebied naar 
nationaal recht te verhandelen aan 
professionele beleggers. De lidstaten 
moeten bovendien professionele beleggers 
op hun grondgebied kunnen toestaan op 
eigen verantwoordelijkheid te beleggen in 
AB's met zetel in derde landen.

Or. en

Motivering

Naast het paspoort moeten er nationale regelingen voor onderhandse plaatsing bestaan, 
waardoor het toegestaan wordt fondsen uit derde landen in een lidstaat te verhandelen 
overeenkomstig het nationale recht dat van toepassing is.
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Amendement 281
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 ter) Na een herzieningsperiode van 
vijf jaar dient de Commissie een voorstel 
tot herziening van deze richtlijn in. De 
Commissie dient te streven naar 
gelijkwaardigheid met derde landen opdat 
een BAB met zetel in de Unie rechten van 
deelneming of aandelen in een AB met 
zetel in een derde land in de hele Unie 
kan verhandelen, mits een 
kennisgevingsprocedure wordt gevolgd. 
Voorts dient zij de voorwaarden vast te 
stellen waaronder een BAB met zetel in 
een derde land rechten van deelneming of 
aandelen in een AB kan verhandelen 
binnen de Unie. De 
gelijkwaardigheidseisen moeten de 
gelijkwaardigheid van regelgeving en 
toezicht, de wederkerigheid van 
markttoegang en een overeenkomst tot 
uitwisseling van informatie tussen de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst van de BAB en de bevoegde 
autoriteiten van het derde land omvatten.

Or. en

Motivering

De eventuele gelijkwaardigheid moet na een periode van vijf jaar opnieuw worden 
beoordeeld. Op die manier kan rekening worden gehouden met mondiale ontwikkelingen en is 
er voldoende tijd om de werking van deze richtlijn te evalueren.
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Amendement 282
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Het moet de BAB worden toegestaan 
om administratieve taken te delegeren aan 
een in een derde land gevestigde entiteit, 
mits de noodzakelijke 
voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. 
Evenzo mag een bewaarder zijn 
bewaartaken voor AB's uit een derde land 
delegeren aan een bewaarder uit dat 
derde land, mits de wetgeving van dat 
land de belangen van de beleggers even 
goed beschermt als de wetgeving van de 
Gemeenschap. Ook moet de BAB onder 
bepaalde voorwaarden een onafhankelijke 
taxateur uit een derde land kunnen 
benoemen.

(20) Het moet de BAB worden toegestaan 
om administratieve taken te delegeren aan 
een in een derde land gevestigde entiteit, 
mits de noodzakelijke 
voorzorgsmaatregelen zijn getroffen.

Or. en

Amendement 283
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Het moet de BAB worden toegestaan 
om administratieve taken te delegeren aan 
een in een derde land gevestigde entiteit, 
mits de noodzakelijke 
voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. 
Evenzo mag een bewaarder zijn 
bewaartaken voor AB's uit een derde land
delegeren aan een bewaarder uit dat derde 
land, mits de wetgeving van dat land de 
belangen van de beleggers even goed 
beschermt als de wetgeving van de 
Gemeenschap. Ook moet de BAB onder 
bepaalde voorwaarden een onafhankelijke 

(20) Het moet de BAB worden toegestaan 
om administratieve taken te delegeren aan 
een in een derde land gevestigde entiteit, 
mits de noodzakelijke 
voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. 
Evenzo mag een bewaarder zijn 
bewaartaken delegeren, mits hij de nodige 
zorgvuldigheid, behoedzaamheid en 
bekwaamheid betracht bij de selectie, 
benoeming en periodieke beoordeling van 
die persoon en van de vervulling van de 
aan hem gedelegeerde taken.



PE439.111v02-00 132/168 AM\804881NL.doc

NL

taxateur uit een derde land kunnen 
benoemen.

Or. en

Motivering

Bewaarders moet worden toegestaan taken te delegeren aan subbewaarders in alle relevante 
rechtsgebieden, al naargelang de aard van de beleggingen van het AB. Zie het amendement 
op artikel 17, lid 4, (amendement 51) voor een uitgebreide motivering.

Amendement 284
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Het moet de BAB worden toegestaan 
om administratieve taken te delegeren aan 
een in een derde land gevestigde entiteit, 
mits de noodzakelijke 
voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. 
Evenzo mag een bewaarder zijn 
bewaartaken voor AB's uit een derde land 
delegeren aan een bewaarder uit dat derde 
land, mits de wetgeving van dat land de 
belangen van de beleggers even goed 
beschermt als de wetgeving van de 
Gemeenschap. Ook moet de BAB onder 
bepaalde voorwaarden een onafhankelijke
taxateur uit een derde land kunnen 
benoemen.

(20) Het moet de BAB worden toegestaan 
om administratieve taken te delegeren aan 
een in een derde land gevestigde entiteit, 
mits de noodzakelijke 
voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. 
Evenzo mag een bewaarder zijn 
bewaartaken voor AB's uit een derde land 
delegeren aan een bewaarder uit dat derde 
land, mits de wetgeving van dat land 
voldoet aan de normen die zijn vastgesteld 
door internationale organisaties, 
waaronder de IOSCO-normen inzake 
toezicht op hedgefondsen. Ook moet de 
BAB een taxateur uit een derde land 
kunnen benoemen.

Or. en

Motivering

Indien een derde land aan de IOSCO-normen voldoet dienen de in dat rechtsgebied 
gevestigde bewaarders in aanmerking te komen als bewaarders in de zin van deze richtlijn 
voor BAB's die AB's uit derde landen beheren.



AM\804881NL.doc 133/168 PE439.111v02-00

NL

Amendement 285
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Het moet de BAB worden toegestaan 
om administratieve taken te delegeren aan 
een in een derde land gevestigde entiteit, 
mits de noodzakelijke 
voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. 
Evenzo mag een bewaarder zijn 
bewaartaken voor AB's uit een derde land 
delegeren aan een bewaarder uit dat derde 
land, mits de wetgeving van dat land de 
belangen van de beleggers even goed 
beschermt als de wetgeving van de 
Gemeenschap. Ook moet de BAB onder 
bepaalde voorwaarden een onafhankelijke
taxateur uit een derde land kunnen 
benoemen.

(20) Het moet de BAB worden toegestaan 
om administratieve taken te delegeren aan 
een in een derde land gevestigde entiteit, 
mits de noodzakelijke 
voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. 
Evenzo mag een bewaarder sommige van
zijn bewaartaken voor AB's uit een derde 
land delegeren aan een bewaarder uit dat 
derde land, mits de wetgeving van dat land 
de belangen van de beleggers even goed 
beschermt als de wetgeving van de Unie. 
Ook moet de BAB onder bepaalde 
voorwaarden een taxateur uit een derde 
land kunnen benoemen.

Or. en

Motivering

Niet alle bewaartaken van de bewaarder kunnen worden gedelegeerd aan een 
subbewaarnemer ("subbewaarder") in een derde land, aangezien de algehele 
verantwoordelijkheid voor activa waarvan de bewaring of tijdelijke bewaring is gedelegeerd, 
bij de bewaarder moet blijven berusten. De taxateur uit een derde land hoeft niet 
onafhankelijk te zijn. Er moeten verschillende juridische regelingen mogelijk zijn.

Amendement 286
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Het moet de BAB worden toegestaan 
om administratieve taken te delegeren aan 
een in een derde land gevestigde entiteit, 
mits de noodzakelijke 
voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. 

(20) Het moet de BAB worden toegestaan 
om administratieve taken te delegeren aan 
een in een derde land gevestigde entiteit, 
mits de noodzakelijke 
voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. 
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Evenzo mag een bewaarder zijn 
bewaartaken voor AB's uit een derde land 
delegeren aan een bewaarder uit dat derde 
land, mits de wetgeving van dat land de 
belangen van de beleggers even goed 
beschermt als de wetgeving van de 
Gemeenschap. Ook moet de BAB onder 
bepaalde voorwaarden een onafhankelijke
taxateur uit een derde land kunnen 
benoemen.

Evenzo mag een bewaarder sommige van
zijn bewaartaken voor AB's uit een derde 
land delegeren aan een bewaarder uit dat 
derde land, mits de wetgeving van dat land 
de belangen van de beleggers even goed 
beschermt als de wetgeving van de Unie. 
Ook moet de BAB onder bepaalde 
voorwaarden een taxateur uit een derde 
land kunnen benoemen.

Or. en

Motivering

Aangezien de algehele verantwoordelijkheid bij de bewaarder moet berusten, kunnen niet alle 
bewaartaken even goed worden gedelegeerd aan een subbewaarnemer in een derde land.

Amendement 287
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Het moet de BAB worden toegestaan 
om administratieve taken te delegeren aan 
een in een derde land gevestigde entiteit, 
mits de noodzakelijke 
voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. 
Evenzo mag een bewaarder zijn 
bewaartaken voor AB's uit een derde land 
delegeren aan een bewaarder uit dat derde 
land, mits de wetgeving van dat land de 
belangen van de beleggers even goed 
beschermt als de wetgeving van de 
Gemeenschap. Ook moet de BAB onder 
bepaalde voorwaarden een onafhankelijke
taxateur uit een derde land kunnen 
benoemen.

(20) Het moet de BAB worden toegestaan 
om administratieve taken te delegeren aan 
een in een derde land gevestigde entiteit, 
mits de noodzakelijke 
voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. 
Evenzo mag een bewaarder sommige van
zijn bewaartaken voor AB's uit een derde 
land delegeren aan een bewaarder uit dat 
derde land, mits de wetgeving van dat land 
de belangen van de beleggers even goed 
beschermt als de wetgeving van de Unie. 
Ook moet de BAB onder bepaalde 
voorwaarden een taxateur uit een derde 
land kunnen benoemen.

Or. en
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Amendement 288
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Het moet de BAB worden toegestaan 
om administratieve taken te delegeren aan 
een in een derde land gevestigde entiteit, 
mits de noodzakelijke 
voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. 
Evenzo mag een bewaarder zijn 
bewaartaken voor AB's uit een derde land 
delegeren aan een bewaarder uit dat derde 
land, mits de wetgeving van dat land de 
belangen van de beleggers even goed 
beschermt als de wetgeving van de 
Gemeenschap. Ook moet de BAB onder 
bepaalde voorwaarden een onafhankelijke 
taxateur uit een derde land kunnen 
benoemen.

(20) Het moet de BAB met zetel in de Unie 
worden toegestaan om sommige 
administratieve taken te delegeren aan een 
in een derde land gevestigde entiteit, mits 
de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen 
zijn getroffen. Evenzo mag een bewaarder 
sommige van zijn bewaartaken voor AB's 
uit een derde land delegeren aan een 
bewaarder uit dat derde land, mits de 
wetgeving van dat land de belangen van de 
beleggers even goed beschermt als de 
wetgeving van de Unie. Ook moet de BAB 
voor activa die zich in een derde land 
bevinden en onder bepaalde voorwaarden 
een onafhankelijke taxateur uit een derde 
land kunnen benoemen.

Or. en

Motivering

Het delegeren van centrale verrichtingen zoals waardering en bewaartaken door BAB's met 
zetel in de Gemeenschap moet worden beperkt om de bescherming van beleggers te 
waarborgen.
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Amendement 289
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Als in een derde land een 
gelijkwaardig regelgevingskader bestaat 
en een in de Gemeenschap gevestigde 
BAB daadwerkelijk toegang heeft tot de 
markt van dat derde land, moeten de 
lidstaten deze BAB een vergunning 
overeenkomstig deze richtlijn kunnen 
verlenen zonder dat hij drie jaar na het 
einde van de omzettingstermijn een 
statutaire zetel in de Gemeenschap hoeft 
te hebben. Deze termijn houdt rekening 
met het feit dat dergelijke BAB's en de 
derde landen waarin deze hun zetel 
hebben, moeten voldoen aan aanvullende 
verplichtingen, waarvan sommige eerst 
moeten worden vastgelegd in 
uitvoeringsmaatregelen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Overweging19 wordt overbodig in verband met de gewijzigde overweging 18 en de nieuwe 
artikelen 18 bis en 18 ter.

Amendement 290
Wolf Klinz, Carl Haglund

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Als in een derde land een 
gelijkwaardig regelgevingskader bestaat 
en een in de Gemeenschap gevestigde 
BAB daadwerkelijk toegang heeft tot de 
markt van dat derde land, moeten de 
lidstaten deze BAB een vergunning

Schrappen
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overeenkomstig deze richtlijn kunnen 
verlenen zonder dat hij drie jaar na het 
einde van de omzettingstermijn een 
statutaire zetel in de Gemeenschap hoeft 
te hebben. Deze termijn houdt rekening 
met het feit dat dergelijke BAB's en de 
derde landen waarin deze hun zetel 
hebben, moeten voldoen aan aanvullende 
verplichtingen, waarvan sommige eerst 
moeten worden vastgelegd in 
uitvoeringsmaatregelen.

Or. en

Motivering

Dit amendement is in lijn met andere wijzigingen betreffende gelijkwaardigheid en derde 
landen.

Amendement 291
Diogo Feio

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Als in een derde land een 
gelijkwaardig regelgevingskader bestaat 
en een in de Gemeenschap gevestigde 
BAB daadwerkelijk toegang heeft tot de 
markt van dat derde land, moeten de 
lidstaten deze BAB een vergunning 
overeenkomstig deze richtlijn kunnen 
verlenen zonder dat hij drie jaar na het 
einde van de omzettingstermijn een 
statutaire zetel in de Gemeenschap hoeft 
te hebben. Deze termijn houdt rekening 
met het feit dat dergelijke BAB's en de 
derde landen waarin deze hun zetel 
hebben, moeten voldoen aan aanvullende 
verplichtingen, waarvan sommige eerst 
moeten worden vastgelegd in 
uitvoeringsmaatregelen.

Schrappen

Or. en
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Motivering

De periode van drie jaar gedurende welke voor BAB's de beperking geldt dat zij een 
vergunning moeten verkrijgen om hun fondsen in de EU te kunnen verhandelen, moet komen 
te vervallen. Dit protectionistische obstakel in de oorspronkelijke tekst moet worden 
geschrapt.

Amendement 292
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De bevoegdheden en taken van de 
autoriteiten die bevoegd zijn voor de 
uitvoering van deze richtlijn, moeten 
worden verduidelijkt en de mechanismen 
die nodig zijn voor de waarborging van de 
noodzakelijke grensoverschrijdende 
samenwerking op toezichtgebied, moeten 
worden versterkt..

(22) De bevoegdheden en taken van de 
autoriteiten die bevoegd zijn voor de 
uitvoering van deze richtlijn, moeten 
worden verduidelijkt en de mechanismen 
die nodig zijn voor de waarborging van de 
noodzakelijke grensoverschrijdende 
samenwerking op toezichtgebied, moeten 
worden versterkt. Het Europees Comité 
voor systeemrisico's (ECSR) en de 
Europese Autoriteit voor effecten en 
markten (EAEM) worden aangewezen als 
bevoegde autoriteiten voor 
grensoverschrijdend toezicht.

Or. en

Motivering

De BAB-richtlijn moet rekening houden met het nieuwe Europese toezichtskader.

Amendement 293
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Het relatieve gewicht van de 
activiteiten van BAB's op bepaalde 

(23) Het relatieve gewicht van de 
activiteiten van AB's op bepaalde 
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financiële markten zou, met name in de 
gevallen waarin het door hen beheerde
AB's geen materieel belang hebben in de 
onderliggende producten of instrumenten 
waarop de betrokken markten zijn 
gebaseerd, onder bepaalde omstandigheden 
een belemmering kunnen vormen voor de 
efficiënte werking van deze markten. Het 
zou deze markten bijvoorbeeld 
buitengewoon volatiel kunnen maken of de 
correcte prijsbepaling kunnen verstoren 
van de erop verhandelde instrumenten. Het 
wordt daarom noodzakelijk geacht ervoor 
te zorgen dat de bevoegde autoriteiten over 
de nodige bevoegdheden beschikken om de 
activiteiten van de BAB's op deze markten 
te controleren en op te treden wanneer dit 
geboden is om de ordelijke werking ervan 
te beschermen.

financiële markten zou, met name in de 
gevallen waarin die AB's geen materieel 
belang hebben in de onderliggende 
producten of instrumenten waarop de 
betrokken markten zijn gebaseerd, onder 
bepaalde omstandigheden een 
belemmering kunnen vormen voor de 
efficiënte werking van deze markten. Het 
zou deze markten bijvoorbeeld 
buitengewoon volatiel kunnen maken of de 
correcte prijsbepaling kunnen verstoren 
van de erop verhandelde instrumenten. Het 
wordt daarom noodzakelijk geacht ervoor 
te zorgen dat de bevoegde autoriteiten over 
de nodige bevoegdheden beschikken om de 
activiteiten van de BAB's op deze markten 
te controleren en op te treden wanneer dit 
geboden is om de ordelijke werking ervan 
te beschermen. De deelneming van AB's 
in de grondstoffenmarkten moet worden 
beperkt. Met name moeten AB's worden 
geweerd van de markten voor 
landbouwproducten van de Unie. De 
Commissie moet ervoor zorgen dat de 
vereisten voor AB's die op 
grondstoffenmarkten beleggen van 
toepassing zijn op alle fondsen uit de Unie 
of uit derde landen die dergelijke 
beleggingen doen zonder dat zij een 
materieel belang hebben in de 
onderliggende producten of instrumenten.

Or. en

Motivering

De grondstoffenmarkten moeten worden beschermd tegen speculatieve fondsen.
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Amendement 294
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De lidstaten moeten sancties 
vaststellen voor schendingen van de 
onderhavige richtlijn en moeten de 
toepassing van deze sancties waarborgen. 
De sancties moeten doeltreffend, evenredig 
en afschrikkend zijn.

(24) De lidstaten moeten sancties 
vaststellen overeenkomstig de door de 
EAEM opgestelde richtsnoeren voor 
schendingen van de onderhavige richtlijn 
en moeten de toepassing van deze sancties 
waarborgen. De sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn.

Or. en

Motivering

In de gehele Gemeenschap moeten dezelfde sancties worden toegepast, die daarom moeten 
worden vastgesteld in overeenstemming met de door de EAEM uitgewerkte richtsnoeren.

Amendement 295
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) Deze richtlijn dient voor ieder AB 
dat uit hoofde van de werkingssfeer van 
de richtlijn wordt beheerd in één enkele 
BAB te voorzien, die verantwoordelijk is 
voor het voldoen aan de vereisten van 
deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat per AB slechts aan één BAB een vergunning wordt verleend uit 
hoofde van deze richtlijn.
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Amendement 296
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) De voor de uitvoering van deze 
richtlijn vereiste maatregelen moeten 
worden vastgesteld overeenkomstig 
Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 
juni 1999 tot vaststelling van de 
voorwaarden voor de uitoefening van de 
aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het amendement is in lijn met de nieuwe "comitologieprocedure".

Amendement 297
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Met name moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen de nodige 
uitvoeringsmaatregelen voor de 
onderhavige richtlijn vast te stellen. In dit 
verband moet de Commissie maatregelen 
kunnen vaststellen ter bepaling van de 
voorwaarden waaronder BAB's die 
portefeuilles beheren van AB's waarvan 
de beheerde activa niet uitstijgen boven de 
in deze richtlijn genoemde drempel, hun 
recht mogen uitoefenen om toch te 
worden behandeld als BAB in de zin van 
deze richtlijn. Voorts gaat het om 
maatregelen ter uitwerking van de criteria 
aan de hand waarvan de bevoegde 
autoriteiten kunnen beoordelen of BAB's 

(27) Met name moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen om in 
overeenstemming met artikel 290 van het 
Verdrag de voor de uitvoering van de 
onderhavige richtlijn nodige gedelegeerde 
handelingen vast te stellen ter uitwerking 
van de criteria aan de hand waarvan de 
bevoegde autoriteiten kunnen beoordelen 
of BAB's zich aan hun gedragsregels 
houden, het type belangenconflicten dat 
BAB's moeten vaststellen, alsmede de 
stappen die ten aanzien van de interne en 
organisatorische procedures redelijkerwijs 
van hen mogen worden verwacht om 
belangenconflicten vast te stellen, te 
voorkomen, te beheren en bekend te 
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zich aan hun gedragsregels houden, het 
type belangenconflicten dat BAB's moeten 
vaststellen, alsmede de stappen die ten 
aanzien van de interne en organisatorische 
procedures redelijkerwijs van hen mogen 
worden verwacht om belangenconflicten 
vast te stellen, te voorkomen, te beheren en 
bekend te maken; maatregelen ter 
uitwerking van het risicobeheer dat BAB's 
moeten voeren naargelang van de risico's 
die de BAB aangaat voor het door hem 
beheerde AB, alsmede de regelingen die 
nodig zijn om BAB's in staat te stellen de 
bijzondere risico's van baissetransacties te 
beheren, waaronder relevante 
beperkingen die nodig kunnen zijn om het 
AB te beschermen tegen een 
buitensporige blootstelling aan risico's; 
maatregelen ter uitwerking van de 
vereisten van de onderhavige richtlijn op 
het gebied van het liquiditeitsbeheer, en in 
het bijzonder van de 
minimumliquiditeitsvereisten voor AB's;
maatregelen ter bepaling van de vereisten 
waaraan opdrachtgevers van 
effectiseringsinstrumenten moeten voldoen 
voordat een BAB in dergelijke na 1 januari 
2011 uitgegeven instrumenten mag 
investeren; maatregelen ter bepaling van de 
vereisten waaraan BAB's moeten voldoen 
wanneer zij in dergelijke 
effectiseringsinstrumenten investeren; 
maatregelen ter uitwerking van de criteria 
op grond waarvan een taxateur
onafhankelijk in de zin van deze richtlijn 
kan worden geacht; maatregelen ter 
uitwerking van de voorwaarden 
waaronder mag worden ingestemd met de 
delegatie van BAB-taken, en de 
omstandigheden waaronder de beheerder 
op grond van een te vergaande delegatie 
niet meer als de beheerder van het AB kan 
worden beschouwd; maatregelen ter 
uitwerking van de inhoud en de vorm van 
het jaarverslag dat BAB's voor elk door 
hen beheerd AB ter beschikking moeten 
stellen, en ter uitwerking van de 
informatieverplichtingen van BAB's jegens 

maken; maatregelen ter bepaling van de 
vereisten waaraan opdrachtgevers van 
effectiseringsinstrumenten moeten voldoen 
voordat een BAB in dergelijke na 1 januari 
2011 uitgegeven instrumenten mag 
investeren; maatregelen ter bepaling van de 
vereisten waaraan BAB's moeten voldoen 
wanneer zij in dergelijke 
effectiseringsinstrumenten investeren; 
maatregelen ter uitwerking van de criteria 
op grond waarvan de 
waarderingsprocedure onafhankelijk in de 
zin van deze richtlijn kan worden geacht; 
maatregelen ter uitwerking van de 
omstandigheden waaronder de beheerder 
op grond van een te vergaande delegatie 
niet meer als de beheerder van het AB kan 
worden beschouwd; maatregelen ter 
uitwerking van de inhoud en de vorm van 
het jaarverslag dat BAB's voor elk door 
hen beheerd AB ter beschikking moeten 
stellen, en ter uitwerking van de 
informatieverplichtingen van BAB's jegens 
beleggers en de verslagleggingsplicht 
jegens de bevoegde autoriteiten, alsmede 
de frequentie hiervan; maatregelen ter 
bepaling van de vorm, inhoud en frequentie 
van de informatie-uitwisseling over BAB's 
tussen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst van de BAB en 
bevoegde autoriteiten van andere lidstaten 
waar de BAB alleen of tezamen met andere 
BAB's gevolgen zou kunnen hebben voor 
de stabiliteit van systeemrelevante 
financiële instellingen en de ordelijke 
werking van de markten; maatregelen ter 
bepaling van de procedures voor verificatie 
ter plaatse en onderzoek.
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beleggers en de verslagleggingsplicht 
jegens de bevoegde autoriteiten, alsmede 
de frequentie hiervan; maatregelen ter 
uitwerking van de informatievereisten 
waaraan BAB's met betrekking tot de 
hefboomfinanciering en de frequentie van 
de informatieverstrekking aan de 
bevoegde autoriteiten en de beleggers 
moeten voldoen; maatregelen ter bepaling 
van grenzen aan de hefboomfinanciering 
die BAB's bij het beheer van AB's mogen 
gebruiken; maatregelen ter bepaling van 
de nadere inhoud van en de wijze waarop 
BAB's die een beheersende invloed in een 
uitgevende instelling of niet-
beursgenoteerde onderneming verwerven, 
moeten voldoen aan hun 
informatieverplichting jegens deze 
uitgevende instelling of niet-
beursgenoteerde onderneming en hun 
aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers, 
waaronder de informatie die in de 
jaarverslagen van de door hen beheerde 
AB's moet worden verstrekt; ter bepaling 
van de soorten beperkingen of 
voorwaarden die kunnen worden 
verbonden aan het verhandelen van AB's 
aan professionele beleggers in de lidstaat 
van herkomst van de BAB; maatregelen 
ter uitwerking van de algemene 
toetsingscriteria voor de 
gelijkwaardigheid van 
waarderingsstandaarden van derde 
landen waar de taxateur is gevestigd, de 
gelijkwaardigheid van wetgeving van 
derde landen voor bewaarders en, voor de 
toepassing van de vergunningverlening 
aan in derde landen gevestigde BAB's, de 
gelijkwaardigheid van de prudentiële 
regelgeving en het doorlopende toezicht; 
en maatregelen ter uitwerking van de 
algemene criteria voor de toetsing of 
derde landen BAB's uit de Gemeenschap 
een daadwerkelijke markttoegang 
verlenen die vergelijkbaar is met die welke 
de Gemeenschap toekent aan BAB's uit 
derde landen; maatregelen ter bepaling 
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van de vorm, inhoud en frequentie van de 
informatie-uitwisseling over BAB's tussen 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst van de BAB en bevoegde 
autoriteiten van andere lidstaten waar de 
BAB alleen of tezamen met andere BAB's 
gevolgen zou kunnen hebben voor de 
stabiliteit van systeemrelevante financiële 
instellingen en de ordelijke werking van de 
markten; maatregelen ter bepaling van de 
procedures voor verificatie ter plaatse en 
onderzoek.

Or. en

Motivering

Aanpassing aan de voorgestelde wijzigingen van de wetgevingstekst.

Amendement 298
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Met name moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen de nodige 
uitvoeringsmaatregelen voor de 
onderhavige richtlijn vast te stellen. In dit 
verband moet de Commissie maatregelen 
kunnen vaststellen ter bepaling van de 
voorwaarden waaronder BAB's die 
portefeuilles beheren van AB's waarvan 
de beheerde activa niet uitstijgen boven de 
in deze richtlijn genoemde drempel, hun 
recht mogen uitoefenen om toch te 
worden behandeld als BAB in de zin van 
deze richtlijn. Voorts gaat het om 
maatregelen ter uitwerking van de criteria 
aan de hand waarvan de bevoegde 
autoriteiten kunnen beoordelen of BAB's 
zich aan hun gedragsregels houden, het 
type belangenconflicten dat BAB's moeten 
vaststellen, alsmede de stappen die ten 
aanzien van de interne en organisatorische 

(27) Met name moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen om in 
overeenstemming met artikel 290 van het 
Verdrag de voor de uitvoering van de 
onderhavige richtlijn nodige gedelegeerde 
handelingen vast te stellen ter uitwerking 
van de criteria aan de hand waarvan de 
bevoegde autoriteiten kunnen beoordelen 
of BAB's zich aan hun gedragsregels 
houden, het type belangenconflicten dat 
BAB's moeten vaststellen, alsmede de 
stappen die ten aanzien van de interne en 
organisatorische procedures redelijkerwijs 
van hen mogen worden verwacht om 
belangenconflicten vast te stellen, te 
voorkomen, te beheren en bekend te 
maken; handelingen ter uitwerking van het 
risicobeheer dat BAB's moeten voeren 
naargelang van de risico's die de BAB 
aangaat voor het door hem beheerde AB; 
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procedures redelijkerwijs van hen mogen 
worden verwacht om belangenconflicten 
vast te stellen, te voorkomen, te beheren en 
bekend te maken; maatregelen ter 
uitwerking van het risicobeheer dat BAB's 
moeten voeren naargelang van de risico's 
die de BAB aangaat voor het door hem 
beheerde AB, alsmede de regelingen die 
nodig zijn om BAB's in staat te stellen de 
bijzondere risico's van baissetransacties te 
beheren, waaronder relevante 
beperkingen die nodig kunnen zijn om het 
AB te beschermen tegen een 
buitensporige blootstelling aan risico's; 
maatregelen ter uitwerking van de 
vereisten van de onderhavige richtlijn op 
het gebied van het liquiditeitsbeheer, en in 
het bijzonder van de 
minimumliquiditeitsvereisten voor AB's; 
maatregelen ter bepaling van de vereisten 
waaraan opdrachtgevers van 
effectiseringsinstrumenten moeten voldoen 
voordat een BAB in dergelijke na 1 januari 
2011 uitgegeven instrumenten mag 
investeren; maatregelen ter bepaling van 
de vereisten waaraan BAB's moeten 
voldoen wanneer zij in dergelijke 
effectiseringsinstrumenten investeren; 
maatregelen ter uitwerking van de criteria 
op grond waarvan een taxateur 
onafhankelijk in de zin van deze richtlijn 
kan worden geacht; maatregelen ter 
uitwerking van de voorwaarden waaronder 
mag worden ingestemd met de delegatie 
van BAB-taken, en de omstandigheden 
waaronder de beheerder op grond van een 
te vergaande delegatie niet meer als de 
beheerder van het AB kan worden 
beschouwd; maatregelen ter uitwerking 
van de inhoud en de vorm van het 
jaarverslag dat BAB's voor elk door hen 
beheerd AB ter beschikking moeten 
stellen, en ter uitwerking van de 
informatieverplichtingen van BAB's jegens 
beleggers en de verslagleggingsplicht 
jegens de bevoegde autoriteiten, alsmede 
de frequentie hiervan; maatregelen ter 
uitwerking van de informatievereisten 

handelingen ter uitwerking van de 
vereisten met betrekking tot de systemen 
en procedures voor liquiditeitsbeheer die 
door de BAB's moeten worden toegepast; 
handelingen ter bepaling van de vereisten 
waaraan opdrachtgevers van 
effectiseringsinstrumenten moeten voldoen 
voordat een BAB in dergelijke na 1 januari 
2011 uitgegeven instrumenten mag 
investeren; handelingen ter bepaling van de 
vereisten waaraan BAB's moeten voldoen 
wanneer zij in dergelijke 
effectiseringsinstrumenten investeren; 
handelingen ter uitwerking van de 
procedures voor de correcte waardering 
van aandelen of rechten van deelneming 
in AB's; handelingen ter bepaling, met 
betrekking tot bewaarders, van de vorm 
waarin betalingen op aparte rekeningen 
moeten worden geboekt, van de termen 
"bewaring" en "tijdelijke bewaring" en 
van de vorm waarin voor financiële 
instrumenten en de daarop rustende 
financiële rechten aparte rekeningen 
moeten worden aangehouden, van de 
omstandigheden waaronder financiële 
instrumenten of daarop rustende 
financiële rechten kunnen worden 
bewaard of waaronder gegevens daarover 
kunnen worden bijgehouden, waaronder 
zij geacht kunnen worden het voorwerp 
van reguliere handel te zijn en waaronder 
er sprake is van een verlies van het 
financiële instrument of de daarop 
rustende rechten, van de controleplichten 
van bewaarders, de voorwaarden voor 
delegatie, met inbegrip van de 
zorgvuldigheidsplichten van bewaarders, 
en de nodige 
samenwerkingsovereenkomsten met 
andere rechtsgebieden en de 
toelatingsvoorwaarden voor bewaarders, 
met inbegrip van de toetsing of de 
bewaarder over voldoende financiële 
waarborgen en vakbekwaamheid beschikt 
om de nodige bewaartaken daadwerkelijk 
te kunnen vervullen en om de 
verplichtingen na te kunnen komen die 
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waaraan BAB's met betrekking tot de 
hefboomfinanciering en de frequentie van 
de informatieverstrekking aan de bevoegde 
autoriteiten en de beleggers moeten 
voldoen; maatregelen ter bepaling van 
grenzen aan de hefboomfinanciering die 
BAB's bij het beheer van AB's mogen 
gebruiken; maatregelen ter bepaling van 
de nadere inhoud van en de wijze waarop 
BAB's die een beheersende invloed in een 
uitgevende instelling of niet-
beursgenoteerde onderneming verwerven, 
moeten voldoen aan hun 
informatieverplichting jegens deze 
uitgevende instelling of niet-
beursgenoteerde onderneming en hun 
aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers, 
waaronder de informatie die in de 
jaarverslagen van de door hen beheerde 
AB's moet worden verstrekt; ter bepaling 
van de soorten beperkingen of 
voorwaarden die kunnen worden 
verbonden aan het verhandelen van AB's 
aan professionele beleggers in de lidstaat 
van herkomst van de BAB; maatregelen 
ter uitwerking van de algemene 
toetsingscriteria voor de 
gelijkwaardigheid van 
waarderingsstandaarden van derde 
landen waar de taxateur is gevestigd, de 
gelijkwaardigheid van wetgeving van 
derde landen voor bewaarders en, voor de 
toepassing van de vergunningverlening 
aan in derde landen gevestigde BAB's, de 
gelijkwaardigheid van de prudentiële 
regelgeving en het doorlopende toezicht; 
en maatregelen ter uitwerking van de 
algemene criteria voor de toetsing of 
derde landen BAB's uit de Gemeenschap 
een daadwerkelijke markttoegang 
verlenen die vergelijkbaar is met die welke 
de Gemeenschap toekent aan BAB's uit 
derde landen; maatregelen ter bepaling 
van de vorm, inhoud en frequentie van de 
informatie-uitwisseling over BAB's tussen 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst van de BAB en bevoegde 

uit de uitoefening van deze taken 
voortvloeien; handelingen ter uitwerking 
van de voorwaarden waaronder mag 
worden ingestemd met de delegatie van 
BAB-taken, en de omstandigheden 
waaronder de beheerder op grond van een 
te vergaande delegatie niet meer als de 
beheerder van het AB kan worden 
beschouwd; handelingen ter uitwerking 
van de inhoud en de vorm van het 
jaarverslag dat BAB's voor elk door hen 
beheerd AB ter beschikking moeten 
stellen, en ter uitwerking van de 
informatieverplichtingen van BAB's jegens 
beleggers en de verslagleggingsplicht 
jegens de bevoegde autoriteiten, alsmede 
de frequentie hiervan; handelingen ter 
uitwerking van de informatievereisten 
waaraan BAB's moeten voldoen, met name 
met betrekking tot de hefboomfinanciering 
en de frequentie van de 
informatieverstrekking aan de bevoegde 
autoriteiten en de beleggers; handelingen 
ter bepaling van de omstandigheden 
waaronder er sprake is van een 
systematisch gebruik van 
hefboomfinanciering; handelingen ter 
uitwerking van de beginselen die door de 
bevoegde autoriteiten dienen te worden 
gehanteerd wanneer zij overwegen 
beperkingen te stellen aan de 
hefboomfinanciering; handelingen ter 
bepaling van de vorm, inhoud en frequentie 
van de informatie-uitwisseling over BAB's 
tussen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst van de BAB en 
bevoegde autoriteiten van andere lidstaten 
waar de BAB alleen of tezamen met andere 
BAB's gevolgen zou kunnen hebben voor 
de stabiliteit van systeemrelevante 
financiële instellingen en de ordelijke 
werking van de markten; handelingen ter 
bepaling van de procedures voor verificatie 
ter plaatse en onderzoek.
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autoriteiten van andere lidstaten waar de 
BAB alleen of tezamen met andere BAB's 
gevolgen zou kunnen hebben voor de 
stabiliteit van systeemrelevante financiële 
instellingen en de ordelijke werking van de
markten; maatregelen ter bepaling van de 
procedures voor verificatie ter plaatse en 
onderzoek.

Or. en

Motivering

De wijzigingen zijn nodig in verband met verdere amendementen. In artikel 17 wordt de term 
"toezicht" vervangen door "controle" om het verschil met de "toezichtsvereisten" voor icbe's 
te benadrukken, die hier niet van toepassing dienen te zijn.

Amendement 299
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Met name moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen de nodige 
uitvoeringsmaatregelen voor de 
onderhavige richtlijn vast te stellen. In dit 
verband moet de Commissie maatregelen 
kunnen vaststellen ter bepaling van de 
voorwaarden waaronder BAB's die 
portefeuilles beheren van AB's waarvan 
de beheerde activa niet uitstijgen boven de 
in deze richtlijn genoemde drempel, hun 
recht mogen uitoefenen om toch te 
worden behandeld als BAB in de zin van 
deze richtlijn. Voorts gaat het om 
maatregelen ter uitwerking van de criteria 
aan de hand waarvan de bevoegde 
autoriteiten kunnen beoordelen of BAB's 
zich aan hun gedragsregels houden, het 
type belangenconflicten dat BAB's moeten 
vaststellen, alsmede de stappen die ten 
aanzien van de interne en organisatorische 
procedures redelijkerwijs van hen mogen 
worden verwacht om belangenconflicten 

(27) Met name moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen om in 
overeenstemming met artikel 290 van het 
Verdrag de voor de uitvoering van de 
onderhavige richtlijn nodige gedelegeerde 
handelingen vast te stellen ter uitwerking 
van de criteria aan de hand waarvan de 
bevoegde autoriteiten kunnen beoordelen 
of BAB's zich aan hun gedragsregels 
houden, het type belangenconflicten dat 
BAB's moeten vaststellen, alsmede de 
stappen die ten aanzien van de interne en 
organisatorische procedures redelijkerwijs 
van hen mogen worden verwacht om 
belangenconflicten vast te stellen, te 
voorkomen, te beheren en bekend te 
maken; handelingen ter bepaling van de 
omstandigheden waaronder het 
risicobeheer niet gescheiden hoeft te zijn 
van het portefeuillebeheer en handelingen
ter uitwerking van het risicobeheer dat 
BAB's moeten voeren naargelang van de 
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vast te stellen, te voorkomen, te beheren en 
bekend te maken; maatregelen ter 
uitwerking van het risicobeheer dat BAB's 
moeten voeren naargelang van de risico's 
die de BAB aangaat voor het door hem 
beheerde AB, alsmede de regelingen die 
nodig zijn om BAB's in staat te stellen de 
bijzondere risico's van baissetransacties te 
beheren, waaronder relevante 
beperkingen die nodig kunnen zijn om het 
AB te beschermen tegen een 
buitensporige blootstelling aan risico's; 
maatregelen ter uitwerking van de 
vereisten van de onderhavige richtlijn op 
het gebied van het liquiditeitsbeheer, en in 
het bijzonder van de 
minimumliquiditeitsvereisten voor AB's; 
maatregelen ter bepaling van de vereisten 
waaraan opdrachtgevers van 
effectiseringsinstrumenten moeten 
voldoen voordat een BAB in dergelijke na 
1 januari 2011 uitgegeven instrumenten 
mag investeren; maatregelen ter bepaling 
van de vereisten waaraan BAB's moeten 
voldoen wanneer zij in dergelijke 
effectiseringsinstrumenten investeren;
maatregelen ter uitwerking van de criteria 
op grond waarvan een taxateur 
onafhankelijk in de zin van deze richtlijn 
kan worden geacht; maatregelen ter 
uitwerking van de voorwaarden waaronder 
mag worden ingestemd met de delegatie 
van BAB-taken, en de omstandigheden 
waaronder de beheerder op grond van een 
te vergaande delegatie niet meer als de 
beheerder van het AB kan worden 
beschouwd; maatregelen ter uitwerking 
van de inhoud en de vorm van het 
jaarverslag dat BAB's voor elk door hen 
beheerd AB ter beschikking moeten 
stellen, en ter uitwerking van de 
informatieverplichtingen van BAB's jegens 
beleggers en de verslagleggingsplicht 
jegens de bevoegde autoriteiten, alsmede 
de frequentie hiervan; maatregelen ter 
uitwerking van de informatievereisten 
waaraan BAB's met betrekking tot de 
hefboomfinanciering en de frequentie van 

risico's die de BAB aangaat voor het door
hem beheerde AB; handelingen ter 
uitwerking van de vereisten van de 
onderhavige richtlijn op het gebied van het 
liquiditeitsbeheer, en in het bijzonder van 
de minimumliquiditeitsvereisten voor 
AB's; handelingen ter uitwerking van de 
criteria op grond waarvan een taxateur 
onafhankelijk in de zin van deze richtlijn 
kan worden geacht; handelingen ter 
uitwerking van de voorwaarden waaronder 
mag worden ingestemd met de delegatie 
van BAB-taken, en de omstandigheden 
waaronder de beheerder op grond van een 
te vergaande delegatie niet meer als de 
beheerder van het AB kan worden 
beschouwd; handelingen ter uitwerking 
van de inhoud en de vorm van het 
jaarverslag dat BAB's voor elk door hen 
beheerd AB ter beschikking moeten 
stellen, en ter uitwerking van de 
informatieverplichtingen van BAB's jegens 
beleggers en de verslagleggingsplicht 
jegens de bevoegde autoriteiten, alsmede 
de frequentie hiervan; handelingen ter 
uitwerking van de informatievereisten 
waaraan BAB's met betrekking tot de 
hefboomfinanciering en de frequentie van 
de informatieverstrekking aan de bevoegde 
autoriteiten en de beleggers moeten 
voldoen; handelingen ter bepaling van de 
nadere inhoud van en de wijze waarop 
BAB's die een beheersende invloed in een 
uitgevende instelling of niet-
beursgenoteerde onderneming verwerven, 
moeten voldoen aan hun 
informatieverplichting jegens deze 
uitgevende instelling of niet-
beursgenoteerde onderneming en hun 
aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers, 
waaronder de informatie die in de 
jaarverslagen van de door hen beheerde 
AB's moet worden verstrekt; handelingen
ter bepaling van de vorm, inhoud en 
frequentie van de informatie-uitwisseling 
over BAB's tussen de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat van herkomst van de BAB 
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de informatieverstrekking aan de bevoegde 
autoriteiten en de beleggers moeten 
voldoen; maatregelen ter bepaling van 
grenzen aan de hefboomfinanciering die 
BAB's bij het beheer van AB's mogen 
gebruiken; maatregelen ter bepaling van 
de nadere inhoud van en de wijze waarop 
BAB's die een beheersende invloed in een 
uitgevende instelling of niet-
beursgenoteerde onderneming verwerven, 
moeten voldoen aan hun 
informatieverplichting jegens deze 
uitgevende instelling of niet-
beursgenoteerde onderneming en hun 
aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers, 
waaronder de informatie die in de 
jaarverslagen van de door hen beheerde 
AB's moet worden verstrekt; ter bepaling 
van de soorten beperkingen of 
voorwaarden die kunnen worden 
verbonden aan het verhandelen van AB's 
aan professionele beleggers in de lidstaat 
van herkomst van de BAB; maatregelen 
ter uitwerking van de algemene 
toetsingscriteria voor de 
gelijkwaardigheid van 
waarderingsstandaarden van derde 
landen waar de taxateur is gevestigd, de 
gelijkwaardigheid van wetgeving van 
derde landen voor bewaarders en, voor de 
toepassing van de vergunningverlening 
aan in derde landen gevestigde BAB's, de 
gelijkwaardigheid van de prudentiële 
regelgeving en het doorlopende toezicht; 
en maatregelen ter uitwerking van de 
algemene criteria voor de toetsing of 
derde landen BAB's uit de Gemeenschap 
een daadwerkelijke markttoegang 
verlenen die vergelijkbaar is met die welke 
de Gemeenschap toekent aan BAB's uit 
derde landen; maatregelen ter bepaling 
van de vorm, inhoud en frequentie van de 
informatie-uitwisseling over BAB's tussen 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst van de BAB en bevoegde 
autoriteiten van andere lidstaten waar de 
BAB alleen of tezamen met andere BAB's 

en bevoegde autoriteiten van andere 
lidstaten waar de BAB alleen of tezamen 
met andere BAB's gevolgen zou kunnen 
hebben voor de stabiliteit van 
systeemrelevante financiële instellingen en 
de ordelijke werking van de markten; 
handelingen ter bepaling van de procedures 
voor verificatie ter plaatse en onderzoek.
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gevolgen zou kunnen hebben voor de 
stabiliteit van systeemrelevante financiële 
instellingen en de ordelijke werking van de 
markten; maatregelen ter bepaling van de 
procedures voor verificatie ter plaatse en 
onderzoek.

Or. en

Motivering

Deze wijzigingen vloeien voort uit voorgaande amendementen.

Amendement 300
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Met name moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen de nodige 
uitvoeringsmaatregelen voor de 
onderhavige richtlijn vast te stellen. In dit 
verband moet de Commissie maatregelen 
kunnen vaststellen ter bepaling van de 
voorwaarden waaronder BAB's die 
portefeuilles beheren van AB's waarvan 
de beheerde activa niet uitstijgen boven de 
in deze richtlijn genoemde drempel, hun 
recht mogen uitoefenen om toch te 
worden behandeld als BAB in de zin van 
deze richtlijn. Voorts gaat het om 
maatregelen ter uitwerking van de criteria 
aan de hand waarvan de bevoegde 
autoriteiten kunnen beoordelen of BAB's 
zich aan hun gedragsregels houden, het 
type belangenconflicten dat BAB's moeten 
vaststellen, alsmede de stappen die ten 
aanzien van de interne en organisatorische 
procedures redelijkerwijs van hen mogen 
worden verwacht om belangenconflicten 
vast te stellen, te voorkomen, te beheren en 
bekend te maken; maatregelen ter 
uitwerking van het risicobeheer dat BAB's 
moeten voeren naargelang van de risico's 

(27) Met name moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen om in 
overeenstemming met artikel 290 van het 
Verdrag de voor de uitvoering van de 
onderhavige richtlijn nodige gedelegeerde 
handelingen vast te stellen ter uitwerking 
van de criteria aan de hand waarvan de 
bevoegde autoriteiten kunnen beoordelen 
of BAB's zich aan hun gedragsregels 
houden, het type belangenconflicten dat 
BAB's moeten vaststellen, alsmede de 
stappen die ten aanzien van de interne en 
organisatorische procedures redelijkerwijs 
van hen mogen worden verwacht om 
belangenconflicten vast te stellen, te 
voorkomen, te beheren en bekend te 
maken; handelingen ter uitwerking van het 
risicobeheer dat BAB's moeten voeren 
naargelang van de risico's die de BAB 
aangaat voor het door hem beheerde AB, 
alsmede de regelingen die nodig zijn om 
BAB's in staat te stellen de bijzondere 
risico's van baissetransacties te beheren, 
waaronder relevante beperkingen die nodig 
kunnen zijn om het AB te beschermen 
tegen een buitensporige blootstelling aan 
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die de BAB aangaat voor het door hem 
beheerde AB, alsmede de regelingen die 
nodig zijn om BAB's in staat te stellen de 
bijzondere risico's van baissetransacties te 
beheren, waaronder relevante beperkingen 
die nodig kunnen zijn om het AB te 
beschermen tegen een buitensporige 
blootstelling aan risico's; maatregelen ter 
uitwerking van de vereisten van de 
onderhavige richtlijn op het gebied van het 
liquiditeitsbeheer, en in het bijzonder van 
de minimumliquiditeitsvereisten voor 
AB's; maatregelen ter bepaling van de 
vereisten waaraan opdrachtgevers van 
effectiseringsinstrumenten moeten voldoen 
voordat een BAB in dergelijke na 1 januari 
2011 uitgegeven instrumenten mag 
investeren; maatregelen ter bepaling van 
de vereisten waaraan BAB's moeten 
voldoen wanneer zij in dergelijke 
effectiseringsinstrumenten investeren; 
maatregelen ter uitwerking van de criteria 
op grond waarvan een taxateur 
onafhankelijk in de zin van deze richtlijn 
kan worden geacht; maatregelen ter 
uitwerking van de voorwaarden waaronder 
mag worden ingestemd met de delegatie 
van BAB-taken, en de omstandigheden 
waaronder de beheerder op grond van een 
te vergaande delegatie niet meer als de 
beheerder van het AB kan worden 
beschouwd; maatregelen ter uitwerking 
van de inhoud en de vorm van het 
jaarverslag dat BAB's voor elk door hen 
beheerd AB ter beschikking moeten 
stellen, en ter uitwerking van de 
informatieverplichtingen van BAB's jegens 
beleggers en de verslagleggingsplicht 
jegens de bevoegde autoriteiten, alsmede 
de frequentie hiervan; maatregelen ter 
uitwerking van de informatievereisten 
waaraan BAB's met betrekking tot de 
hefboomfinanciering en de frequentie van 
de informatieverstrekking aan de bevoegde 
autoriteiten en de beleggers moeten
voldoen; maatregelen ter bepaling van 
grenzen aan de hefboomfinanciering die 
BAB's bij het beheer van AB's mogen 

risico's; handelingen ter uitwerking van de 
vereisten van de onderhavige richtlijn op 
het gebied van het liquiditeitsbeheer, en in 
het bijzonder van de 
minimumliquiditeitsvereisten voor AB's; 
handelingen ter bepaling van de vereisten 
waaraan opdrachtgevers van 
effectiseringsinstrumenten moeten voldoen 
voordat een AB in dergelijke na 1 januari 
2011 uitgegeven instrumenten mag 
investeren; handelingen ter bepaling van de 
vereisten waaraan AB's moeten voldoen 
wanneer zij in dergelijke 
effectiseringsinstrumenten investeren; 
handelingen ter uitwerking van de criteria 
op grond waarvan een taxateur 
onafhankelijk in de zin van deze richtlijn 
kan worden geacht; handelingen ter 
uitwerking van de voorwaarden waaronder 
mag worden ingestemd met de delegatie 
van BAB-taken, en de omstandigheden 
waaronder de beheerder op grond van een 
te vergaande delegatie niet meer als de 
beheerder van het AB kan worden 
beschouwd; handelingen ter uitwerking 
van de inhoud en de vorm van het 
jaarverslag dat AB's ter beschikking 
moeten stellen, en ter uitwerking van de 
informatieverplichtingen van BAB's jegens 
beleggers en de verslagleggingsplicht 
jegens de bevoegde autoriteiten, alsmede 
de frequentie hiervan; handelingen ter
uitwerking van de informatievereisten 
waaraan AB's met betrekking tot de 
hefboomfinanciering en de frequentie van 
de informatieverstrekking aan de bevoegde 
autoriteiten en de beleggers moeten 
voldoen; handelingen ter bepaling van 
grenzen aan de hefboomfinanciering die 
AB's mogen gebruiken; handelingen ter 
bepaling van de nadere inhoud van en de 
wijze waarop AB's die een beheersende 
invloed in een uitgevende instelling of niet-
beursgenoteerde onderneming verwerven, 
moeten voldoen aan hun 
informatieverplichting jegens deze 
uitgevende instelling of niet-
beursgenoteerde onderneming en hun 
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gebruiken; maatregelen ter bepaling van de 
nadere inhoud van en de wijze waarop 
BAB's die een beheersende invloed in een 
uitgevende instelling of niet-
beursgenoteerde onderneming verwerven, 
moeten voldoen aan hun 
informatieverplichting jegens deze 
uitgevende instelling of niet-
beursgenoteerde onderneming en hun 
aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers, 
waaronder de informatie die in de 
jaarverslagen van de door hen beheerde 
AB's moet worden verstrekt; ter bepaling 
van de soorten beperkingen of 
voorwaarden die kunnen worden 
verbonden aan het verhandelen van AB's 
aan professionele beleggers in de lidstaat 
van herkomst van de BAB; maatregelen ter 
uitwerking van de algemene 
toetsingscriteria voor de gelijkwaardigheid 
van waarderingsstandaarden van derde 
landen waar de taxateur is gevestigd, de 
gelijkwaardigheid van wetgeving van 
derde landen voor bewaarders en, voor de 
toepassing van de vergunningverlening aan 
in derde landen gevestigde BAB's, de 
gelijkwaardigheid van de prudentiële 
regelgeving en het doorlopende toezicht; 
en maatregelen ter uitwerking van de 
algemene criteria voor de toetsing of derde 
landen BAB's uit de Gemeenschap een 
daadwerkelijke markttoegang verlenen die 
vergelijkbaar is met die welke de 
Gemeenschap toekent aan BAB's uit derde 
landen; maatregelen ter bepaling van de 
vorm, inhoud en frequentie van de 
informatie-uitwisseling over BAB's tussen 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst van de BAB en bevoegde 
autoriteiten van andere lidstaten waar de 
BAB alleen of tezamen met andere BAB's 
gevolgen zou kunnen hebben voor de 
stabiliteit van systeemrelevante financiële 
instellingen en de ordelijke werking van de 
markten; maatregelen ter bepaling van de 
procedures voor verificatie ter plaatse en 
onderzoek.

aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers, 
waaronder de informatie die in de 
jaarverslagen van de door hen beheerde 
AB's moet worden verstrekt; ter bepaling 
van de soorten beperkingen of 
voorwaarden die kunnen worden 
verbonden aan het verhandelen van AB's 
aan professionele beleggers in de lidstaat 
van herkomst van de BAB; handelingen ter 
uitwerking van de algemene 
toetsingscriteria voor de gelijkwaardigheid 
van waarderingsstandaarden van derde 
landen waar de taxateur is gevestigd, de 
gelijkwaardigheid van wetgeving van 
derde landen voor bewaarders en, voor de 
toepassing van de vergunningverlening aan 
in derde landen gevestigde AB's, de 
algemene criteria voor de toetsing van de 
effectiviteit van de samenwerking op het 
gebied van prudentieel toezicht en in 
belastingzaken; en handelingen ter 
uitwerking van de algemene criteria voor 
de toetsing of derde landen BAB's uit de 
Unie een daadwerkelijke markttoegang 
verlenen die vergelijkbaar is met die welke 
de Unie toekent aan BAB's uit derde 
landen; handelingen ter bepaling van de 
vorm, inhoud en frequentie van de 
informatie-uitwisseling over AB's en
BAB's tussen het Europees Comité voor 
systeemrisico's (ECSR), de Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
(EAEM) en de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaat van herkomst van het AB of de 
BAB waar het AB of de BAB alleen of 
tezamen met andere AB's en BAB's 
gevolgen zou kunnen hebben voor de 
stabiliteit van systeemrelevante financiële 
instellingen en de ordelijke werking van de 
markten; handelingen ter bepaling van de 
procedures voor verificatie ter plaatse en 
onderzoek.
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Or. en

Motivering

Ten behoeve van de samenhang met voorgaande amendementen.

Amendement 301
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Met name moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen de nodige 
uitvoeringsmaatregelen voor de 
onderhavige richtlijn vast te stellen. In dit 
verband moet de Commissie maatregelen 
kunnen vaststellen ter bepaling van de 
voorwaarden waaronder BAB's die 
portefeuilles beheren van AB's waarvan 
de beheerde activa niet uitstijgen boven de 
in deze richtlijn genoemde drempel, hun 
recht mogen uitoefenen om toch te 
worden behandeld als BAB in de zin van 
deze richtlijn. Voorts gaat het om 
maatregelen ter uitwerking van de criteria 
aan de hand waarvan de bevoegde 
autoriteiten kunnen beoordelen of BAB's 
zich aan hun gedragsregels houden, het 
type belangenconflicten dat BAB's moeten 
vaststellen, alsmede de stappen die ten 
aanzien van de interne en organisatorische 
procedures redelijkerwijs van hen mogen 
worden verwacht om belangenconflicten 
vast te stellen, te voorkomen, te beheren en 
bekend te maken; maatregelen ter 
uitwerking van het risicobeheer dat BAB's 
moeten voeren naargelang van de risico's 
die de BAB aangaat voor het door hem 
beheerde AB, alsmede de regelingen die 
nodig zijn om BAB's in staat te stellen de 
bijzondere risico's van baissetransacties te 
beheren, waaronder relevante beperkingen 
die nodig kunnen zijn om het AB te 
beschermen tegen een buitensporige 

(27) Met name moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen om in 
overeenstemming met artikel 290 van het 
Verdrag de voor de uitvoering van de 
onderhavige richtlijn nodige gedelegeerde 
handelingen vast te stellen ter uitwerking 
van de criteria aan de hand waarvan de 
bevoegde autoriteiten kunnen beoordelen 
of BAB's zich aan hun gedragsregels 
houden, het type belangenconflicten dat 
BAB's moeten vaststellen, alsmede de 
stappen die ten aanzien van de interne en 
organisatorische procedures redelijkerwijs 
van hen mogen worden verwacht om 
belangenconflicten vast te stellen, te 
voorkomen, te beheren en bekend te 
maken; handelingen ter uitwerking van de 
beginselen die de BAB's in acht moeten 
nemen in hun beloningsbeleid en –
praktijken; handelingen ter uitwerking van 
het risicobeheer dat BAB's moeten voeren 
naargelang van de risico's die de BAB 
aangaat voor het door hem beheerde AB, 
alsmede de regelingen die nodig zijn om 
BAB's in staat te stellen de bijzondere 
risico's van baissetransacties te beheren, 
waaronder relevante beperkingen die nodig
kunnen zijn om het AB te beschermen 
tegen een buitensporige blootstelling aan 
risico's; handelingen ter uitwerking van de 
vereisten van de onderhavige richtlijn op 
het gebied van het liquiditeitsbeheer, en in 
het bijzonder van de 
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blootstelling aan risico's; maatregelen ter 
uitwerking van de vereisten van de 
onderhavige richtlijn op het gebied van het 
liquiditeitsbeheer, en in het bijzonder van 
de minimumliquiditeitsvereisten voor 
AB's; maatregelen ter bepaling van de 
vereisten waaraan opdrachtgevers van 
effectiseringsinstrumenten moeten voldoen 
voordat een BAB in dergelijke na 1 januari 
2011 uitgegeven instrumenten mag 
investeren; maatregelen ter bepaling van 
de vereisten waaraan BAB's moeten 
voldoen wanneer zij in dergelijke 
effectiseringsinstrumenten investeren; 
maatregelen ter uitwerking van de criteria 
op grond waarvan een taxateur 
onafhankelijk in de zin van deze richtlijn 
kan worden geacht; maatregelen ter 
uitwerking van de voorwaarden waaronder 
mag worden ingestemd met de delegatie 
van BAB-taken, en de omstandigheden 
waaronder de beheerder op grond van een 
te vergaande delegatie niet meer als de 
beheerder van het AB kan worden 
beschouwd; maatregelen ter uitwerking 
van de inhoud en de vorm van het 
jaarverslag dat BAB's voor elk door hen 
beheerd AB ter beschikking moeten 
stellen, en ter uitwerking van de 
informatieverplichtingen van BAB's jegens 
beleggers en de verslagleggingsplicht 
jegens de bevoegde autoriteiten, alsmede 
de frequentie hiervan; maatregelen ter 
uitwerking van de informatievereisten 
waaraan BAB's met betrekking tot de 
hefboomfinanciering en de frequentie van 
de informatieverstrekking aan de bevoegde 
autoriteiten en de beleggers moeten 
voldoen; maatregelen ter bepaling van 
grenzen aan de hefboomfinanciering die 
BAB's bij het beheer van AB's mogen 
gebruiken; maatregelen ter bepaling van de 
nadere inhoud van en de wijze waarop 
BAB's die een beheersende invloed in een 
uitgevende instelling of niet-
beursgenoteerde onderneming verwerven, 
moeten voldoen aan hun 
informatieverplichting jegens deze 

minimumliquiditeitsvereisten voor AB's; 
handelingen ter bepaling van de vereisten 
waaraan opdrachtgevers van 
effectiseringsinstrumenten moeten voldoen 
voordat een BAB in dergelijke na 1 januari 
2011 uitgegeven instrumenten mag 
investeren; handelingen ter bepaling van de 
vereisten waaraan BAB's moeten voldoen 
wanneer zij in dergelijke 
effectiseringsinstrumenten investeren; 
handelingen ter vaststelling van de 
vereisten met betrekking tot het 
aanvangskapitaal en het feitelijk kapitaal 
van BAB's; handelingen ter uitwerking 
van de criteria op grond waarvan een 
taxateur onafhankelijk in de zin van deze 
richtlijn kan worden geacht; handelingen
ter uitwerking van de voorwaarden 
waaronder mag worden ingestemd met de 
delegatie van BAB-taken, en de 
omstandigheden waaronder de beheerder 
op grond van een te vergaande delegatie 
niet meer als de beheerder van het AB kan 
worden beschouwd; handelingen ter 
uitwerking van de inhoud en de vorm van 
het jaarverslag dat BAB's voor elk door 
hen beheerd AB ter beschikking moeten 
stellen, en ter uitwerking van de 
informatieverplichtingen van BAB's jegens 
beleggers en de verslagleggingsplicht 
jegens de bevoegde autoriteiten, alsmede 
de frequentie hiervan; handelingen ter 
uitwerking van de informatievereisten 
waaraan BAB's met betrekking tot de 
hefboomfinanciering en de frequentie van 
de informatieverstrekking aan de bevoegde 
autoriteiten en de beleggers moeten 
voldoen; handelingen ter bepaling van 
grenzen aan de hefboomfinanciering die 
BAB's bij het beheer van AB's mogen 
gebruiken; handelingen ter bepaling van de 
nadere inhoud van en de wijze waarop 
BAB's die een beheersende invloed in een 
uitgevende instelling of niet-
beursgenoteerde onderneming verwerven, 
moeten voldoen aan hun 
informatieverplichting jegens deze 
uitgevende instelling of niet-
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uitgevende instelling of niet-
beursgenoteerde onderneming en hun 
aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers, 
waaronder de informatie die in de 
jaarverslagen van de door hen beheerde 
AB's moet worden verstrekt; ter bepaling 
van de soorten beperkingen of 
voorwaarden die kunnen worden 
verbonden aan het verhandelen van AB's 
aan professionele beleggers in de lidstaat 
van herkomst van de BAB; maatregelen ter 
uitwerking van de algemene 
toetsingscriteria voor de gelijkwaardigheid 
van waarderingsstandaarden van derde 
landen waar de taxateur is gevestigd, de 
gelijkwaardigheid van wetgeving van 
derde landen voor bewaarders en, voor de 
toepassing van de vergunningverlening aan 
in derde landen gevestigde BAB's, de 
gelijkwaardigheid van de prudentiële 
regelgeving en het doorlopende toezicht; 
en maatregelen ter uitwerking van de 
algemene criteria voor de toetsing of derde 
landen BAB's uit de Gemeenschap een 
daadwerkelijke markttoegang verlenen die 
vergelijkbaar is met die welke de 
Gemeenschap toekent aan BAB's uit derde 
landen; maatregelen ter bepaling van de 
vorm, inhoud en frequentie van de 
informatie-uitwisseling over BAB's tussen 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst van de BAB en bevoegde 
autoriteiten van andere lidstaten waar de 
BAB alleen of tezamen met andere BAB's 
gevolgen zou kunnen hebben voor de 
stabiliteit van systeemrelevante financiële 
instellingen en de ordelijke werking van de 
markten; maatregelen ter bepaling van de 
procedures voor verificatie ter plaatse en 
onderzoek.

beursgenoteerde onderneming en hun 
aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers, 
waaronder de informatie die in de 
jaarverslagen van de door hen beheerde 
AB's moet worden verstrekt; ter bepaling 
van de precieze inhoud van het overzicht 
dat moet worden verstrekt over onttrokken 
activa; ter bepaling van de soorten 
beperkingen of voorwaarden die kunnen 
worden verbonden aan het verhandelen van 
AB's aan professionele beleggers in de 
lidstaat van herkomst van de BAB; 
handelingen ter uitwerking van de 
algemene toetsingscriteria voor de 
gelijkwaardigheid van 
waarderingsstandaarden van derde landen 
waar de taxateur is gevestigd, de 
gelijkwaardigheid van wetgeving van 
derde landen voor bewaarders en, voor de 
toepassing van de vergunningverlening aan 
in derde landen gevestigde BAB's, de 
gelijkwaardigheid van de prudentiële 
regelgeving en het doorlopende toezicht; 
en handelingen ter uitwerking van de 
algemene criteria voor de toetsing of derde 
landen BAB's uit de Unie een 
daadwerkelijke markttoegang verlenen die 
vergelijkbaar is met die welke de Unie
toekent aan BAB's uit derde landen; 
handelingen ter bepaling van de vorm, 
inhoud en frequentie van de informatie-
uitwisseling over BAB's tussen de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst van de BAB en bevoegde 
autoriteiten van andere lidstaten waar de 
BAB alleen of tezamen met andere BAB's 
gevolgen zou kunnen hebben voor de 
stabiliteit van systeemrelevante financiële 
instellingen en de ordelijke werking van de 
markten; handelingen ter bepaling van de 
procedures voor verificatie ter plaatse en 
onderzoek.

Or. en
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Amendement 302
Marta Andreasen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Met name moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen de nodige 
uitvoeringsmaatregelen voor de 
onderhavige richtlijn vast te stellen. In dit 
verband moet de Commissie maatregelen 
kunnen vaststellen ter bepaling van de 
voorwaarden waaronder BAB's die 
portefeuilles beheren van AB's waarvan de 
beheerde activa niet uitstijgen boven de in 
deze richtlijn genoemde drempel, hun recht 
mogen uitoefenen om toch te worden 
behandeld als BAB in de zin van deze 
richtlijn. Voorts gaat het om maatregelen
ter uitwerking van de criteria aan de hand 
waarvan de bevoegde autoriteiten kunnen 
beoordelen of BAB's zich aan hun 
gedragsregels houden, het type 
belangenconflicten dat BAB's moeten 
vaststellen, alsmede de stappen die ten 
aanzien van de interne en organisatorische 
procedures redelijkerwijs van hen mogen 
worden verwacht om belangenconflicten 
vast te stellen, te voorkomen, te beheren en 
bekend te maken; maatregelen ter 
uitwerking van het risicobeheer dat BAB's 
moeten voeren naargelang van de risico's 
die de BAB aangaat voor het door hem 
beheerde AB, alsmede de regelingen die 
nodig zijn om BAB's in staat te stellen de 
bijzondere risico's van baissetransacties te 
beheren, waaronder relevante beperkingen 
die nodig kunnen zijn om het AB te 
beschermen tegen een buitensporige 
blootstelling aan risico's; maatregelen ter 
uitwerking van de vereisten van de 
onderhavige richtlijn op het gebied van het 
liquiditeitsbeheer, en in het bijzonder van 
de minimumliquiditeitsvereisten voor 
AB's; maatregelen ter bepaling van de 
vereisten waaraan opdrachtgevers van 

(27) Met name moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen om in 
overeenstemming met artikel 290 van het 
Verdrag de voor de uitvoering van de 
onderhavige richtlijn nodige gedelegeerde 
handelingen vast te stellen ter bepaling van 
voorwaarden waaronder BAB's die 
portefeuilles beheren van AB's waarvan de 
beheerde activa niet uitstijgen boven de in 
deze richtlijn genoemde drempel, hun recht 
mogen uitoefenen om toch te worden 
behandeld als BAB in de zin van deze 
richtlijn. Voorts gaat het om handelingen
ter uitwerking van de criteria aan de hand 
waarvan de bevoegde autoriteiten kunnen 
beoordelen of BAB's zich aan hun 
gedragsregels houden, het type 
belangenconflicten dat BAB's moeten 
vaststellen, alsmede de stappen die ten 
aanzien van de interne en organisatorische 
procedures redelijkerwijs van hen mogen 
worden verwacht om belangenconflicten 
vast te stellen, te voorkomen, te beheren en 
bekend te maken; handelingen ter 
uitwerking van het risicobeheer dat BAB's 
moeten voeren naargelang van de risico's 
die de BAB aangaat voor het door hem 
beheerde AB, alsmede de regelingen die 
nodig zijn om BAB's in staat te stellen de 
bijzondere risico's van baissetransacties te 
beheren, waaronder relevante beperkingen 
die nodig kunnen zijn om het AB te 
beschermen tegen een buitensporige 
blootstelling aan risico's; handelingen ter 
uitwerking van de vereisten van de 
onderhavige richtlijn op het gebied van het 
liquiditeitsbeheer, en in het bijzonder van 
de minimumliquiditeitsvereisten voor 
AB's; handelingen ter bepaling van de 
vereisten waaraan opdrachtgevers van 
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effectiseringsinstrumenten moeten voldoen 
voordat een BAB in dergelijke na 1 januari 
2011 uitgegeven instrumenten mag 
investeren; maatregelen ter bepaling van 
de vereisten waaraan BAB's moeten 
voldoen wanneer zij in dergelijke 
effectiseringsinstrumenten investeren; 
maatregelen ter uitwerking van de criteria 
op grond waarvan een taxateur 
onafhankelijk in de zin van deze richtlijn 
kan worden geacht; maatregelen ter 
uitwerking van de voorwaarden 
waaronder mag worden ingestemd met de 
delegatie van BAB-taken, en de 
omstandigheden waaronder de beheerder 
op grond van een te vergaande delegatie 
niet meer als de beheerder van het AB kan 
worden beschouwd; maatregelen ter 
uitwerking van de inhoud en de vorm van 
het jaarverslag dat BAB's voor elk door 
hen beheerd AB ter beschikking moeten 
stellen, en ter uitwerking van de 
informatieverplichtingen van BAB's jegens 
beleggers en de verslagleggingsplicht 
jegens de bevoegde autoriteiten, alsmede 
de frequentie hiervan; maatregelen ter 
uitwerking van de informatievereisten 
waaraan BAB's met betrekking tot de 
hefboomfinanciering en de frequentie van 
de informatieverstrekking aan de bevoegde 
autoriteiten en de beleggers moeten 
voldoen; maatregelen ter bepaling van 
grenzen aan de hefboomfinanciering die 
BAB's bij het beheer van AB's mogen 
gebruiken; maatregelen ter bepaling van de 
nadere inhoud van en de wijze waarop 
BAB's die een beheersende invloed in een 
uitgevende instelling of niet-
beursgenoteerde onderneming verwerven, 
moeten voldoen aan hun 
informatieverplichting jegens deze 
uitgevende instelling of niet-
beursgenoteerde onderneming en hun 
aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers, 
waaronder de informatie die in de 
jaarverslagen van de door hen beheerde 
AB's moet worden verstrekt; ter bepaling 

effectiseringsinstrumenten moeten voldoen 
voordat een BAB in dergelijke na 1 januari 
2011 uitgegeven instrumenten mag 
investeren; handelingen ter bepaling van de 
vereisten waaraan BAB's moeten voldoen 
wanneer zij in dergelijke 
effectiseringsinstrumenten investeren; 
handelingen ter uitwerking van de criteria 
op grond waarvan een taxateur 
onafhankelijk in de zin van deze richtlijn 
kan worden geacht; handelingen ter 
uitwerking van de voorwaarden waaronder 
mag worden ingestemd met de delegatie 
van BAB-taken, en de omstandigheden 
waaronder de beheerder op grond van een 
te vergaande delegatie niet meer als de 
beheerder van het AB kan worden 
beschouwd; handelingen ter uitwerking 
van de inhoud en de vorm van het 
jaarverslag dat BAB's voor elk door hen 
beheerd AB ter beschikking moeten 
stellen, en ter uitwerking van de 
informatieverplichtingen van BAB's jegens 
beleggers en de verslagleggingsplicht 
jegens de bevoegde autoriteiten, alsmede 
de frequentie hiervan; handelingen ter 
uitwerking van de informatievereisten 
waaraan BAB's met betrekking tot de 
hefboomfinanciering en de frequentie van 
de informatieverstrekking aan de bevoegde 
autoriteiten en de beleggers moeten 
voldoen; handelingen ter bepaling van 
grenzen aan de hefboomfinanciering die 
BAB's bij het beheer van AB's mogen 
gebruiken; handelingen ter bepaling van de 
nadere inhoud van en de wijze waarop 
BAB's die een beheersende invloed in een 
uitgevende instelling of niet-
beursgenoteerde onderneming verwerven, 
moeten voldoen aan hun
informatieverplichting jegens deze 
uitgevende instelling of niet-
beursgenoteerde onderneming en hun 
aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers, 
waaronder de informatie die in de 
jaarverslagen van de door hen beheerde 
AB's moet worden verstrekt; ter bepaling 
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van de soorten beperkingen of 
voorwaarden die kunnen worden 
verbonden aan het verhandelen van AB's 
aan professionele beleggers in de lidstaat 
van herkomst van de BAB; maatregelen ter 
uitwerking van de algemene 
toetsingscriteria voor de gelijkwaardigheid 
van waarderingsstandaarden van derde 
landen waar de taxateur is gevestigd, de 
gelijkwaardigheid van wetgeving van 
derde landen voor bewaarders en, voor de 
toepassing van de vergunningverlening aan 
in derde landen gevestigde BAB's, de 
gelijkwaardigheid van de prudentiële 
regelgeving en het doorlopende toezicht; 
en maatregelen ter uitwerking van de 
algemene criteria voor de toetsing of derde 
landen BAB's uit de Gemeenschap een 
daadwerkelijke markttoegang verlenen die 
vergelijkbaar is met die welke de 
Gemeenschap toekent aan BAB's uit derde 
landen; maatregelen ter bepaling van de 
vorm, inhoud en frequentie van de 
informatie-uitwisseling over BAB's tussen 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst van de BAB en bevoegde 
autoriteiten van andere lidstaten waar de 
BAB alleen of tezamen met andere BAB's 
gevolgen zou kunnen hebben voor de 
stabiliteit van systeemrelevante financiële 
instellingen en de ordelijke werking van de 
markten; maatregelen ter bepaling van de 
procedures voor verificatie ter plaatse en
onderzoek.

van de soorten beperkingen of 
voorwaarden die kunnen worden 
verbonden aan het verhandelen van AB's 
aan professionele beleggers in de lidstaat 
van herkomst van de BAB; handelingen ter 
uitwerking van de algemene 
toetsingscriteria voor de gelijkwaardigheid 
van waarderingsstandaarden van derde 
landen waar de taxateur is gevestigd, de 
gelijkwaardigheid van wetgeving van 
derde landen voor bewaarders en, voor de 
toepassing van de vergunningverlening aan 
in derde landen gevestigde BAB's, de 
gelijkwaardigheid van de prudentiële 
regelgeving en het doorlopende toezicht; 
en handelingen ter uitwerking van de 
algemene criteria voor de toetsing of derde 
landen BAB's uit de Unie een 
daadwerkelijke markttoegang verlenen die 
vergelijkbaar is met die welke de Unie
toekent aan BAB's uit derde landen; 
handelingen ter bepaling van de vorm, 
inhoud en frequentie van de informatie-
uitwisseling over BAB's tussen de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst van de BAB en bevoegde 
autoriteiten van andere lidstaten waar de 
BAB alleen of tezamen met andere BAB's 
gevolgen zou kunnen hebben voor de 
stabiliteit van systeemrelevante financiële 
instellingen en de ordelijke werking van de 
markten; handelingen ter bepaling van de 
procedures voor verificatie ter plaatse en 
onderzoek.

Or. en

Motivering

Waarderingen worden reeds door onafhankelijke deskundigen uitgevoerd indien dit op grond 
van de omstandigheden noodzakelijk is. Wanneer in alle gevallen een onafhankelijke 
waardering verplicht wordt gesteld, stijgen de onkosten voor de fondsen en daalt het 
rendement voor de beleggers.
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Amendement 303
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Met name moet de Commissie de 
bevoegdheid krijgen de nodige 
uitvoeringsmaatregelen voor de 
onderhavige richtlijn vast te stellen. In dit 
verband moet de Commissie maatregelen
kunnen vaststellen ter bepaling van de 
voorwaarden waaronder BAB's die 
portefeuilles beheren van AB's waarvan de 
beheerde activa niet uitstijgen boven de in 
deze richtlijn genoemde drempel, hun recht 
mogen uitoefenen om toch te worden 
behandeld als BAB in de zin van deze 
richtlijn. Voorts gaat het om maatregelen
ter uitwerking van de criteria aan de hand 
waarvan de bevoegde autoriteiten kunnen 
beoordelen of BAB's zich aan hun 
gedragsregels houden, het type 
belangenconflicten dat BAB's moeten 
vaststellen, alsmede de stappen die ten 
aanzien van de interne en organisatorische 
procedures redelijkerwijs van hen mogen 
worden verwacht om belangenconflicten 
vast te stellen, te voorkomen, te beheren en 
bekend te maken; maatregelen ter 
uitwerking van het risicobeheer dat BAB's 
moeten voeren naargelang van de risico's 
die de BAB aangaat voor het door hem 
beheerde AB, alsmede de regelingen die 
nodig zijn om BAB's in staat te stellen de 
bijzondere risico's van baissetransacties te 
beheren, waaronder relevante beperkingen 
die nodig kunnen zijn om het AB te 
beschermen tegen een buitensporige 
blootstelling aan risico's; maatregelen ter 
uitwerking van de vereisten van de 
onderhavige richtlijn op het gebied van het 
liquiditeitsbeheer, en in het bijzonder van 
de minimumliquiditeitsvereisten voor 
AB's; maatregelen ter bepaling van de 
vereisten waaraan opdrachtgevers van 

(27) De Commissie moet de bevoegdheid 
krijgen om in overeenstemming met 
artikel 290 van het Verdrag gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, met name de 
nodige handelingen voor de uitvoering 
van de onderhavige richtlijn. In dit verband 
moet de Commissie handelingen kunnen 
vaststellen ter bepaling van de 
voorwaarden waaronder BAB's die 
portefeuilles beheren van AB's waarvan de 
beheerde activa niet uitstijgen boven de in 
deze richtlijn genoemde drempel, hun recht 
mogen uitoefenen om toch te worden 
behandeld als BAB in de zin van deze 
richtlijn. Voorts gaat het om handelingen
ter uitwerking van de criteria aan de hand 
waarvan de bevoegde autoriteiten kunnen 
beoordelen of BAB's zich aan hun 
gedragsregels houden, het type 
belangenconflicten dat BAB's moeten 
vaststellen, alsmede de stappen die ten 
aanzien van de interne en organisatorische 
procedures redelijkerwijs van hen mogen 
worden verwacht om belangenconflicten 
vast te stellen, te voorkomen, te beheren en 
bekend te maken; handelingen ter 
uitwerking van het risicobeheer dat BAB's 
moeten voeren naargelang van de risico's 
die de BAB aangaat voor het door hem 
beheerde AB, alsmede de regelingen die 
nodig zijn om BAB's in staat te stellen de 
bijzondere risico's van baissetransacties te 
beheren, waaronder relevante beperkingen 
die nodig kunnen zijn om het AB te 
beschermen tegen een buitensporige 
blootstelling aan risico's; handelingen ter 
uitwerking van de vereisten van de 
onderhavige richtlijn op het gebied van het 
liquiditeitsbeheer, en in het bijzonder van 
de minimumliquiditeitsvereisten voor 
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effectiseringsinstrumenten moeten voldoen 
voordat een BAB in dergelijke na 1 januari 
2011 uitgegeven instrumenten mag 
investeren; maatregelen ter bepaling van 
de vereisten waaraan BAB's moeten 
voldoen wanneer zij in dergelijke 
effectiseringsinstrumenten investeren; 
maatregelen ter uitwerking van de criteria 
op grond waarvan een taxateur 
onafhankelijk in de zin van deze richtlijn 
kan worden geacht; maatregelen ter 
uitwerking van de voorwaarden waaronder 
mag worden ingestemd met de delegatie 
van BAB-taken, en de omstandigheden 
waaronder de beheerder op grond van een 
te vergaande delegatie niet meer als de 
beheerder van het AB kan worden 
beschouwd; maatregelen ter uitwerking 
van de inhoud en de vorm van het 
jaarverslag dat BAB's voor elk door hen 
beheerd AB ter beschikking moeten 
stellen, en ter uitwerking van de 
informatieverplichtingen van BAB's jegens 
beleggers en de verslagleggingsplicht 
jegens de bevoegde autoriteiten, alsmede 
de frequentie hiervan; maatregelen ter 
uitwerking van de informatievereisten 
waaraan BAB's met betrekking tot de 
hefboomfinanciering en de frequentie van 
de informatieverstrekking aan de bevoegde 
autoriteiten en de beleggers moeten 
voldoen; maatregelen ter bepaling van 
grenzen aan de hefboomfinanciering die 
BAB's bij het beheer van AB's mogen 
gebruiken; maatregelen ter bepaling van de 
nadere inhoud van en de wijze waarop 
BAB's die een beheersende invloed in een 
uitgevende instelling of niet-
beursgenoteerde onderneming verwerven, 
moeten voldoen aan hun 
informatieverplichting jegens deze 
uitgevende instelling of niet-
beursgenoteerde onderneming en hun 
aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers, 
waaronder de informatie die in de 
jaarverslagen van de door hen beheerde 
AB's moet worden verstrekt; ter bepaling 

AB's; handelingen ter bepaling van de 
vereisten waaraan opdrachtgevers van 
effectiseringsinstrumenten moeten voldoen 
voordat een BAB in dergelijke na 1 januari 
2011 uitgegeven instrumenten mag 
investeren; handelingen ter bepaling van de 
vereisten waaraan BAB's moeten voldoen 
wanneer zij in dergelijke 
effectiseringsinstrumenten investeren; 
handelingen ter uitwerking van de criteria 
op grond waarvan een taxateur 
onafhankelijk in de zin van deze richtlijn 
kan worden geacht; handelingen ter 
uitwerking van de voorwaarden waaronder 
mag worden ingestemd met de delegatie 
van BAB-taken, en de omstandigheden 
waaronder de beheerder op grond van een 
te vergaande delegatie niet meer als de 
beheerder van het AB kan worden 
beschouwd; handelingen ter uitwerking 
van de inhoud en de vorm van het 
jaarverslag dat BAB's voor elk door hen 
beheerd AB ter beschikking moeten 
stellen, en ter uitwerking van de 
informatieverplichtingen van BAB's jegens 
beleggers en de verslagleggingsplicht 
jegens de bevoegde autoriteiten, alsmede 
de frequentie hiervan; handelingen ter 
uitwerking van de informatievereisten 
waaraan BAB's met betrekking tot de 
hefboomfinanciering en de frequentie van 
de informatieverstrekking aan de bevoegde 
autoriteiten en de beleggers moeten 
voldoen; handelingen ter bepaling van 
grenzen aan de hefboomfinanciering die 
BAB's bij het beheer van AB's mogen 
gebruiken; handelingen ter bepaling van de 
nadere inhoud van en de wijze waarop 
BAB's die een beheersende invloed in een 
uitgevende instelling of niet-
beursgenoteerde onderneming verwerven, 
moeten voldoen aan hun 
informatieverplichting jegens deze 
uitgevende instelling of niet-
beursgenoteerde onderneming en hun 
aandeelhouders en 
werknemersvertegenwoordigers, 
waaronder de informatie die in de 
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van de soorten beperkingen of 
voorwaarden die kunnen worden 
verbonden aan het verhandelen van AB's 
aan professionele beleggers in de lidstaat 
van herkomst van de BAB; maatregelen ter 
uitwerking van de algemene 
toetsingscriteria voor de gelijkwaardigheid 
van waarderingsstandaarden van derde 
landen waar de taxateur is gevestigd, de 
gelijkwaardigheid van wetgeving van 
derde landen voor bewaarders en, voor de 
toepassing van de vergunningverlening aan 
in derde landen gevestigde BAB's, de 
gelijkwaardigheid van de prudentiële 
regelgeving en het doorlopende toezicht; 
en maatregelen ter uitwerking van de 
algemene criteria voor de toetsing of derde 
landen BAB's uit de Gemeenschap een 
daadwerkelijke markttoegang verlenen die
vergelijkbaar is met die welke de 
Gemeenschap toekent aan BAB's uit derde 
landen; maatregelen ter bepaling van de 
vorm, inhoud en frequentie van de 
informatie-uitwisseling over BAB's tussen 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst van de BAB en bevoegde 
autoriteiten van andere lidstaten waar de 
BAB alleen of tezamen met andere BAB's 
gevolgen zou kunnen hebben voor de 
stabiliteit van systeemrelevante financiële 
instellingen en de ordelijke werking van de 
markten; maatregelen ter bepaling van de
procedures voor verificatie ter plaatse en 
onderzoek.

jaarverslagen van de door hen beheerde 
AB's moet worden verstrekt; ter bepaling 
van de soorten beperkingen of 
voorwaarden die kunnen worden 
verbonden aan het verhandelen van AB's 
aan professionele beleggers in de lidstaat 
van herkomst van de BAB; handelingen ter 
uitwerking van de algemene 
toetsingscriteria voor de gelijkwaardigheid 
van waarderingsstandaarden van derde 
landen waar de taxateur is gevestigd, de 
gelijkwaardigheid van wetgeving van 
derde landen voor bewaarders en, voor de 
toepassing van de vergunningverlening aan 
in derde landen gevestigde BAB's, de 
gelijkwaardigheid van de prudentiële 
regelgeving en het doorlopende toezicht; 
en handelingen ter uitwerking van de 
algemene criteria voor de toetsing of derde 
landen BAB's uit de Unie een 
daadwerkelijke markttoegang verlenen die 
vergelijkbaar is met die welke de Unie
toekent aan BAB's uit derde landen; 
handelingen ter bepaling van de vorm, 
inhoud en frequentie van de informatie-
uitwisseling over BAB's tussen de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst van de BAB en bevoegde 
autoriteiten van andere lidstaten waar de 
BAB alleen of tezamen met andere BAB's 
gevolgen zou kunnen hebben voor de 
stabiliteit van systeemrelevante financiële 
instellingen en de ordelijke werking van de 
markten; handelingen ter bepaling van de 
procedures voor verificatie ter plaatse en 
onderzoek; handelingen die aangeven dat 
de fondswaarderingsstandaarden van een 
bepaald derde land gelijkwaardig zijn aan 
die van de Unie, wanneer de taxateur in 
een derde land is gevestigd; handelingen 
die aangeven dat de wetgeving voor 
bewaarders in een bepaald derde land 
gelijkwaardig is aan deze richtlijn; 
handelingen die aangeven dat de 
wetgeving voor prudentiële regelgeving 
voor en doorlopend toezicht op BAB's in 
een bepaald derde land gelijkwaardig is 
aan deze richtlijn; handelingen die 
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aangeven of een bepaald derde land 
BAB's uit de Unie een daadwerkelijke 
markttoegang verleent die vergelijkbaar is 
met die welke de Unie toekent aan BAB's
uit dat derde land; en handelingen ter 
uitwerking van een standaardmodel voor 
kennisgevingen en verklaringen en ter 
uitwerking van de procedure voor de 
uitwisseling van informatie tussen 
bevoegde autoriteiten.

Or. en

Motivering

Indien de complete inhoud van deze overweging wordt gehandhaafd, is dit de juiste 
formulering met het oog op de nieuwe "comitologieprocedure".

Amendement 304
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) Teneinde voor gelijke 
concurrentievoorwaarden voor BAB's, 
kredietinstellingen en andere 
marktdeelnemers te zorgen dient de 
Commissie Richtlijn 2009/…/EG te 
herzien met het oog op de invoering van 
vereisten inzake het aanhouden van 
belangen en kwalitatieve vereisten voor 
icbe's die in geëffectiseerde producten 
investeren.

Or. en

Motivering

Vereisten inzake het aanhouden van belangen en kwalitatieve vereisten moeten ook van 
toepassing zijn op icbe's om het ontstaan van ongelijke concurrentievoorwaarden te 
voorkomen. 
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Amendement 305
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Aangezien het maatregelen van 
algemene strekking betreft tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen met 
nieuwe niet-essentiële onderdelen, moeten 
deze maatregelen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 5 bis van Besluit 
1999/468/EG bepaalde 
regelgevingsprocedure met toetsing. Voor 
maatregelen die niet tot de bovenbedoelde 
categorie behoren, moet de in artikel 5 
van dat besluit vastgestelde 
regelgevingsprocedure gelden. Daarbij 
gaat het om maatregelen die aangeven dat 
de fondswaarderingsstandaarden van een 
bepaald derde land gelijkwaardig zijn aan 
die van de Gemeenschap, wanneer de 
taxateur in een derde land is gevestigd; 
maatregelen die aangeven dat de 
wetgeving voor bewaarders in een bepaald 
derde land gelijkwaardig is aan deze 
richtlijn; maatregelen die aangeven dat de 
wetgeving voor prudentiële regelgeving 
voor en doorlopend toezicht op BAB's in 
een bepaald derde land gelijkwaardig is 
aan deze richtlijn; maatregelen die 
aangeven of een bepaald derde land 
BAB's uit de Gemeenschap een 
daadwerkelijke markttoegang verleent die 
vergelijkbaar is met die welke de 
Gemeenschap toekent aan BAB's uit dat 
derde land; en maatregelen ter uitwerking 
van een standaardmodel voor 
kennisgevingen en verklaringen en ter 
uitwerking van de procedure voor de 
uitwisseling van informatie tussen 
bevoegde autoriteiten.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Dit amendement is in lijn met de nieuwe "comitologieprocedure".

Amendement 306
Wolf Klinz, Carl Haglund

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Aangezien het maatregelen van 
algemene strekking betreft tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen met 
nieuwe niet-essentiële onderdelen, moeten 
deze maatregelen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 5 bis van Besluit 
1999/468/EG bepaalde 
regelgevingsprocedure met toetsing. Voor 
maatregelen die niet tot de bovenbedoelde 
categorie behoren, moet de in artikel 5 van 
dat besluit vastgestelde 
regelgevingsprocedure gelden. Daarbij 
gaat het om maatregelen die aangeven dat 
de fondswaarderingsstandaarden van een 
bepaald derde land gelijkwaardig zijn aan 
die van de Gemeenschap, wanneer de 
taxateur in een derde land is gevestigd; 
maatregelen die aangeven dat de 
wetgeving voor bewaarders in een bepaald 
derde land gelijkwaardig is aan deze 
richtlijn; maatregelen die aangeven dat de 
wetgeving voor prudentiële regelgeving 
voor en doorlopend toezicht op BAB's in 
een bepaald derde land gelijkwaardig is 
aan deze richtlijn; maatregelen die 
aangeven of een bepaald derde land 
BAB's uit de Gemeenschap een 
daadwerkelijke markttoegang verleent die 
vergelijkbaar is met die welke de 
Gemeenschap toekent aan BAB's uit dat 
derde land; en maatregelen ter uitwerking 
van een standaardmodel voor 
kennisgevingen en verklaringen en ter

(28) Aangezien het handelingen van 
algemene strekking betreft tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen met 
nieuwe niet-essentiële onderdelen, moeten 
deze handelingen worden vastgesteld 
volgens de procedure van artikel 290 van 
het Verdrag. Voor maatregelen die niet tot 
de bovenbedoelde categorie behoren, moet 
de in artikel 5 van Besluit 1999/468/EG
vastgestelde regelgevingsprocedure gelden. 
Deze maatregelen moeten zijn gericht op 
de uitwerking van een standaardmodel 
voor kennisgevingen en verklaringen en de
uitwerking van de procedure voor de 
uitwisseling van informatie tussen 
bevoegde autoriteiten.
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uitwerking van de procedure voor de 
uitwisseling van informatie tussen 
bevoegde autoriteiten.

Or. en

Motivering

Aanpassing aan amendementen op de tekst van het wetgevingsvoorstel.

Amendement 307
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Aangezien het maatregelen van 
algemene strekking betreft tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen met 
nieuwe niet-essentiële onderdelen, moeten 
deze maatregelen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 5 bis van Besluit 
1999/468/EG bepaalde 
regelgevingsprocedure met toetsing. Voor 
maatregelen die niet tot de bovenbedoelde 
categorie behoren, moet de in artikel 5 van 
dat besluit vastgestelde 
regelgevingsprocedure gelden. Daarbij 
gaat het om maatregelen die aangeven dat 
de fondswaarderingsstandaarden van een 
bepaald derde land gelijkwaardig zijn aan 
die van de Gemeenschap, wanneer de 
taxateur in een derde land is gevestigd; 
maatregelen die aangeven dat de 
wetgeving voor bewaarders in een bepaald 
derde land gelijkwaardig is aan deze 
richtlijn; maatregelen die aangeven dat de 
wetgeving voor prudentiële regelgeving 
voor en doorlopend toezicht op BAB's in 
een bepaald derde land gelijkwaardig is 
aan deze richtlijn; maatregelen die 
aangeven of een bepaald derde land 
BAB's uit de Gemeenschap een 

(28) Aangezien het handelingen van 
algemene strekking betreft tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen met 
nieuwe niet-essentiële onderdelen, moeten 
deze handelingen worden vastgesteld 
volgens de procedure van artikel 290 van 
het Verdrag. Voor maatregelen die niet tot 
de bovenbedoelde categorie behoren, moet 
de in artikel 5 van Besluit 1999/468/EG
vastgestelde regelgevingsprocedure gelden. 
Deze maatregelen moeten zijn gericht op 
de uitwerking van een standaardmodel 
voor kennisgevingen en verklaringen en de
uitwerking van de procedure voor de 
uitwisseling van informatie tussen 
bevoegde autoriteiten.
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daadwerkelijke markttoegang verleent die 
vergelijkbaar is met die welke de 
Gemeenschap toekent aan BAB's uit dat 
derde land; en maatregelen ter uitwerking 
van een standaardmodel voor 
kennisgevingen en verklaringen en ter
uitwerking van de procedure voor de 
uitwisseling van informatie tussen 
bevoegde autoriteiten.

Or. en

Motivering

Deze wijzigingen vloeien voort uit voorgaande amendementen.

Amendement 308
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Aangezien het maatregelen van 
algemene strekking betreft tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen met 
nieuwe niet-essentiële onderdelen, moeten 
deze maatregelen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 5 bis van Besluit 
1999/468/EG bepaalde 
regelgevingsprocedure met toetsing. Voor 
maatregelen die niet tot de bovenbedoelde 
categorie behoren, moet de in artikel 5 van 
dat besluit vastgestelde 
regelgevingsprocedure gelden. Daarbij gaat 
het om maatregelen die aangeven dat de 
fondswaarderingsstandaarden van een 
bepaald derde land gelijkwaardig zijn aan 
die van de Gemeenschap, wanneer de 
taxateur in een derde land is gevestigd; 
maatregelen die aangeven dat de wetgeving 
voor bewaarders in een bepaald derde land 
gelijkwaardig is aan deze richtlijn; 
maatregelen die aangeven dat de 

(28) Aangezien het handelingen van 
algemene strekking betreft tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen met 
nieuwe niet-essentiële onderdelen, moeten 
deze handelingen worden vastgesteld 
volgens de procedure van artikel 290 van 
het Verdrag. Voor maatregelen die niet tot 
de bovenbedoelde categorie behoren, moet 
de in artikel 5 van Besluit 1999/468/EG
vastgestelde regelgevingsprocedure gelden. 
Daarbij gaat het om maatregelen die 
aangeven dat de 
fondswaarderingsstandaarden van een 
bepaald derde land gelijkwaardig zijn aan 
die van de Unie, wanneer de taxateur in 
een derde land is gevestigd; maatregelen 
die aangeven dat de wetgeving voor 
bewaarders in een bepaald derde land 
gelijkwaardig is aan deze richtlijn; en 
maatregelen ter uitwerking van een 
standaardmodel voor kennisgevingen en 
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wetgeving voor prudentiële regelgeving 
voor en doorlopend toezicht op BAB's in 
een bepaald derde land gelijkwaardig is 
aan deze richtlijn; maatregelen die 
aangeven of een bepaald derde land 
BAB's uit de Gemeenschap een 
daadwerkelijke markttoegang verleent die 
vergelijkbaar is met die welke de 
Gemeenschap toekent aan BAB's uit dat 
derde land; en maatregelen ter uitwerking 
van een standaardmodel voor 
kennisgevingen en verklaringen en ter 
uitwerking van de procedure voor de 
uitwisseling van informatie tussen 
bevoegde autoriteiten.

verklaringen en ter uitwerking van de 
procedure voor de uitwisseling van 
informatie tussen bevoegde autoriteiten. 

Or. en

Motivering

Ten behoeve van de samenhang met voorgaande amendementen.

Amendement 309
Pervenche Berès, Leonardo Domenici

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Aangezien de doelstellingen van het 
overwogen optreden, namelijk 
waarborging van een goede bescherming 
van consument en belegger middels de 
vaststelling van een gemeenschappelijk 
kader voor de vergunningverlening aan en 
het toezicht op BAB's, blijkens de 
tekortkomingen van de bestaande nationale 
regelgeving en het huidige toezicht op deze 
spelers niet voldoende door de lidstaten 
kunnen worden verwezenlijkt en derhalve 
beter door de Gemeenschap kunnen 
worden verwezenlijkt, kan de 
Gemeenschap maatregelen vaststellen 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag bedoelde subsidiariteitsbeginsel. 

(29) Aangezien de doelstellingen deze 
richtlijn, namelijk waarborging van een 
goede bescherming van consument en 
belegger middels de vaststelling van een 
gemeenschappelijk kader voor de 
vergunningverlening aan en het toezicht op 
BAB's, blijkens de tekortkomingen van de 
bestaande nationale regelgeving en het 
huidige toezicht op deze spelers niet 
voldoende door de lidstaten kunnen 
worden verwezenlijkt en derhalve beter 
door de Unie kunnen worden 
verwezenlijkt, kan de Unie aan de EAEM 
de bevoegdheid verlenen om op te treden 
als agentschap voor de bescherming van 
beleggers dat tot taak heeft nieuwe 
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Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze richtlijn niet verder dan hetgeen voor 
de verwezenlijking van die doelstellingen 
noodzakelijk is,

financiële producten te certificeren en de 
ontwikkeling ervan te volgen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze richtlijn niet verder dan hetgeen voor 
de verwezenlijking van die doelstellingen 
noodzakelijk is,

Or. en

Motivering

Er is dringend een agentschap voor de bescherming van beleggers nodig op Europees niveau 
om financiële producten te certificeren en in verschillende risicocategorieën in te delen 
voordat zij op de markt komen. Deze taak dient te worden uitgevoerd door de EAEM.


