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Ändringsförslag 139
Bernd Lange

Förslag till direktiv – ändringsakt
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

om förvaltning av alternativa 
investeringsfonder samt om ändring av 
direktiv 2004/39/EG och 2009/…/EG

om alternativa investeringsfonder och 
förvaltare av alternativa 
investeringsfonder samt om ändring av 
direktiv 2004/39/EG och 2009/…/EG

Or. en

Motivering

Det är själva produkten ”alternativ investeringsfond” som bör regleras. Om man låter 
fonderna och inte bara förvaltarna omfattas innebär detta att fondförvaltarna kan spåras på 
EU:s finansiella marknader.

Ändringsförslag 140
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

om förvaltning av alternativa 
investeringsfonder samt om ändring av 
direktiv 2004/39/EG och 2009/…/EG

om alternativa investeringsfonder och 
förvaltare av alternativa 
investeringsfonder samt om ändring av 
direktiv 2004/39/EG och 2009/…/EG

Or. en

Motivering

Direktivet behöver omfatta både fonder (AIF-fonder) och förvaltare (AIF-förvaltare).
Systemrisker kan inte kontrolleras ordentligt utan krav på fonderna.
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Ändringsförslag 141
Jürgen Klute

Förslag till direktiv – ändringsakt
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

om förvaltning av alternativa 
investeringsfonder samt om ändring av 
direktiv 2004/39/EG och 2009/…/EG

om alternativa investeringsfonder och 
förvaltare av alternativa 
investeringsfonder samt om ändring av 
direktiv 2004/39/EG och 2009/…/EG

Or. en

Motivering

Det är själva produkten ”alternativ investeringsfond” som bör regleras. Att bara täcka 
fonderna och inte bara förvaltarna skulle innebära att även fondförvaltarna kan spåras på 
EU:s finansiella marknader.

Ändringsförslag 142
Othmar Karas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

om förvaltning av alternativa 
investeringsfonder samt om ändring av 
direktiv 2004/39/EG och 2009/…/EG

om alternativa investeringsfonder och 
förvaltare av alternativa 
investeringsfonder samt om ändring av 
direktiv 2004/39/EG och 2009/…/EG

Or. de

Motivering

Det är själva produkten ”alternativ investering” som bör omfattas av direktivet. Detta ligger i 
linje med tankesättet att finansiella transaktioner som kan innebära en systemrisk ska 
identifieras i god tid. För detta ändamål räcker det inte med att reglera endast 
marknadsföring och förvaltning.
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Ändringsförslag 143
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

om förvaltning av alternativa 
investeringsfonder samt om ändring av 
direktiv 2004/39/EG och 2009/…/EG

om förvaltare av alternativa 
investeringsfonder samt om ändring av 
direktiv 2004/39/EG 

Or. en

Motivering

På grund av ändringarna genom Lissabonfördraget är detta direktiv inte längre rätt sätt att 
ändra UCITS-direktivet och därför bör detta tas bort från direktivets titel.

Ändringsförslag 144
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

om förvaltning av alternativa 
investeringsfonder samt om ändring av 
direktiv 2004/39/EG och 2009/…/EG

om förvaltare av alternativa 
investeringsfonder samt om ändring av 
direktiv 2004/39/EG och 2009/6/EG

Or. en

Motivering

Direktivets titel bör anpassas enligt ändringsförslaget om blankning till direktiv 2003/6/EG 
om marknadsmissbruk.
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Ändringsförslag 145
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förvaltare av alternativa 
investeringsfonder (nedan AIF-förvaltare) 
ansvarar för en väsentlig del av de 
investerade tillgångarna i Europa och står 
för en betydande del av handeln på 
marknaderna för finansiella instrument. De 
har därför stora förutsättningar för att 
påverka de marknader och företag som är 
föremål för deras placeringar.

1. Alternativa investeringsfonder 
(AIF-fonder) och förvaltare av alternativa 
investeringsfonder (nedan AIF-förvaltare) 
ansvarar för en väsentlig del av de 
investerade tillgångarna i Europa och står 
för en betydande del av handeln på 
marknaderna för finansiella instrument. De 
har därför stora förutsättningar för att 
påverka de marknader och företag som är 
föremål för deras placeringar.

Or. en

Motivering

Direktivet behöver omfatta både fonder (AIF-fonder) och förvaltare (AIF-förvaltare). 

Ändringsförslag 146
Hans-Peter Martin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Viktiga beslutsfattare i EU krävde med 
eftertryck strax före G20-toppmötet i 
Pittsburgh i september 2009 regler för 
varje produkt, för varje handelsplats och 
för varje finansiellt institut.

Or. de
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Ändringsförslag 147
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. AIF-förvaltarnas påverkar i stort sett de 
marknader där de är verksamma positivt, 
men under den finansiella krisen har det 
nyligen framstått klart att de genom sin 
verksamhet också kan sprida eller förstärka 
risker i hela det finansiella systemet. Det är 
svårt att hantera sådana risker effektivt 
utan samordning av de nationella 
motåtgärderna. Detta direktiv syftar därför 
till att fastställa gemensamma krav för 
auktorisationen av och tillsynen över 
AIF-förvaltarna för att på ett enhetligt sätt 
kunna bemöta riskerna i sammanhanget 
och deras effekter på investerare och 
marknader inom gemenskapen.

2. Under den finansiella krisen har det 
nyligen framstått klart att AIF-förvaltare
genom sin verksamhet också kan sprida 
eller förstärka risker i hela det finansiella 
systemet och hela ekonomin. Det är svårt 
att hantera sådana risker effektivt utan 
samordning av de nationella 
motåtgärderna. Detta direktiv syftar därför 
till att fastställa gemensamma krav för 
auktorisationen av och tillsynen över 
AIF-förvaltarna för att på ett enhetligt sätt 
kunna bemöta riskerna i sammanhanget 
och deras effekter på investerare och 
marknader inom EU. Principen bör vara 
att det ska finnas reglering som syftar till 
långsiktig hållbar tillväxt och som främjar 
social sammanhållning. Sådan reglering 
bör ta fasta på konsument- och 
investerarskydd, marknadsintegritet och 
marknadsstabilitet, och den bör förebygga 
systemrisker och hantera externa sociala 
effekter. 

Or. en

Motivering

Det finns inga belägg för att AIF-förvaltare skulle ha en övergripande positiv effekt på 
marknaderna eller på ekonomin i stort. Krisen har istället visat att hedgefonder kan spela en 
negativ roll på marknaden och att företag som ägs av private equity-fonder löper en större 
fallissemangsrisk till följd av de skulder för förvärvet som de måste återbetala.
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Ändringsförslag 148
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. AIF-förvaltarnas påverkar i stort sett de 
marknader där de är verksamma positivt, 
men under den finansiella krisen har det 
nyligen framstått klart att de genom sin 
verksamhet också kan sprida eller förstärka 
risker i hela det finansiella systemet. Det är 
svårt att hantera sådana risker effektivt 
utan samordning av de nationella 
motåtgärderna. Detta direktiv syftar därför
till att fastställa gemensamma krav för 
auktorisationen av och tillsynen över 
AIF-förvaltarna för att på ett enhetligt sätt 
kunna bemöta riskerna i sammanhanget 
och deras effekter på investerare och 
marknader inom gemenskapen.

2. AIF-förvaltarnas påverkar i stort sett de 
marknader där de är verksamma positivt, 
men under den finansiella krisen har det 
nyligen framstått klart att de genom sin 
verksamhet också kan sprida eller förstärka 
risker i hela det finansiella systemet via 
sina motparter i form av prime brokers.
Det är svårt att hantera sådana risker 
effektivt utan samordning av de nationella 
motåtgärderna. Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/48/EG av den 
14 juni 2006 om rätten att starta och driva 
verksamhet i kreditinstitut1 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/49/EG av den 14 juni 2006 om 
kapitalkrav för värdepappersföretag och 
kreditinstitut2 behöver således beakta de 
potentiella systemriskerna till följd av 
exponering mot alternativa 
investeringsfonder (AIF-fonder). Detta 
direktiv syftar till att fastställa 
gemensamma krav för auktorisationen av 
och tillsynen över AIF-förvaltarna för att 
på ett enhetligt sätt kunna bemöta riskerna i 
sammanhanget och deras effekter på 
investerare och marknader inom 
gemenskapen.

_____________
1 EUT L 177, 30.6.2006, s. 1.
2 EUT L 177, 30.6.2006, s. 201.

Or. en

Motivering

Exponeringen mot motparter tas inte upp i direktivet. Ändringarna är ett uttryck för behovet 
av att ändra kapitalkravsdirektivet (CRD) för att fånga upp möjliga systemrisker som kan 
uppstå från primer brokers. 



AM\804881SV.doc 9/160 PE439.111v02-00

SV

Ändringsförslag 149
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. AIF-förvaltarnas påverkar i stort sett de 
marknader där de är verksamma positivt, 
men under den finansiella krisen har det 
nyligen framstått klart att de genom sin 
verksamhet också kan sprida eller förstärka 
risker i hela det finansiella systemet. Det är 
svårt att hantera sådana risker effektivt 
utan samordning av de nationella 
motåtgärderna. Detta direktiv syftar därför 
till att fastställa gemensamma krav för 
auktorisationen av och tillsynen över 
AIF-förvaltarna för att på ett enhetligt sätt 
kunna bemöta riskerna i sammanhanget 
och deras effekter på investerare och 
marknader inom gemenskapen.

2. Under den finansiella krisen har det 
nyligen framstått klart att AIF-fonder och 
AIF-förvaltare genom sin verksamhet kan 
sprida eller förstärka risker i hela det 
finansiella systemet. Det är svårt att 
hantera sådana risker effektivt utan 
samordning av de nationella 
motåtgärderna. Detta direktiv syftar därför 
till att fastställa gemensamma krav för 
auktorisationen av och tillsynen över 
AIF-fonder och AIF-förvaltare för att på 
ett enhetligt sätt kunna bemöta riskerna i 
sammanhanget och deras effekter på 
investerare och marknader inom EU.

Or. en

Motivering

Det första påståendet grundas inte på några akademiska belägg. I skäl 2 förklaras också att 
krisen har visat att AIF-fonders och AIF-förvaltares effekter på marknaderna är omstridd.

Ändringsförslag 150
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De svårigheter som nyligen uppstått på 
de finansiella marknaderna har visat att 
många av de strategier som används av 
AIF-förvaltare är förenade med vissa eller 
flera betydande risker som påverkar 
investerare, andra marknadsaktörer och 

3. De svårigheter som nyligen uppstått på 
de finansiella marknaderna har visat att 
många av de strategier som används av 
AIF-fonder är förenade med vissa eller 
flera betydande risker som påverkar 
investerare, andra marknadsaktörer och 
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marknaderna själva. För att skapa en 
övergripande gemensam ordning för 
tillsynen är det nödvändigt att upprätta ett 
ramverk som kan bemästra dessa risker och 
som beaktar hela skalan av de 
investeringsstrategier och –tekniker som 
AIF-förvaltarna använder. Detta direktiv 
bör därför vara tillämpligt på 
AIF-förvaltare som förvaltar och 
marknadsför alla slag av fonder som inte 
omfattas av direktiv 2009/…/EG om 
samordning av lagar och andra 
författningar som avser företag för 
kollektiva investeringar i överlåtbara 
värdepapper (fondföretag) (omarbetning), 
oberoende av under vilka rättsliga former 
eller genom vilka avtalsförhållanden 
AIF-förvaltarna har anförtrotts det 
ansvaret. En auktorisation enligt detta 
direktivet bör inte ge AIF-förvaltare rätt att 
förvalta sådana fondföretag som avses i 
direktiv 2009/…/EG.

marknaderna själva. För att skapa en 
övergripande gemensam ordning för 
tillsynen är det nödvändigt att upprätta ett 
ramverk som kan bemästra dessa risker och 
som beaktar hela skalan av de 
investeringsstrategier och -tekniker som 
AIF-fonder använder. Detta direktiv bör 
därför vara tillämpligt på AIF-fonder och
AIF-förvaltare som inte omfattas av 
direktiv 2009/…/EG om samordning av 
lagar och andra författningar som avser 
företag för kollektiva investeringar i 
överlåtbara värdepapper (fondföretag) 
(omarbetning), oberoende av under vilka 
rättsliga former eller genom vilka 
avtalsförhållanden AIF-förvaltarna har 
anförtrotts det ansvaret. En auktorisation 
enligt detta direktivet bör inte ge 
AIF-förvaltare rätt att förvalta sådana 
fondföretag som avses i 
direktiv 2009/…/EG.

Or. en

Motivering

Det är fonder (AIF-fonder) och inte förvaltare (AIF-förvaltare) som följer olika strategier. 

Ändringsförslag 151
Wolf Klinz, Carl Haglund

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De svårigheter som nyligen uppstått på 
de finansiella marknaderna har visat att 
många av de strategier som används av 
AIF-förvaltare är förenade med vissa eller 
flera betydande risker som påverkar 
investerare, andra marknadsaktörer och 
marknaderna själva. För att skapa en 
övergripande gemensam ordning för 
tillsynen är det nödvändigt att upprätta ett 

3. De svårigheter som nyligen uppstått på 
de finansiella marknaderna har visat att 
många av de strategier som används av 
AIF-förvaltare är förenade med vissa eller 
flera betydande risker som påverkar 
investerare, andra marknadsaktörer och 
marknaderna själva. För att skapa en 
övergripande gemensam ordning för 
tillsynen är det nödvändigt att upprätta ett 
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ramverk som kan bemästra dessa risker och 
som beaktar hela skalan av de 
investeringsstrategier och –tekniker som 
AIF-förvaltarna använder. Detta direktiv 
bör därför vara tillämpligt på 
AIF-förvaltare som förvaltar och 
marknadsför alla slag av fonder som inte 
omfattas av direktiv 2009/…/EG om 
samordning av lagar och andra 
författningar som avser företag för 
kollektiva investeringar i överlåtbara 
värdepapper (fondföretag) (omarbetning), 
oberoende av under vilka rättsliga former 
eller genom vilka avtalsförhållanden 
AIF-förvaltarna har anförtrotts det 
ansvaret. En auktorisation enligt detta 
direktivet bör inte ge AIF-förvaltare rätt att 
förvalta sådana fondföretag som avses i 
direktiv 2009/…/EG.

ramverk som kan bemästra dessa risker och 
som beaktar hela skalan av de 
investeringsstrategier och -tekniker som 
AIF-förvaltarna använder. Detta direktiv 
bör därför vara tillämpligt på 
AIF-förvaltare som förvaltar och 
marknadsför alla slag av fonder som inte 
omfattas av direktiv 2009/…/EG om 
samordning av lagar och andra 
författningar som avser företag för 
kollektiva investeringar i överlåtbara 
värdepapper (fondföretag) (omarbetning), 
oberoende av under vilka rättsliga former 
eller genom vilka avtalsförhållanden 
AIF-förvaltarna har anförtrotts det 
ansvaret, förutsatt att de är potentiellt 
systemviktiga. En auktorisation enligt detta 
direktivet bör inte ge AIF-förvaltare rätt att 
förvalta sådana fondföretag som avses i 
direktiv 2009/…/EG.

Or. en

Motivering

Huvudmålet med detta direktiv är att fånga upp systemrisker. För att minimera oönskade 
bieffekter till följd av en universallösning (”one-size-fits-all”) borde mindre AIF-förvaltare 
endast behöva registrera sig och uppfylla transparenskraven i artiklarna 19–21.

Ändringsförslag 152
Carl Haglund

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De svårigheter som nyligen uppstått på 
de finansiella marknaderna har visat att 
många av de strategier som används av 
AIF-förvaltare är förenade med vissa eller 
flera betydande risker som påverkar 
investerare, andra marknadsaktörer och 
marknaderna själva. För att skapa en 
övergripande gemensam ordning för 
tillsynen är det nödvändigt att upprätta ett 

3. De svårigheter som nyligen uppstått på 
de finansiella marknaderna har visat att 
många av de strategier som används av 
AIF-förvaltare är förenade med vissa eller 
flera betydande risker som påverkar 
investerare, andra marknadsaktörer och 
marknaderna själva. För att skapa en 
övergripande gemensam ordning för 
tillsynen är det nödvändigt att upprätta ett 
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ramverk som kan bemästra dessa risker och 
som beaktar hela skalan av de 
investeringsstrategier och –tekniker som 
AIF-förvaltarna använder. Detta direktiv
bör därför vara tillämpligt på 
AIF-förvaltare som förvaltar och 
marknadsför alla slag av fonder som inte 
omfattas av direktiv 2009/…/EG om 
samordning av lagar och andra 
författningar som avser företag för 
kollektiva investeringar i överlåtbara 
värdepapper (fondföretag) (omarbetning1), 
oberoende av under vilka rättsliga former 
eller genom vilka avtalsförhållanden 
AIF-förvaltarna har anförtrotts det 
ansvaret. En auktorisation enligt detta 
direktivet bör inte ge AIF-förvaltare rätt att 
förvalta sådana fondföretag som avses i 
direktiv 2009/…/EG.

ramverk som kan bemästra dessa risker och 
som beaktar hela skalan av de 
investeringsstrategier och -tekniker som 
AIF-förvaltarna använder. Detta direktiv 
bör därför vara tillämpligt på 
AIF-förvaltare som förvaltar och 
marknadsför alla slag av fonder som inte 
omfattas av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/65/EG av den 
13 juli 2009 om samordning av lagar och 
andra författningar som avser företag för 
kollektiva investeringar i överlåtbara 
värdepapper (fondföretag) (omarbetning1), 
oberoende av under vilka rättsliga former 
eller genom vilka avtalsförhållanden 
AIF-förvaltarna har anförtrotts det 
ansvaret. Sådana fonder är bland annat 
hedgefonder, private equity-fonder, 
fastighetsfonder, råvarufonder och 
infrastrukturfonder. En auktorisation 
enligt detta direktiv bör inte ge 
AIF-förvaltare rätt att förvalta sådana 
fondföretag som avses i 
direktiv 2009/65/EG. 

__________
1 EUT L […], […], s. […].

___________
1 EUT L 302, 17.11.2009, s. 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 
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.
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Ändringsförslag 153
Sari Essayah

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De svårigheter som nyligen uppstått på 
de finansiella marknaderna har visat att 
många av de strategier som används av 
AIF-förvaltare är förenade med vissa eller 
flera betydande risker som påverkar 
investerare, andra marknadsaktörer och 
marknaderna själva. För att skapa en 
övergripande gemensam ordning för 
tillsynen är det nödvändigt att upprätta ett 
ramverk som kan bemästra dessa risker och 
som beaktar hela skalan av de 
investeringsstrategier och –tekniker som 
AIF-förvaltarna använder. Detta direktiv 
bör därför vara tillämpligt på 
AIF-förvaltare som förvaltar och 
marknadsför alla slag av fonder som inte 
omfattas av direktiv 2009/…/EG om 
samordning av lagar och andra 
författningar som avser företag för 
kollektiva investeringar i överlåtbara 
värdepapper (fondföretag) (omarbetning1), 
oberoende av under vilka rättsliga former 
eller genom vilka avtalsförhållanden 
AIF-förvaltarna har anförtrotts det 
ansvaret. En auktorisation enligt detta 
direktivet bör inte ge AIF-förvaltare rätt att 
förvalta sådana fondföretag som avses i 
direktiv 2009/…/EG.

3. De svårigheter som nyligen uppstått på 
de finansiella marknaderna har visat att 
många av de strategier som används av 
AIF-förvaltare är förenade med vissa eller 
flera betydande risker som påverkar 
investerare, andra marknadsaktörer och 
marknaderna själva. För att skapa en 
övergripande gemensam ordning för 
tillsynen är det nödvändigt att upprätta ett 
ramverk som kan bemästra dessa risker och 
som beaktar hela skalan av de 
investeringsstrategier och -tekniker som 
AIF-förvaltarna använder. Detta direktiv 
bör därför vara tillämpligt på 
AIF-förvaltare som förvaltar och 
marknadsför alla slag av fonder som inte 
omfattas av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/65/EG av den 
13 juli 2009 om samordning av lagar och 
andra författningar som avser företag för 
kollektiva investeringar i överlåtbara 
värdepapper (fondföretag) (omarbetning1), 
oberoende av under vilka rättsliga former 
eller genom vilka avtalsförhållanden 
AIF-förvaltarna har anförtrotts det 
ansvaret. Sådana fonder är bland annat 
hedgefonder, private equity-fonder, 
fastighetsfonder, råvarufonder och 
infrastrukturfonder. En auktorisation 
enligt detta direktiv bör inte ge 
AIF-förvaltare rätt att förvalta sådana 
fondföretag som avses i 
direktiv 2009/65/EG.

_____________
1 EUT L […], […], s. […].

______________

1 EUT L 302, 17.11.2009, s. 32.

Or. en
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Ändringsförslag 154
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Syftet med detta direktiv bör alltså 
vara att skapa incitament för att offshore-
fonder ska flytta till EU, och därmed inte 
bara generera fördelar när det gäller 
reglering och investerarskydd utan också 
möjliggöra en korrekt beskattning av 
inkomster på förvaltar-, fond- och 
investerarnivå.

Or. en

Ändringsförslag 155
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Detta direktiv ligger i linje med 
överenskommelsen som nåddes vid 
G20-mötet i Pittsburgh i september 2009 
att alla aktörer, marknader och produkter 
ska regleras på ett lämpligt sätt.

Or. en

Motivering

Detta bekräftar den starka uppslutningen kring G20:s utfästelser om att alla aktörer, 
produkter och marknader bör regleras. 
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Ändringsförslag 156
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Genom detta direktiv fastställs krav på 
AIF-förvaltarnas genomförande av 
förvaltningen av alternativa 
investeringsfonder (nedan AIF-fonder) som 
de har ansvar för. Det skulle inte vara 
förenligt med proportionalitetsprincipen 
att reglera strukturen eller 
sammansättningen av de AIF-portföljer 
som förvaltas av AIF-förvaltare, och det 
vore svårt att skapa en sådan omfattande 
harmonisering eftersom det finns ett stort 
antal inbördes mycket olika slag av 
AIF-fonder som förvaltas av 
AIF-förvaltare.

4. Genom detta direktiv fastställs krav på 
AIF-förvaltarnas genomförande av 
förvaltningen av alternativa 
investeringsfonder (nedan AIF-fonder) som 
de har ansvar för och krav på hur de ska 
agera på de finansiella marknaderna och 
gentemot de företag som de investerar i.

Or. en

Motivering

Direktivet behöver omfatta både fonder (AIF-fonder) och förvaltare (AIF-förvaltare). 

Ändringsförslag 157
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Genom detta direktiv fastställs krav på 
AIF-förvaltarnas genomförande av 
förvaltningen av alternativa 
investeringsfonder (nedan AIF-fonder) som 
de har ansvar för. Det skulle inte vara 
förenligt med proportionalitetsprincipen att 
reglera strukturen eller sammansättningen 
av de AIF-portföljer som förvaltas av 
AIF-förvaltare, och det vore svårt att skapa 
en sådan omfattande harmonisering 

4. Genom detta direktiv fastställs krav på 
AIF-förvaltarnas genomförande av 
förvaltningen av alternativa 
investeringsfonder (nedan AIF-fonder) som 
de har ansvar för. Det skulle inte vara 
förenligt med proportionalitetsprincipen att 
reglera strukturen eller sammansättningen 
av de AIF-portföljer som förvaltas av 
AIF-förvaltare eller förfaranden för 
auktorisation av AIF-fonder, och det vore 
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eftersom det finns ett stort antal inbördes 
mycket olika slag av AIF-fonder som 
förvaltas av AIF-förvaltare.

svårt att skapa en sådan omfattande 
harmonisering eftersom det finns ett stort 
antal inbördes mycket olika slag av 
AIF-fonder som förvaltas av 
AIF-förvaltare.

Or. en

Motivering

Själva auktorisationsförfarandet regleras inte i detta direktiv och ligger kvar inom nationella 
behöriga myndigheters befogenhetsområde.

Ändringsförslag 158
Othmar Karas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Genom detta direktiv fastställs krav på 
AIF-förvaltarnas genomförande av 
förvaltningen av alternativa 
investeringsfonder (nedan AIF-fonder) som 
de har ansvar för. Det skulle inte vara 
förenligt med proportionalitetsprincipen att 
reglera strukturen eller sammansättningen 
av de AIF-portföljer som förvaltas av 
AIF-förvaltare, och det vore svårt att skapa 
en sådan omfattande harmonisering 
eftersom det finns ett stort antal inbördes 
mycket olika slag av AIF-fonder som 
förvaltas av AIF-förvaltare.

4. Genom detta direktiv fastställs krav på 
AIF-förvaltarnas genomförande av 
förvaltningen av alternativa 
investeringsfonder (nedan AIF-fonder) som 
de har ansvar för. Det skulle inte vara 
förenligt med proportionalitetsprincipen att 
reglera strukturen eller sammansättningen 
av de AIF-portföljer som förvaltas av 
AIF-förvaltare eller förfaranden för 
auktorisation av AIF-fonder, och det vore 
svårt att skapa en sådan omfattande 
harmonisering eftersom det finns ett stort 
antal inbördes mycket olika slag av 
AIF-fonder som förvaltas av 
AIF-förvaltare.

Or. en

Motivering

Eftersom förslaget till direktiv begränsas till reglering av AIF-förvaltare och inte reglerar 
själva AIF-fonderna bör det klarläggas att auktorisationsprocessen för AIF-fonder inte 
regleras genom detta direktiv.
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Ändringsförslag 159
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Genom detta direktiv fastställs krav på 
AIF-förvaltarnas genomförande av 
förvaltningen av alternativa 
investeringsfonder (nedan AIF-fonder) som 
de har ansvar för. Det skulle inte vara 
förenligt med proportionalitetsprincipen 
att reglera strukturen eller 
sammansättningen av de AIF-portföljer 
som förvaltas av AIF-förvaltare, och det 
vore svårt att skapa en sådan omfattande 
harmonisering eftersom det finns ett stort 
antal inbördes mycket olika slag av 
AIF-fonder som förvaltas av 
AIF-förvaltare.

4. Genom detta direktiv fastställs krav på 
AIF-förvaltarnas genomförande av 
förvaltningen av alternativa 
investeringsfonder (nedan AIF-fonder) som 
de har ansvar för. Det skulle vara svårt att 
reglera strukturen eller sammansättningen 
av de AIF-portföljer som förvaltas av 
AIF-förvaltare, och det vore svårt att skapa 
en sådan omfattande harmonisering 
eftersom det finns ett stort antal inbördes 
mycket olika slag av AIF-fonder som 
förvaltas av AIF-förvaltare.

Or. en

Motivering

Det handlar inte om proportionalitetsprincipen. Att reglera fonder skulle inte vara 
oproportionerligt med tanke på det regleringsbehov som uppdagats genom finanskrisen. Om 
regleringen av förvaltarna är heltäckande (inbegripet förvaltare som marknadsför fonder 
från tredjeländer eller delegering av funktioner till tredjeländer) är detta tillräckligt för att 
uppnå de föreslagna målsättningarna.

Ändringsförslag 160
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. AIF-förvaltaren bör endera vara en 
extern förvaltare som är en juridisk 
person som utsetts av AIF-fonden eller 
som agerar på AIF-fondens vägnar, eller 
om AIF-fonden är självförvaltad, vilket 
innebär att den är etablerad på ett sådant 
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sätt att förvaltningsbesluten fattas av 
AIF-fondens styrorgan och inget externt 
organ utses, bör AIF-fonden själv anses 
vara AIF-förvaltaren. Endast en rättslig 
person kan vara AIF-förvaltare för en 
given AIF-fond.

Or. en

Motivering

Det behövs en klar definition för att olika fondstrukturer ska kunna få en riktig 
AIF-förvaltare. Detta gäller särskilt fallet med självförvaltade eller internt förvaltade fonder.

Ändringsförslag 161
Thomas Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Tillämpningsområdet för detta direktiv 
bör begränsas till förvaltningen av företag 
för kollektiva investeringar som tar upp 
kapital från ett antal investerare för att 
placera det i enlighet med en fastställd 
placeringspolitik som utnyttjar principen 
om riskspridning i dessa investerares 
intresse. Detta direktiv bör inte tillämpas 
på förvaltning av pensionsfonder eller på 
förvaltare av ej sammanförda investeringar 
som gåvofonder, nationella 
placeringsfonder eller tillgångar som 
innehas för egen räkning av kreditinstitut 
och försäkrings- eller 
återförsäkringsföretag. Det bör inte heller 
tillämpas på aktivt förvaltade 
investeringar i värdepapper som certifikat, 
futureskontrakt och indexobligationer.
Det bör dock omfatta förvaltare av alla 
företag för kollektiva investeringar för 
vilka auktorisation som fondföretag 
(”UCITS-fond”) inte krävs. För 
värdepappersföretag som auktoriserats 
enligt direktiv 2004/39/EG om marknader 

5. Tillämpningsområdet för detta direktiv 
bör begränsas till förvaltningen av företag 
för kollektiva investeringar som tar upp 
kapital från ett antal investerare för att 
placera det i enlighet med en fastställd 
placeringspolitik i dessa investerares 
intresse. Detta direktiv bör inte tillämpas 
på förvaltare av ej sammanförda 
investeringar som gåvofonder och 
nationella placeringsfonder, förvaltning av 
investeringsportföljer enligt särskilt 
uppdrag från investerare på diskretionär, 
kundspecifik basis eller varje annan form 
av individuell portföljförvaltning, och inte 
heller på tillgångar som innehas för egen 
räkning av kreditinstitut och försäkrings-
eller återförsäkringsföretag. Undantagen i 
detta direktiv bör vara tillämpliga 
förutsatt att AIF-förvaltaren permanent 
uppfyller villkoren för dessa undantag.
Vidare bör direktivet inte tillämpas på 
förvaltning av pensionsfonder eller 
institut som förvaltar fonder som är 
kopplade till trygghetssystem och 
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för finansiella instrument bör auktorisation 
enligt det här direktivet inte krävas för 
tillstånd att tillhandahålla 
investeringstjänster avseende AIF-fonder. 
Värdepappersföretag får dock endast 
tillhandahålla investeringstjänster avseende 
AIF-fonder i den utsträckning som andelar 
eller aktier i dessa får marknadsföras enligt 
det här direktivet.

offentliga pensionssystem och inte på 
värdepapperiseringsinstrument. Direktivet 
bör heller inte tillämpas på förvaltning av 
företag för kollektiva investeringar som är 
auktoriserade enligt nationell lag och 
endast marknadsförs i sin 
hemmedlemsstat. Detta direktiv bör dock 
omfatta förvaltare av alla företag för 
kollektiva investeringar för vilka 
auktorisation som fondföretag 
(”UCITS-fond”) inte krävs. För 
värdepappersföretag som auktoriserats 
enligt direktiv 2004/39/EG om marknader 
för finansiella instrument bör auktorisation 
enligt det här direktivet inte krävas för 
tillstånd att tillhandahålla 
investeringstjänster avseende AIF-fonder. 
Värdepappersföretag får dock endast 
tillhandahålla investeringstjänster avseende 
AIF-fonder i den utsträckning som andelar 
eller aktier i dessa får marknadsföras enligt 
det här direktivet.

Or. en

Ändringsförslag 162
Wolf Klinz, Carl Haglund

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Tillämpningsområdet för detta direktiv 
bör begränsas till förvaltningen av företag 
för kollektiva investeringar som tar upp 
kapital från ett antal investerare för att 
placera det i enlighet med en fastställd 
placeringspolitik som utnyttjar principen 
om riskspridning i dessa investerares 
intresse. Detta direktiv bör inte tillämpas 
på förvaltning av pensionsfonder eller på 
förvaltare av ej sammanförda investeringar 
som gåvofonder, nationella 
placeringsfonder eller tillgångar som 
innehas för egen räkning av kreditinstitut 

5. Tillämpningsområdet för detta direktiv 
bör begränsas till förvaltningen av företag 
för kollektiva investeringar som tar upp 
kapital från ett antal investerare för att 
placera det i enlighet med en fastställd 
placeringspolitik som utnyttjar principen 
om riskspridning i dessa investerares 
intresse. Detta direktiv bör inte tillämpas 
på förvaltning av AIF-fonder som 
uteslutande förvaltas för sina 
moderföretag eller dotterföretag, av 
pensionsfonder eller på förvaltare av ej 
sammanförda investeringar som 
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och försäkrings- eller 
återförsäkringsföretag. Det bör inte heller 
tillämpas på aktivt förvaltade investeringar 
i värdepapper som certifikat, 
futureskontrakt och indexobligationer Det 
bör dock omfatta förvaltare av alla företag 
för kollektiva investeringar för vilka 
auktorisation som fondföretag 
(”UCITS-fond”) inte krävs. För 
värdepappersföretag som auktoriserats 
enligt direktiv 2004/39/EG om marknader 
för finansiella instrument bör auktorisation 
enligt det här direktivet inte krävas för 
tillstånd att tillhandahålla 
investeringstjänster avseende AIF-fonder. 
Värdepappersföretag får dock endast 
tillhandahålla investeringstjänster avseende 
AIF-fonder i den utsträckning som andelar 
eller aktier i dessa får marknadsföras enligt 
det här direktivet.

gåvofonder, nationella placeringsfonder 
eller tillgångar som innehas för egen 
räkning av kreditinstitut och försäkrings-
eller återförsäkringsföretag eller på 
förvaltning av investeringsprodukter som 
auktoriserats enligt nationell lag och som 
enbart säljs på nationell basis inom en 
medlemsstats territorium, och inte heller 
på nationella, regionala eller lokala 
myndigheter och offentliga 
investeringsverktyg eller organ eller 
institutioner som förvaltar fonder som är 
kopplade till trygghets- och 
pensionssystem eller program för 
anställdas delägarskap i företag. Det bör 
inte heller tillämpas på aktivt förvaltade 
investeringar i värdepapper som certifikat, 
futureskontrakt och indexobligationer. Det 
bör dock omfatta förvaltare av alla företag 
för kollektiva investeringar för vilka 
auktorisation som fondföretag 
(”UCITS-fond”) inte krävs, förutsatt att de 
förvaltar eller marknadsför AIF-fonder 
av potentiell systemvikt. För 
värdepappersföretag som auktoriserats 
enligt direktiv 2004/39/EG om marknader 
för finansiella instrument bör auktorisation 
enligt det här direktivet inte krävas för 
tillstånd att tillhandahålla 
investeringstjänster avseende AIF-fonder. 
Värdepappersföretag får dock endast 
tillhandahålla investeringstjänster avseende 
AIF-fonder i den utsträckning som andelar 
eller aktier i dessa får marknadsföras enligt
det här direktivet.

Or. en

Motivering

För att undvika oavsiktliga och oproportionerliga följder och för att minimera oönskade 
bieffekter bör vissa begränsade undantag beviljas. Framför allt bör nationella produkter falla 
utan för tillämpningsområdet eftersom de endast regleras och säljs på nationell nivå, inte 
utgör någon potentiell systemrisk och innebär fullgott konsumentskydd.
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Ändringsförslag 163
Sari Essayah

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Tillämpningsområdet för detta direktiv 
bör begränsas till förvaltningen av företag 
för kollektiva investeringar som tar upp 
kapital från ett antal investerare för att 
placera det i enlighet med en fastställd 
placeringspolitik som utnyttjar principen 
om riskspridning i dessa investerares 
intresse. Detta direktiv bör inte tillämpas 
på förvaltning av pensionsfonder eller på 
förvaltare av ej sammanförda investeringar 
som gåvofonder, nationella 
placeringsfonder eller tillgångar som 
innehas för egen räkning av kreditinstitut 
och försäkrings- eller 
återförsäkringsföretag. Det bör inte heller 
tillämpas på aktivt förvaltade 
investeringar i värdepapper som certifikat, 
futureskontrakt och indexobligationer Det
bör dock omfatta förvaltare av alla företag 
för kollektiva investeringar för vilka 
auktorisation som fondföretag (”UCITS-
fond”) inte krävs. För värdepappersföretag 
som auktoriserats enligt direktiv 
2004/39/EG om marknader för finansiella 
instrument bör auktorisation enligt det här 
direktivet inte krävas för tillstånd att 
tillhandahålla investeringstjänster avseende 
AIF-fonder. Värdepappersföretag får dock 
endast tillhandahålla investeringstjänster 
avseende AIF-fonder i den utsträckning 
som andelar eller aktier i dessa får 
marknadsföras enligt det här direktivet.

5. Tillämpningsområdet för detta direktiv 
bör begränsas till förvaltningen av företag 
för kollektiva investeringar som tar upp
kapital från ett antal investerare för att 
placera det i enlighet med en fastställd 
placeringspolitik i dessa investerares 
intresse. Detta direktiv bör inte tillämpas 
på förvaltare av ej sammanförda 
investeringar som gåvofonder, nationella 
placeringsfonder, centralbanker eller 
tillgångar som innehas för egen räkning av 
kreditinstitut, pensionsfonder eller
försäkrings- eller återförsäkringsföretag. 
Vidare bör detta direktiv inte tillämpas på 
nationella, regionala eller lokala 
myndigheter och offentliga 
investeringsinstrument eller organ eller 
institutioner som förvaltar fonder som är 
kopplade till trygghets- och 
pensionssystem eller program för 
anställdas delägarskap i företag. För att 
kunna utnyttja undantagen i detta direktiv 
bör de berörda AIF-förvaltarna
permanent uppfylla villkoren för dessa 
undantag. Detta direktiv bör dock omfatta 
förvaltare av alla företag för kollektiva 
investeringar för vilka auktorisation som 
fondföretag (”UCITS-fond”) inte krävs. 
För värdepappersföretag som auktoriserats 
enligt direktiv 2004/39/EG om marknader 
för finansiella instrument bör auktorisation 
enligt det här direktivet inte krävas för 
tillstånd att tillhandahålla 
investeringstjänster avseende AIF-fonder. 
Värdepappersföretag får dock endast 
tillhandahålla investeringstjänster avseende 
AIF-fonder i den utsträckning som andelar 
eller aktier i dessa får marknadsföras enligt 
det här direktivet.
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Or. en

Ändringsförslag 164
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Tillämpningsområdet för detta direktiv 
bör begränsas till förvaltningen av företag 
för kollektiva investeringar som tar upp 
kapital från ett antal investerare för att 
placera det i enlighet med en fastställd 
placeringspolitik som utnyttjar principen 
om riskspridning i dessa investerares 
intresse. Detta direktiv bör inte tillämpas 
på förvaltning av pensionsfonder eller på 
förvaltare av ej sammanförda investeringar 
som gåvofonder, nationella 
placeringsfonder eller tillgångar som 
innehas för egen räkning av kreditinstitut 
och försäkrings- eller 
återförsäkringsföretag. Det bör inte heller 
tillämpas på aktivt förvaltade investeringar 
i värdepapper som certifikat, 
futureskontrakt och indexobligationer Det 
bör dock omfatta förvaltare av alla företag 
för kollektiva investeringar för vilka 
auktorisation som fondföretag 
(”UCITS-fond”) inte krävs. För 
värdepappersföretag som auktoriserats 
enligt direktiv 2004/39/EG om marknader 
för finansiella instrument bör auktorisation 
enligt det här direktivet inte krävas för 
tillstånd att tillhandahålla 
investeringstjänster avseende AIF-fonder. 
Värdepappersföretag får dock endast 
tillhandahålla investeringstjänster avseende 
AIF-fonder i den utsträckning som andelar 
eller aktier i dessa får marknadsföras enligt 
det här direktivet.

5. Tillämpningsområdet för detta direktiv 
bör begränsas till förvaltningen av företag 
för kollektiva investeringar som tar upp 
kapital från ett antal investerare för att 
placera det i enlighet med en fastställd 
placeringspolitik i dessa investerares 
intresse. Detta direktiv bör inte tillämpas 
på förvaltning av pensionsfonder eller på 
förvaltare av ej sammanförda investeringar 
som gåvofonder, nationella 
placeringsfonder, centralbanker eller 
tillgångar som innehas för egen räkning av 
kreditinstitut, pensionsfonder eller
försäkrings- eller återförsäkringsföretag. 
Direktivet bör heller inte tillämpas på 
förvaltning av företag för kollektiva 
investeringar som är auktoriserade enligt 
nationell lag och endast marknadsförs i 
sin hemmedlemsstat. Detta direktiv bör 
inte heller tillämpas på aktivt förvaltade 
investeringar i värdepapper som certifikat, 
futureskontrakt och indexobligationer.
Detta direktiv bör dock omfatta förvaltare 
av alla företag för kollektiva investeringar 
för vilka auktorisation som fondföretag 
(”UCITS-fond”) inte krävs. För 
värdepappersföretag som auktoriserats 
enligt direktiv 2004/39/EG om marknader 
för finansiella instrument bör auktorisation 
enligt det här direktivet inte krävas för 
tillstånd att marknadsföra andelar eller 
aktier i en AIF-fond eller tillhandahålla 
investeringstjänster avseende AIF-fonder. 
Värdepappersföretag får dock endast 
marknadsföra andelar eller aktier i en 
AIF-fond eller tillhandahålla 
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investeringstjänster avseende AIF-fonder i 
den utsträckning som andelar eller aktier i 
dessa får marknadsföras enligt det här 
direktivet. Detta direktiv bör inte tillämpas 
på industriella holdingbolag vars aktier är 
upptagna till handel på en reglerad 
marknad i EU om de innehar aktier i sina 
dotterbolag eller närstående bolag i syfte 
att fullfölja en industriell affärsstrategi.

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.

Ändringsförslag 165
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Tillämpningsområdet för detta direktiv 
bör begränsas till förvaltningen av företag 
för kollektiva investeringar som tar upp 
kapital från ett antal investerare för att 
placera det i enlighet med en fastställd 
placeringspolitik som utnyttjar principen 
om riskspridning i dessa investerares 
intresse. Detta direktiv bör inte tillämpas 
på förvaltning av pensionsfonder eller på 
förvaltare av ej sammanförda investeringar 
som gåvofonder, nationella 
placeringsfonder eller tillgångar som 
innehas för egen räkning av kreditinstitut 

5. Tillämpningsområdet för detta direktiv 
bör begränsas till förvaltningen av företag 
för kollektiva investeringar som tar upp 
kapital från ett antal investerare för att 
placera det i enlighet med en fastställd 
placeringspolitik i dessa investerares 
intresse. Detta direktiv bör inte tillämpas 
på förvaltare av ej sammanförda 
investeringar som gåvofonder, nationella 
placeringsfonder, centralbanker eller 
tillgångar som innehas för egen räkning av 
kreditinstitut, pensionsfonder eller
försäkrings- eller återförsäkringsföretag.
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och försäkrings- eller 
återförsäkringsföretag. Det bör inte heller 
tillämpas på aktivt förvaltade 
investeringar i värdepapper som certifikat, 
futureskontrakt och indexobligationer Det
bör dock omfatta förvaltare av alla företag 
för kollektiva investeringar för vilka 
auktorisation som fondföretag 
(”UCITS-fond”) inte krävs. För 
värdepappersföretag som auktoriserats 
enligt direktiv 2004/39/EG om marknader 
för finansiella instrument bör auktorisation 
enligt det här direktivet inte krävas för 
tillstånd att tillhandahålla 
investeringstjänster avseende AIF-fonder. 
Värdepappersföretag får dock endast 
tillhandahålla investeringstjänster avseende 
AIF-fonder i den utsträckning som andelar 
eller aktier i dessa får marknadsföras enligt 
det här direktivet.

Direktivet bör heller inte tillämpas på 
förvaltning av företag för kollektiva 
investeringar som är auktoriserade enligt 
nationell lag och endast marknadsförs i 
sin hemmedlemsstat. För att kunna 
utnyttja undantagen i detta direktiv bör de 
berörda AIF-förvaltarna permanent 
uppfylla villkoren för dessa undantag.
Detta direktiv bör dock omfatta förvaltare 
av alla företag för kollektiva investeringar 
för vilka auktorisation som fondföretag 
(”UCITS-fond”) inte krävs. För 
värdepappersföretag som auktoriserats 
enligt direktiv 2004/39/EG om marknader 
för finansiella instrument bör auktorisation 
enligt det här direktivet inte krävas för 
tillstånd att tillhandahålla 
investeringstjänster avseende AIF-fonder. 
Värdepappersföretag får dock endast 
tillhandahålla investeringstjänster avseende 
AIF-fonder i den utsträckning som andelar 
eller aktier i dessa får marknadsföras enligt 
det här direktivet.

Or. en

Motivering

Fonder som är reglerade på nationell nivå och endast distribueras inom ett land bör 
undantas från detta direktiv. Rent nationella fonder och deras förvaltare orsakar inga 
systemrisker eftersom dessa fonder generellt sett är strikt reglerade fonder som också ofta 
förvaltas i enlighet med regler som liknar UCITS.

Ändringsförslag 166
Burkhard Balz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Tillämpningsområdet för detta direktiv 
bör begränsas till förvaltningen av företag 
för kollektiva investeringar som tar upp 
kapital från ett antal investerare för att 
placera det i enlighet med en fastställd 

5. Tillämpningsområdet för detta direktiv 
bör begränsas till förvaltningen av företag 
för kollektiva investeringar som tar upp 
kapital från ett antal investerare för att 
placera det i enlighet med en fastställd 
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placeringspolitik som utnyttjar principen 
om riskspridning i dessa investerares 
intresse. Detta direktiv bör inte tillämpas 
på förvaltning av pensionsfonder eller på 
förvaltare av ej sammanförda investeringar 
som gåvofonder, nationella 
placeringsfonder eller tillgångar som 
innehas för egen räkning av kreditinstitut 
och försäkrings- eller 
återförsäkringsföretag. Det bör inte heller 
tillämpas på aktivt förvaltade 
investeringar i värdepapper som certifikat, 
futureskontrakt och indexobligationer Det
bör dock omfatta förvaltare av alla företag 
för kollektiva investeringar för vilka 
auktorisation som fondföretag 
(”UCITS-fond”) inte krävs. För 
värdepappersföretag som auktoriserats 
enligt direktiv 2004/39/EG om marknader 
för finansiella instrument bör auktorisation 
enligt det här direktivet inte krävas för 
tillstånd att tillhandahålla 
investeringstjänster avseende AIF-fonder. 
Värdepappersföretag får dock endast 
tillhandahålla investeringstjänster avseende 
AIF-fonder i den utsträckning som andelar 
eller aktier i dessa får marknadsföras enligt 
det här direktivet.

placeringspolitik i dessa investerares 
intresse. Detta direktiv bör inte tillämpas 
på förvaltare av ej sammanförda 
investeringar som gåvofonder, nationella 
placeringsfonder, centralbanker eller 
tillgångar som innehas för egen räkning av 
kreditinstitut, pensionsfonder eller
försäkrings- eller återförsäkringsföretag.
Detta direktiv bör inte heller tillämpas på 
förvaltare i den mån de förvaltar 
AIF-fonder vars enda investerare är 
fondernas moderbolag, dotterbolag eller 
andra dotterbolag till moderbolaget, om 
dessa investerare inte själva är 
AIF-fonder. För att kunna utnyttja 
undantagen i detta direktiv bör de berörda 
AIF-förvaltarna permanent uppfylla 
villkoren för dessa undantag. Detta 
direktiv bör dock omfatta förvaltare av alla 
företag för kollektiva investeringar för 
vilka auktorisation som fondföretag 
(”UCITS-fond”) inte krävs. För 
värdepappersföretag som auktoriserats 
enligt direktiv 2004/39/EG om marknader 
för finansiella instrument bör auktorisation 
enligt det här direktivet inte krävas för 
tillstånd att tillhandahålla 
investeringstjänster avseende AIF-fonder. 
Värdepappersföretag får dock endast 
tillhandahålla investeringstjänster avseende 
AIF-fonder i den utsträckning som andelar 
eller aktier i dessa får marknadsföras enligt 
det här direktivet.

Or. en

Motivering

Det är motiverat med ett undantag för förvaltare som förvaltar investeringar från samma 
grupp. Det uppstår ingen ytterligare risk för finansmarknaderna. Sådana fonder används ofta 
inom bank- och försäkringsgrupper och dessa finansiella institut måste ju i vederbörlig 
ordning beakta risken i enlighet med gällande lagstiftning och tillsyn. Dessutom behövs inget 
investerarskydd när investeringen sker inom samma grupp. 
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Ändringsförslag 167
Burkhard Balz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Tillämpningsområdet för detta direktiv 
bör begränsas till förvaltningen av företag 
för kollektiva investeringar som tar upp 
kapital från ett antal investerare för att 
placera det i enlighet med en fastställd 
placeringspolitik som utnyttjar principen 
om riskspridning i dessa investerares 
intresse. Detta direktiv bör inte tillämpas 
på förvaltning av pensionsfonder eller på 
förvaltare av ej sammanförda investeringar 
som gåvofonder, nationella 
placeringsfonder eller tillgångar som 
innehas för egen räkning av kreditinstitut 
och försäkrings- eller 
återförsäkringsföretag. Det bör inte heller 
tillämpas på aktivt förvaltade 
investeringar i värdepapper som certifikat, 
futureskontrakt och indexobligationer Det
bör dock omfatta förvaltare av alla företag 
för kollektiva investeringar för vilka 
auktorisation som fondföretag 
(”UCITS-fond”) inte krävs. För 
värdepappersföretag som auktoriserats 
enligt direktiv 2004/39/EG om marknader 
för finansiella instrument bör auktorisation 
enligt det här direktivet inte krävas för 
tillstånd att tillhandahålla 
investeringstjänster avseende AIF-fonder. 
Värdepappersföretag får dock endast 
tillhandahålla investeringstjänster avseende 
AIF-fonder i den utsträckning som andelar 
eller aktier i dessa får marknadsföras enligt 
det här direktivet.

5. Tillämpningsområdet för detta direktiv 
bör begränsas till förvaltningen av företag 
för kollektiva investeringar som tar upp 
kapital från ett antal investerare för att 
placera det i enlighet med en fastställd 
placeringspolitik i dessa investerares 
intresse. Detta direktiv bör inte tillämpas 
på förvaltare av ej sammanförda 
investeringar som gåvofonder, nationella 
placeringsfonder, centralbanker eller
tillgångar som innehas för egen räkning av 
kreditinstitut, pensionsfonder eller
försäkrings- eller återförsäkringsföretag.
Det bör heller inte tillämpas på 
förvaltning av företag för kollektiva 
investeringar med högst fem investerare 
förutsatt att de är auktoriserade enligt 
nationell lag och endast marknadsförs i 
sin hemmedlemsstat. För att kunna 
utnyttja undantagen i detta direktiv bör de 
berörda AIF-förvaltarna permanent 
uppfylla villkoren för dessa undantag.
Detta direktiv bör dock omfatta förvaltare 
av alla företag för kollektiva investeringar 
för vilka auktorisation som fondföretag 
(”UCITS-fond”) inte krävs. För 
värdepappersföretag som auktoriserats 
enligt direktiv 2004/39/EG om marknader 
för finansiella instrument bör auktorisation 
enligt det här direktivet inte krävas för 
tillstånd att tillhandahålla 
investeringstjänster avseende AIF-fonder. 
Värdepappersföretag får dock endast 
tillhandahålla investeringstjänster avseende 
AIF-fonder i den utsträckning som andelar 
eller aktier i dessa får marknadsföras enligt 
det här direktivet.

Or. en
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Motivering

Fonder med ett begränsat antal investerare öppnar möjligheten för individuella 
kontraktsvillkor. AIF-förvaltare som förvaltar fonder med högst fem investerare och enbart 
distribuerar dem på nationell nivå bör därför undantas från detta direktiv förutsatt att de är 
föremål för effektiv nationell reglering. 

Ändringsförslag 168
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Tillämpningsområdet för detta direktiv 
bör begränsas till förvaltningen av företag 
för kollektiva investeringar som tar upp 
kapital från ett antal investerare för att 
placera det i enlighet med en fastställd 
placeringspolitik som utnyttjar principen 
om riskspridning i dessa investerares 
intresse. Detta direktiv bör inte tillämpas 
på förvaltning av pensionsfonder eller på 
förvaltare av ej sammanförda 
investeringar som gåvofonder, nationella 
placeringsfonder eller tillgångar som 
innehas för egen räkning av kreditinstitut 
och försäkrings- eller 
återförsäkringsföretag. Det bör inte heller 
tillämpas på aktivt förvaltade investeringar 
i värdepapper som certifikat, 
futureskontrakt och indexobligationer Det 
bör dock omfatta förvaltare av alla företag 
för kollektiva investeringar för vilka 
auktorisation som fondföretag 
(”UCITS-fond”) inte krävs. För 
värdepappersföretag som auktoriserats 
enligt direktiv 2004/39/EG om marknader 
för finansiella instrument bör auktorisation 
enligt det här direktivet inte krävas för 
tillstånd att tillhandahålla 
investeringstjänster avseende AIF-fonder. 
Värdepappersföretag får dock endast 
tillhandahålla investeringstjänster avseende 
AIF-fonder i den utsträckning som andelar 

5. Tillämpningsområdet för detta direktiv 
bör omfatta förvaltningen av företag för 
kollektiva investeringar som tar upp kapital 
från ett antal investerare för att placera det 
i enlighet med en fastställd eller 
diskretionär placeringspolitik i dessa 
investerares intresse. Detta direktiv bör 
också tillämpas på fonder med en enda 
investerare och på förvaltarkonton med 
hävstångseffekt så att lika villkor behålls 
för liknande slag av 
investeringsinstrument. Det bör inte 
tillämpas på verksamheter av allmänt 
intresse. Detta direktiv bör inte heller 
tillämpas på aktivt förvaltade investeringar 
i värdepapper som certifikat, 
futureskontrakt och indexobligationer.
Detta direktiv bör inte heller tillämpas på 
holdingbolag i den mån de innehar aktier 
i sina dotterbolag, under förutsättning att 
dessa holdingbolag inte huvudsakligen 
har etablerats för att ge avkastning åt sina 
investerare genom att avyttra sina
dotterbolag inom en bestämd tidsperiod, 
utan syftar till att fullfölja en 
affärsstrategi genom sina dotterbolag. Det 
bör dock omfatta förvaltare av alla företag 
för kollektiva investeringar för vilka 
auktorisation som fondföretag 
(”UCITS-fond”) inte krävs. För 
värdepappersföretag som auktoriserats 
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eller aktier i dessa får marknadsföras enligt 
det här direktivet.

enligt direktiv 2004/39/EG om marknader 
för finansiella instrument bör auktorisation 
enligt det här direktivet inte krävas för 
tillstånd att tillhandahålla 
investeringstjänster avseende AIF-fonder. 
Värdepappersföretag får dock endast 
tillhandahålla investeringstjänster avseende 
AIF-fonder i den utsträckning som andelar 
eller aktier i dessa får marknadsföras enligt 
det här direktivet. 

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.

Ändringsförslag 169
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Tillämpningsområdet för detta direktiv 
bör begränsas till förvaltningen av företag 
för kollektiva investeringar som tar upp 
kapital från ett antal investerare för att 
placera det i enlighet med en fastställd 
placeringspolitik som utnyttjar principen 
om riskspridning i dessa investerares 
intresse. Detta direktiv bör inte tillämpas 
på förvaltning av pensionsfonder eller på 
förvaltare av ej sammanförda investeringar 
som gåvofonder, nationella 
placeringsfonder eller tillgångar som 
innehas för egen räkning av kreditinstitut 
och försäkrings- eller 
återförsäkringsföretag. Det bör inte heller 

5. Tillämpningsområdet för detta direktiv 
bör begränsas till förvaltningen av företag 
för kollektiva investeringar som tar upp 
kapital från ett antal investerare för att 
placera det i enlighet med en fastställd 
placeringspolitik som utnyttjar principen 
om riskspridning i dessa investerares 
intresse. Detta direktiv bör inte tillämpas 
på förvaltning av pensionsfonder eller på 
förvaltare av ej sammanförda investeringar 
som gåvofonder, nationella 
placeringsfonder eller tillgångar som 
innehas för egen räkning av kreditinstitut 
och försäkrings- eller 
återförsäkringsföretag. Detta direktiv bör 
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tillämpas på aktivt förvaltade investeringar 
i värdepapper som certifikat, 
futureskontrakt och indexobligationer Det
bör dock omfatta förvaltare av alla företag 
för kollektiva investeringar för vilka 
auktorisation som fondföretag 
(”UCITS-fond”) inte krävs. För 
värdepappersföretag som auktoriserats 
enligt direktiv 2004/39/EG om marknader 
för finansiella instrument bör auktorisation 
enligt det här direktivet inte krävas för 
tillstånd att tillhandahålla 
investeringstjänster avseende AIF-fonder. 
Värdepappersföretag får dock endast 
tillhandahålla investeringstjänster avseende 
AIF-fonder i den utsträckning som andelar 
eller aktier i dessa får marknadsföras enligt 
det här direktivet.

inte heller tillämpas på aktivt förvaltade 
investeringar i värdepapper som certifikat, 
futureskontrakt och indexobligationer. För 
att undvika regleringsöverlappning bör 
detta direktivs tillämpningsområde inte 
omfatta företag för kollektiva 
investeringar av sluten typ som är 
noterade på en marknad som regleras 
genom Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/34/EG av den 28 maj 2001 
om upptagande av värdepapper till 
officiell notering och om uppgifter som 
ska offentliggöras beträffande sådana 
värdepapper1, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2004/109/EG av den 
15 december 2004 om harmonisering av 
insynskraven angående upplysningar om 
emittenter vars värdepapper är upptagna 
till handel på en reglerad marknad2 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/71/EG av den 4 november 2003 om 
de prospekt som skall offentliggöras när 
värdepapper erbjuds till allmänheten eller 
tas upp till handel3. För att åstadkomma 
en harmonisering bör kommissionen så 
snart som möjligt och under alla 
omständigheter innan detta direktiv träder 
i kraft se över dessa direktiv och vid behov 
lägga fram lagstiftningsförslag för att 
skapa en likvärdig reglering. Detta 
direktiv bör dock omfatta förvaltare av alla 
företag för kollektiva investeringar för 
vilka auktorisation som fondföretag 
(”UCITS-fond”) inte krävs. För 
värdepappersföretag som auktoriserats 
enligt direktiv 2004/39/EG om marknader 
för finansiella instrument bör auktorisation 
enligt det här direktivet inte krävas för 
tillstånd att tillhandahålla 
investeringstjänster avseende AIF-fonder. 
Värdepappersföretag får dock endast 
tillhandahålla investeringstjänster avseende 
AIF-fonder i den utsträckning som andelar 
eller aktier i dessa får marknadsföras enligt 
det här direktivet.
_____________
1 EGT L 184, 6.7.2001, s. 1.
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2 EUT L 390, 31.12.2004, s. 30.
3 EUT L 345, 31.12.2003, s. 64.

Or. en

Motivering

Företag för kollektiva investeringar av sluten typ som är noterade på en reglerad marknad 
bör inte regleras i detta direktiv eftersom de redan är underkastade krav från noterings-, 
prospekt- och transparensdirektiven. För att säkerställa likvärdiga konkurrensvillkor bör 
kommissionen se över dessa direktiv och göra lämpliga ändringar mot bakgrund av detta 
direktiv.

Ändringsförslag 170
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Tillämpningsområdet för detta direktiv 
bör begränsas till förvaltningen av företag 
för kollektiva investeringar som tar upp 
kapital från ett antal investerare för att 
placera det i enlighet med en fastställd 
placeringspolitik som utnyttjar principen 
om riskspridning i dessa investerares 
intresse. Detta direktiv bör inte tillämpas 
på förvaltning av pensionsfonder eller på 
förvaltare av ej sammanförda investeringar 
som gåvofonder, nationella 
placeringsfonder eller tillgångar som 
innehas för egen räkning av kreditinstitut 
och försäkrings- eller 
återförsäkringsföretag. Det bör inte heller 
tillämpas på aktivt förvaltade investeringar 
i värdepapper som certifikat, 
futureskontrakt och indexobligationer Det 
bör dock omfatta förvaltare av alla 
företag för kollektiva investeringar för 
vilka auktorisation som fondföretag 
(”UCITS-fond”) inte krävs. För 
värdepappersföretag som auktoriserats 
enligt direktiv 2004/39/EG om marknader 
för finansiella instrument bör auktorisation 

5. Tillämpningsområdet för detta direktiv 
bör begränsas till förvaltningen av företag 
för kollektiva investeringar som tar upp 
kapital från ett antal investerare för att 
placera det i enlighet med en fastställd 
placeringspolitik som utnyttjar principen 
om riskspridning i dessa investerares 
intresse. Det bör omfatta förvaltare av alla 
företag för kollektiva investeringar för 
vilka auktorisation som fondföretag 
(”UCITS-fond”) inte krävs. Detta direktiv 
bör inte tillämpas på förvaltning av 
pensionsfonder eller på förvaltare av ej 
sammanförda investeringar som 
gåvofonder, nationella placeringsfonder 
eller tillgångar som innehas för egen 
räkning av kreditinstitut och försäkrings-
eller återförsäkringsföretag. Detta direktiv
bör inte heller tillämpas på aktivt 
förvaltade investeringar i värdepapper som 
certifikat, futureskontrakt och 
indexobligationer. I detta direktiv bör inte 
heller ett företag som huvudsakligen 
fungerar som holdingbolag för en grupp 
av dotterbolag och som har strategiska 
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enligt det här direktivet inte krävas för 
tillstånd att tillhandahålla investerings-
tjänster avseende AIF-fonder. 
Värdepappersföretag får dock endast 
tillhandahålla investeringstjänster avseende 
AIF-fonder i den utsträckning som andelar 
eller aktier i dessa får marknadsföras enligt 
det här direktivet.

innehav i företag med ett långsiktigt 
perspektiv snarare än för att generera 
avkastning genom avyttring inom en viss 
tidsram betraktas som företag för 
kollektiva investeringar. För 
värdepappersföretag som auktoriserats 
enligt direktiv 2004/39/EG om marknader 
för finansiella instrument bör auktorisation 
enligt det här direktivet inte krävas för 
tillstånd att tillhandahålla 
investeringstjänster avseende AIF-fonder. 
Värdepappersföretag får dock endast 
tillhandahålla investeringstjänster avseende 
AIF-fonder i den utsträckning som andelar 
eller aktier i dessa får marknadsföras enligt 
det här direktivet.

Or. en

Motivering

Det måste stå klart att hänvisningen till ”företag för kollektiva investeringar” i påståendet att 
förvaltare av alla företag för kollektiva investeringar som inte är UCITS-fonder faller inom 
detta direktivs tillämpningsområde är en hänvisning till företag för kollektiva investeringar 
som tar upp kapital från ett antal investerare i syfte att investera det i enlighet med en 
fastställd investeringspolitik på grundval av riskspridningsprincipen i dessa investerares 
intresse snarare än till en bredare klass av företag för kollektiva investeringar.

Ändringsförslag 171
Othmar Karas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Tillämpningsområdet för detta direktiv 
bör begränsas till förvaltningen av företag 
för kollektiva investeringar som tar upp 
kapital från ett antal investerare för att 
placera det i enlighet med en fastställd 
placeringspolitik som utnyttjar principen 
om riskspridning i dessa investerares 
intresse. Detta direktiv bör inte tillämpas 
på förvaltning av pensionsfonder eller på 
förvaltare av ej sammanförda investeringar 

5. Tillämpningsområdet för detta direktiv 
bör begränsas till förvaltningen av företag 
för kollektiva investeringar som tar upp 
kapital från ett antal investerare för att 
placera det i enlighet med en fastställd 
placeringspolitik i dessa investerares 
intresse. Detta direktiv bör inte tillämpas 
på förvaltare av ej sammanförda 
investeringar som gåvofonder, nationella 
placeringsfonder, centralbanker eller 
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som gåvofonder, nationella 
placeringsfonder eller tillgångar som 
innehas för egen räkning av kreditinstitut 
och försäkrings- eller 
återförsäkringsföretag. Det bör inte heller
tillämpas på aktivt förvaltade investeringar 
i värdepapper som certifikat, 
futureskontrakt och indexobligationer Det 
bör dock omfatta förvaltare av alla företag 
för kollektiva investeringar för vilka 
auktorisation som fondföretag 
(”UCITS-fond”) inte krävs. För 
värdepappersföretag som auktoriserats 
enligt direktiv 2004/39/EG om marknader 
för finansiella instrument bör auktorisation 
enligt det här direktivet inte krävas för 
tillstånd att tillhandahålla 
investeringstjänster avseende AIF-fonder. 
Värdepappersföretag får dock endast 
tillhandahålla investeringstjänster avseende 
AIF-fonder i den utsträckning som andelar 
eller aktier i dessa får marknadsföras enligt 
det här direktivet.

tillgångar som direkt eller indirekt innehas 
för egen räkning av kreditinstitut,
pensionsinstitut eller försäkrings- eller 
återförsäkringsföretag. Det bör heller inte 
tillämpas på förvaltning av företag för 
kollektiva investeringar som är 
auktoriserade enligt nationell lag och 
endast marknadsförs i sin 
hemmedlemsstat. Detta direktiv bör dock
tillämpas på aktivt förvaltade investeringar 
i värdepapper som certifikat, 
futureskontrakt och indexobligationer. Det 
bör också omfatta förvaltare av alla företag 
för kollektiva investeringar för vilka 
auktorisation som fondföretag 
(”UCITS-fond”) inte krävs. För 
värdepappersföretag som auktoriserats 
enligt direktiv 2004/39/EG om marknader 
för finansiella instrument bör auktorisation 
enligt det här direktivet inte krävas för 
tillstånd att tillhandahålla 
investeringstjänster avseende AIF-fonder. 
Värdepappersföretag får dock endast 
tillhandahålla investeringstjänster avseende 
AIF-fonder i den utsträckning som andelar 
eller aktier i dessa får marknadsföras enligt 
det här direktivet.

Or. en

Motivering

Förvaltare av tillgångar som innehas för egen räkning av pensionsinstitut bör behandlas på 
samma sätt som tillgångar som innehas för egen räkning av försäkringsbolag. Fonder som 
regleras och endast distribueras på nationell nivå bör undantas från detta direktiv eftersom 
rent nationella fonder och förvaltare inte orsakar systemrisker eftersom dessa fonder i 
allmänhet är strikt reglerade fonder, ofta på mycket liknande sätt som UCITS-fonder. 
Undantag för fondinstrument som inte utnyttjar riskspridningsprincipen är inte 
genomförbara, och inte heller för aktivt förvaltade investeringar i form av värdepapper.
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Ändringsförslag 172
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Tillämpningsområdet för detta direktiv 
bör begränsas till förvaltningen av företag 
för kollektiva investeringar som tar upp 
kapital från ett antal investerare för att 
placera det i enlighet med en fastställd 
placeringspolitik som utnyttjar principen 
om riskspridning i dessa investerares 
intresse. Detta direktiv bör inte tillämpas 
på förvaltning av pensionsfonder eller på 
förvaltare av ej sammanförda investeringar 
som gåvofonder, nationella 
placeringsfonder eller tillgångar som 
innehas för egen räkning av kreditinstitut 
och försäkrings- eller 
återförsäkringsföretag. Det bör inte heller 
tillämpas på aktivt förvaltade investeringar 
i värdepapper som certifikat, 
futureskontrakt och indexobligationer Det 
bör dock omfatta förvaltare av alla företag 
för kollektiva investeringar för vilka 
auktorisation som fondföretag 
(”UCITS-fond”) inte krävs. För 
värdepappersföretag som auktoriserats 
enligt direktiv 2004/39/EG om marknader 
för finansiella instrument bör auktorisation 
enligt det här direktivet inte krävas för 
tillstånd att tillhandahålla 
investeringstjänster avseende AIF-fonder. 
Värdepappersföretag får dock endast 
tillhandahålla investeringstjänster avseende 
AIF-fonder i den utsträckning som andelar 
eller aktier i dessa får marknadsföras enligt 
det här direktivet.

5. Tillämpningsområdet för detta direktiv 
bör begränsas till förvaltningen av företag 
för kollektiva investeringar som tar upp 
kapital från ett antal investerare för att 
placera det i enlighet med en fastställd 
placeringspolitik som utnyttjar principen 
om riskspridning i dessa investerares 
intresse. Detta direktiv bör inte tillämpas 
på förvaltning av pensionsfonder eller på 
förvaltare av ej sammanförda investeringar 
som gåvofonder, nationella 
placeringsfonder eller tillgångar som 
innehas för egen räkning av kreditinstitut 
och försäkrings- eller 
återförsäkringsföretag. Det bör inte heller 
tillämpas på aktivt förvaltade investeringar 
i värdepapper som certifikat, 
futureskontrakt och indexobligationer. Det 
bör dock omfatta förvaltare av alla företag 
för kollektiva investeringar för vilka 
auktorisation som fondföretag 
(”UCITS-fond”) inte krävs. För 
värdepappersföretag som auktoriserats 
enligt direktiv 2004/39/EG om marknader 
för finansiella instrument bör auktorisation 
enligt det här direktivet inte krävas för 
tillstånd att tillhandahålla 
investeringstjänster avseende AIF-fonder. 
Värdepappersföretag får dock endast 
tillhandahålla investeringstjänster avseende 
AIF-fonder i den utsträckning som andelar 
eller aktier i dessa får marknadsföras enligt 
det här direktivet. Detta direktiv bör inte 
tillämpas på industriella holdingbolag 
vars aktier är upptagna till handel på en 
reglerad marknad i EU i den mån de 
innehar aktier i sina dotterbolag eller 
närstående bolag över vilka de har ett 
kontrollerande inflytande i syfte att 
fullfölja en industriell affärsstrategi.
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Or. en

Motivering

Räckvidden måste begränsas till AIF-förvaltare som utgör en systemrisk, annars kommer det 
att bli svårt att upprätthålla den planerade tillsynen på ett korrekt sätt. Industriella 
holdingbolag är långsiktiga ägare utan någon plan för att avyttra innehaven efter någon viss 
tid och med ett industriellt synsätt på sina innehav. Sådana företag innebär inte någon 
systemrisk, och om de är börsnoterade är de föremål för gällande EU-bolagsrätt, nationella 
regler och börsens noteringsregler, vilket innebär ett effektivt skydd för investerare. Dessa 
bör undantas.

Ändringsförslag 173
Kay Swinburne

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Tillämpningsområdet för detta direktiv 
bör begränsas till förvaltningen av företag 
för kollektiva investeringar som tar upp 
kapital från ett antal investerare för att 
placera det i enlighet med en fastställd 
placeringspolitik som utnyttjar principen 
om riskspridning i dessa investerares 
intresse. Detta direktiv bör inte tillämpas 
på förvaltning av pensionsfonder eller på 
förvaltare av ej sammanförda investeringar 
som gåvofonder, nationella 
placeringsfonder eller tillgångar som 
innehas för egen räkning av kreditinstitut 
och försäkrings- eller 
återförsäkringsföretag. Det bör inte heller 
tillämpas på aktivt förvaltade investeringar 
i värdepapper som certifikat, 
futureskontrakt och indexobligationer Det 
bör dock omfatta förvaltare av alla företag 
för kollektiva investeringar för vilka 
auktorisation som fondföretag 
(”UCITS-fond”) inte krävs. För 
värdepappersföretag som auktoriserats 
enligt direktiv 2004/39/EG om marknader 
för finansiella instrument bör auktorisation 
enligt det här direktivet inte krävas för 
tillstånd att tillhandahålla 

5. Tillämpningsområdet för detta direktiv 
bör begränsas till förvaltningen av företag 
för kollektiva investeringar som tar upp 
kapital från ett antal investerare för att 
placera det i enlighet med en fastställd 
placeringspolitik som utnyttjar principen 
om riskspridning i dessa investerares 
intresse. Detta direktiv bör inte tillämpas 
på förvaltning av pensionsfonder eller på 
förvaltare av ej sammanförda investeringar 
som gåvofonder, nationella 
placeringsfonder, nationella, regionala 
eller lokala myndigheters 
investeringsfonder eller tillgångar som 
innehas för egen räkning av kreditinstitut 
och försäkrings- eller 
återförsäkringsföretag. Detta direktiv bör 
inte heller tillämpas på aktivt förvaltade 
investeringar i värdepapper som certifikat, 
futureskontrakt och indexobligationer. Det 
bör dock omfatta förvaltare av alla företag 
för kollektiva investeringar för vilka 
auktorisation som fondföretag 
(”UCITS-fond”) inte krävs. För 
värdepappersföretag som auktoriserats 
enligt direktiv 2004/39/EG om marknader 
för finansiella instrument bör auktorisation 
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investeringstjänster avseende AIF-fonder. 
Värdepappersföretag får dock endast 
tillhandahålla investeringstjänster avseende 
AIF-fonder i den utsträckning som andelar 
eller aktier i dessa får marknadsföras enligt 
det här direktivet.

enligt det här direktivet inte krävas för 
tillstånd att tillhandahålla 
investeringstjänster avseende AIF-fonder. 
Värdepappersföretag får dock endast 
tillhandahålla investeringstjänster avseende 
AIF-fonder i den utsträckning som andelar 
eller aktier i dessa får marknadsföras enligt 
det här direktivet.

Or. en

Motivering

Investeringsfonder som förvaltas av statliga organ såsom Finance Wales, ett organ som 
förvaltar EU:s strukturfonder, med ytterligare privata investeringar, bör inte omfattas av 
direktivet.

Ändringsförslag 174
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Tillämpningsområdet för detta direktiv 
bör begränsas till förvaltningen av företag 
för kollektiva investeringar som tar upp 
kapital från ett antal investerare för att 
placera det i enlighet med en fastställd 
placeringspolitik som utnyttjar principen 
om riskspridning i dessa investerares 
intresse. Detta direktiv bör inte tillämpas 
på förvaltning av pensionsfonder eller på 
förvaltare av ej sammanförda investeringar 
som gåvofonder, nationella 
placeringsfonder eller tillgångar som 
innehas för egen räkning av kreditinstitut 
och försäkrings- eller 
återförsäkringsföretag. Det bör inte heller 
tillämpas på aktivt förvaltade investeringar 
i värdepapper som certifikat, 
futureskontrakt och indexobligationer Det 
bör dock omfatta förvaltare av alla företag 
för kollektiva investeringar för vilka 
auktorisation som fondföretag 

5. Tillämpningsområdet för detta direktiv 
bör begränsas till företag för kollektiva 
investeringar som tar upp kapital från ett 
antal investerare för att placera det i 
enlighet med en fastställd placeringspolitik 
i dessa investerares intresse. Detta direktiv 
bör inte tillämpas på ej sammanförda 
investeringar som gåvofonder, nationella 
placeringsfonder eller tillgångar som 
innehas för egen räkning av kreditinstitut,
försäkrings- eller återförsäkringsföretag
och pensionsfonder. Detta direktiv bör 
inte heller tillämpas på aktivt förvaltade 
investeringar i värdepapper som certifikat, 
futureskontrakt och indexobligationer. Det 
bör dock omfatta alla företag för kollektiva 
investeringar för vilka auktorisation som 
fondföretag (”UCITS-fond”) inte krävs. 
För värdepappersföretag som auktoriserats 
enligt direktiv 2004/39/EG om marknader 
för finansiella instrument bör auktorisation 
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(”UCITS-fond”) inte krävs. För 
värdepappersföretag som auktoriserats 
enligt direktiv 2004/39/EG om marknader 
för finansiella instrument bör auktorisation 
enligt det här direktivet inte krävas för 
tillstånd att tillhandahålla 
investeringstjänster avseende AIF-fonder. 
Värdepappersföretag får dock endast 
tillhandahålla investeringstjänster avseende 
AIF-fonder i den utsträckning som andelar 
eller aktier i dessa får marknadsföras enligt 
det här direktivet. 

enligt det här direktivet inte krävas för 
tillstånd att tillhandahålla 
investeringstjänster avseende AIF-fonder. 
Värdepappersföretag får dock endast 
tillhandahålla investeringstjänster avseende 
AIF-fonder i den utsträckning som andelar 
eller aktier i dessa får marknadsföras enligt 
det här direktivet.

Or. en

Motivering

Direktivet behöver omfatta både fonder (AIF-fonder) och förvaltare (AIF-förvaltare). 

Ändringsförslag 175
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Detta direktiv bör inte tillämpas på 
förvaltare av ej sammanförda 
investeringar som gåvofonder och 
nationella placeringsfonder, förvaltning 
av investeringsportföljer enligt uppdrag 
från investerare på diskretionär, 
kundspecifik basis eller varje annan form 
av individuell portföljförvaltning. Detta 
direktiv bör inte heller tillämpas på 
förvaltare i den mån de förvaltar 
AIF-fonder vilkas enda investerare är 
förvaltaren själv eller fondernas 
moderbolag, dotterbolag eller andra 
dotterbolag till moderbolaget, om dessa 
investerare inte själva är AIF-fonder. 
Detta direktiv bör inte heller tillämpas på 
holdingbolag som har aktier i sina 
dotterbolag, under förutsättning att dessa 
holdingbolag inte huvudsakligen har 
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etablerats för att generera avkastning åt 
sina investerare genom att avyttra sina 
dotterbolag inom en bestämd tidsperiod, 
utan syftar till att fullfölja en 
affärsstrategi genom sina dotterbolag. 
Vidare bör detta direktiv inte tillämpas på 
förvaltningen av pensionsfonder, på 
överstatliga institutioner, nationella 
centralbanker eller nationella, regionala 
eller lokala myndigheter och organ eller 
institutioner som förvaltar fonder som 
stöder social- eller pensionssystem, och 
inte heller på system för anställdas 
delägarskap i företag eller på 
värdepapperiseringsinstrument.

Or. en

Motivering

Se skäl 5 b i ordförandeskapets reviderade förslag till kompromiss av den 15 december 2009.

Ändringsförslag 176
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Detta direktiv bör inte tillämpas på 
värdepappersföretag som tillhandahåller 
portföljförvaltningstjänster och som är 
auktoriserade enligt direktiv 2004/39/EG, 
pensionsfonder och andra 
pensionsorganisationer som styrs av 
2004/41/EG och deras 
kapitalförvaltningsbolag och/eller 
administrativa servicebolag, eller företag 
för kollektiva investeringar enligt direktiv 
2009/65/EG. I praktiken, för 
kostnadseffektivitetens skull, bör 
värdepappersföretag som förvaltar 
enskilda portföljer enligt 2004/39/EG, 
pensionskapitalförvaltningsbolag 
och/eller administrativa servicebolag och 
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förvaltare av UCITS (och i sinom tid 
AIF-förvaltare) kunna sammanföra sina 
placeringar administrativt eller operativt 
inom ramen för sina uppdrag. Därför bör 
detta direktiv inte tillämpas på sådana 
interna strukturer för sammanförda 
tillgångar.

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 
[asset] management and/or service administration companies and asset pooling as described, 
do not fall within the definition of AIF, AIFM or depositary.

Ändringsförslag 177
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Värdepappersföretag som är 
auktoriserade enligt direktiv 2004/39/EG 
och kreditinstitut som är auktoriserade 
enligt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 
om rätten att starta och driva verksamhet i 
kreditinstitut (omarbetning) bör inte 
avkrävas auktorisation enligt det här 
direktivet för att få tillhandahålla 
investeringstjänster, t.ex. 
portföljförvaltning åt AIF-fonder.

Or. en
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Motivering

Se skäl 5b i ordförandeskapets reviderade förslag till kompromiss av den 15 december 2009. 

Ändringsförslag 178
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Detta direktiv bör inte hindra eller 
begränsa investerare att placera sina 
andelar eller aktier i AIF-fonder på 
kapitalmarknaden. Sådana investerare 
eller deras mellanhänder får erbjuda eller 
placera sådana aktier eller andelar i en 
medlemsstat i enlighet med nationell 
lagstiftning i denna medlemsstat. När 
sådana erbjudanden eller placeringar 
sker på initiativ av den AIF-förvaltare 
som förvaltar en sådan AIF-fond ska 
erbjudandet eller placeringen betraktas 
som marknadsföring.

Or. en

Motivering

Att handla aktier eller enheter på en sekundärmarknad är inte något som ska inskränkas 
genom detta direktiv, förutsatt att det inte är ett sätt att undgå direktivets bestämmelser.

Ändringsförslag 179
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Verksamheter av allmänt intresse som 
tar emot och innehar medel från 
allmänheten, såsom kreditinstitut, 
pensionsfonder, försäkrings- eller 



PE439.111v02-00 40/160 AM\804881SV.doc

SV

återförsäkringsföretag som innehar 
tillgångar för egen räkning, bör regleras 
på sitt särskilda sätt och deras 
fondinvesteringar bör regleras i ljuset av 
särdragen för varje kategori och typ av 
fonder. Kommissionen ska därför se över 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/48/EG av den 14 juni 2006 om 
rätten att starta och driva verksamhet i 
kreditinstitut (omarbetning), 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/41/EG av den 3 juni 2003 om 
verksamhet i och tillsyn över 
tjänstepensionsinstitut1, direktiv 
73/239/EEG av den 24 juli 1973 om 
samordning av lagar och andra 
författningar angående rätten att etablera 
och driva verksamhet med annan direkt 
försäkring än livförsäkring2, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/83/EG av den 5 november 2002 om 
livförsäkring3 och Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2005/68/EG av den 
16 november 2005 om återförsäkring och 
om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG 
och 92/49/EEG samt direktiven 98/78/EG 
och 2002/83/EG4, så att följande principer 
följs: verksamheter av allmänt intresse 
som investerar underkastas krav på 
vederbörliga kontroller (”due diligence”) 
liknande dem som tillämpas på 
AIF-förvaltare och ett lämpligt regelverk 
fastställs för sådana investeringar 
(särskilt i form av kapitalkrav och 
kapitalreserver). 
___________
1 EUT L 235, 23.9.2003, s. 10.
2 EGT L 228, 16.8.1973, s. 3.
3 EUT L 345, 19.12.2002, s. 1.
4 EUT L 323, 9.12.2005, s. 1.

Or. en
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Ändringsförslag 180
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5c. Detta direktiv bör föreskriva att varje 
AIF-fond som förvaltas inom ramen för 
detta direktiv ska ha en enda 
AIF-förvaltare som ansvarar för att detta 
direktivs krav uppfylls. Beroende på sin 
rättsliga form kan AIF-förvaltare vara 
externt eller internt förvaltade.
AIF-fonder bör anses vara internt 
förvaltade när förvaltningsfunktionerna 
utförs av styrorganet eller någon annan 
intern resurs inom AIF-fonden. När AIF-
fondens rättsliga form tillåter en intern
förvaltning och när AIF-fondens 
styrorgan väljer att inte utse en extern 
AIF-förvaltare är AIF-fonden och 
AIF-förvaltaren identiska. I så fall är 
AIF-fonden också en AIF-förvaltare och 
bör därför uppfylla alla krav som ställs på 
AIF-förvaltare enligt detta direktiv och 
vara auktoriserad som sådan. En 
AIF-förvaltare som är en internt förvaltad 
AIF-fond bör dock inte vara auktoriserad 
som extern förvaltare av en eller flera 
andra AIF-fonder. En AIF-fond bör 
anses vara externt förvaltad när en extern 
juridisk person har utsetts som förvaltare 
av AIF-fonden eller på AIF-fondens 
vägnar (den utsedde AIF-förvaltaren) 
som genom att ha utsetts blir ansvarig för 
att förvalta AIF-fondens portfölj. I båda 
fallen bör endast en internt förvaltad 
AIF-fond eller en extern AIF-förvaltare 
kunna delegera portföljförvaltnings- eller 
riskhanteringsfunktioner till andra parter 
i enlighet med artikel 18. När en extern 
AIF-förvaltare har utsetts att utföra 
förvaltningsfunktioner avseende en viss 
AIF-fond bör denne inte anses 
tillhandahålla tjänsten portföljförvaltning 
enligt artikel 4.1.9 i Europaparlamentets 
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och rådets direktiv 2004/39/EG av den 
21 april 2004 om marknader för 
finansiella instrument och om ändring av 
rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG 
och Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/12/EG samt upphävande av 
rådets direktiv 93/22/EEG10 utan istället 
anses utföra funktionen kollektiv 
portföljförvaltning enligt detta direktiv.

Or. en

Motivering

Se skäl 5b i ordförandeskapets reviderade förslag till kompromiss av den 15 december 2009.

Ändringsförslag 181
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Detta direktiv bör föreskriva att varje 
AIF-fond som förvaltas inom ramen för 
detta direktiv ska ha en enda 
AIF-förvaltare som ansvarar för att detta 
direktivs krav uppfylls.

Or. en

Motivering

Detta direktiv bör tillåta endast en enda AIF-förvaltare per AIF-fond.
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Ändringsförslag 182
Burkhard Balz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Detta direktiv bör föreskriva att varje 
AIF-fond som förvaltas inom ramen för 
detta direktiv ska ha en enda 
AIF-förvaltare som ansvarar för att detta 
direktivs krav uppfylls. 

Or. en

Detta direktiv bör tillåta endast en enda AIF-förvaltare per AIF-fond.

Ändringsförslag 183
Hans-Peter Martin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. För att undvika att det ställs otillbörliga 
eller oproportionerliga krav föreskrivs 
genom detta direktiv ett undantag för 
AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder 
vilkas sammanlagda värde understiger 
tröskelvärdet 100 miljoner euro. Det är 
inte sannolikt att den verksamhet som 
förvaltaren i fråga bedriver kan komma 
att väsentligt påverka den finansiella 
stabiliteten eller marknadernas 
effektivitet. På AIF-förvaltare som endast 
förvaltar AIF-fonder utan hävstång och 
inte ger investerarna någon rätt till 
inlösen under en femårsperiod tillämpas 
ett särskilt tröskelvärde på 
500 miljoner euro. Detta särskilda 
tröskelvärde motiveras av att det är ännu 
mindre sannolikt att förvaltare av fonder 
utan hävstång som är specialiserade på 
långsiktiga placeringar kan orsaka risker 
för det finansiella systemets funktion. 

utgår
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Dessutom upphävs likviditetsriskerna 
genom att investerarna ”låses inne” 
under fem år. AIF-förvaltare som är 
undantagna från detta direktiv bör 
fortsätta att omfattas av relevant nationell 
lagstiftning. De bör dock få behandlas 
som AIF-förvaltare enligt detta direktiv 
om de utnyttjar sin ”opt-in”-rätt till detta.

Or. de

Ändringsförslag 184
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. För att undvika att det ställs otillbörliga 
eller oproportionerliga krav föreskrivs 
genom detta direktiv ett undantag för 
AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder 
vilkas sammanlagda värde understiger 
tröskelvärdet 100 miljoner euro. Det är 
inte sannolikt att den verksamhet som 
förvaltaren i fråga bedriver kan komma 
att väsentligt påverka den finansiella 
stabiliteten eller marknadernas 
effektivitet. På AIF-förvaltare som endast 
förvaltar AIF-fonder utan hävstång och 
inte ger investerarna någon rätt till 
inlösen under en femårsperiod tillämpas 
ett särskilt tröskelvärde på 
500 miljoner euro. Detta särskilda 
tröskelvärde motiveras av att det är ännu 
mindre sannolikt att förvaltare av fonder 
utan hävstång som är specialiserade på 
långsiktiga placeringar kan orsaka risker 
för det finansiella systemets funktion. 
Dessutom upphävs likviditetsriskerna 
genom att investerarna ”låses inne” 
under fem år. AIF-förvaltare som är 
undantagna från detta direktiv bör 
fortsätta att omfattas av relevant nationell 
lagstiftning. De bör dock få behandlas 

utgår
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som AIF-förvaltare enligt detta direktiv 
om de utnyttjar sin ”opt-in”-rätt till detta.

Or. en

Motivering

Alla AIF-fonder och AIF-förvaltare bör omfattas så att det inte uppstår några kryphål på 
marknaden. 

Ändringsförslag 185
Robert Goebbels, Udo Bullman

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. För att undvika att det ställs otillbörliga 
eller oproportionerliga krav föreskrivs 
genom detta direktiv ett undantag för 
AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder 
vilkas sammanlagda värde understiger 
tröskelvärdet 100 miljoner euro. Det är 
inte sannolikt att den verksamhet som 
förvaltaren i fråga bedriver kan komma 
att väsentligt påverka den finansiella 
stabiliteten eller marknadernas 
effektivitet. På AIF-förvaltare som endast 
förvaltar AIF-fonder utan hävstång och 
inte ger investerarna någon rätt till 
inlösen under en femårsperiod tillämpas 
ett särskilt tröskelvärde på 
500 miljoner euro. Detta särskilda 
tröskelvärde motiveras av att det är ännu 
mindre sannolikt att förvaltare av fonder 
utan hävstång som är specialiserade på 
långsiktiga placeringar kan orsaka risker 
för det finansiella systemets funktion. 
Dessutom upphävs likviditetsriskerna 
genom att investerarna ”låses inne” 
under fem år. AIF-förvaltare som är 
undantagna från detta direktiv bör 
fortsätta att omfattas av relevant nationell 
lagstiftning. De bör dock få behandlas 
som AIF-förvaltare enligt detta direktiv 

utgår
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om de utnyttjar sin ”opt-in”-rätt till detta.

Or. en

Direktivet måste gälla alla AIF-förvaltare utan några undantag baserade på storleken av de 
tillgångar som förvaltas. Annars kommer det att locka förvaltare att inrätta fonder just under 
tröskelvärdet, och att finna metoder för att delegera så mycket som möjligt av sin totala 
verksamhet till externa tjänsteleverantörer och ”rådgivare”. Detta skulle förfela syftet med 
direktivet, vilket är att omfatta alla aktörer inom finansbranschen.

Ändringsförslag 186
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. För att undvika att det ställs otillbörliga 
eller oproportionerliga krav föreskrivs 
genom detta direktiv ett undantag för 
AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder 
vilkas sammanlagda värde understiger 
tröskelvärdet 100 miljoner euro. Det är 
inte sannolikt att den verksamhet som 
förvaltaren i fråga bedriver kan komma att 
väsentligt påverka den finansiella 
stabiliteten eller marknadernas effektivitet. 
På AIF-förvaltare som endast förvaltar 
AIF-fonder utan hävstång och inte ger 
investerarna någon rätt till inlösen under en 
femårsperiod tillämpas ett särskilt 
tröskelvärde på 500 miljoner euro. Detta 
särskilda tröskelvärde motiveras av att det 
är ännu mindre sannolikt att förvaltare av 
fonder utan hävstång som är specialiserade 
på långsiktiga placeringar kan orsaka risker 
för det finansiella systemets funktion. 
Dessutom upphävs likviditetsriskerna 
genom att investerarna ”låses inne” under 
fem år. AIF-förvaltare som är undantagna 
från detta direktiv bör fortsätta att 
omfattas av relevant nationell lagstiftning. 
De bör dock få behandlas som 
AIF-förvaltare enligt detta direktiv om de 
utnyttjar sin ”opt-in”-rätt till detta.

6. För att undvika att det ställs otillbörliga 
eller oproportionerliga krav föreskrivs 
genom detta direktiv ett förenklat system 
för AIF-förvaltare som inte är 
systemviktiga och som förvaltar 
AIF-fonder vilkas sammanlagda värde 
understiger tröskelvärdet 
250 miljoner euro. Det är inte sannolikt att 
den verksamhet som förvaltaren i fråga 
bedriver kan komma att väsentligt påverka 
den finansiella stabiliteten eller 
marknadernas effektivitet. På 
AIF-förvaltare som endast förvaltar 
AIF-fonder utan hävstång och inte ger 
investerarna någon rätt till inlösen under en 
femårsperiod tillämpas ett särskilt 
tröskelvärde på 500 miljoner euro. Detta 
särskilda tröskelvärde motiveras av att det 
är ännu mindre sannolikt att förvaltare av 
fonder utan hävstång som är specialiserade 
på långsiktiga placeringar kan orsaka risker 
för det finansiella systemets funktion. 
Dessutom upphävs likviditetsriskerna 
genom att investerarna ”låses inne” under 
fem år. AIF-förvaltare som omfattas av det 
förenklade systemet bör registrera sig hos 
sina ansvariga myndigheter och följa 
transparenskraven i detta direktiv. De bör 
dock få behandlas som AIF-förvaltare 
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enligt detta direktiv om de utnyttjar sin 
”opt-in”-rätt till detta.

Or. en

Motivering

Huvudmålet med detta direktiv är att fånga upp systemrisker. För att minimera oönskade 
bieffekter till följd av en universallösning (”one-size-fits-all”) borde mindre AIF-förvaltare 
endast behöva registrera sig och uppfylla transparenskraven i artiklarna 19–21.

Ändringsförslag 187
Sari Essayah

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. För att undvika att det ställs otillbörliga 
eller oproportionerliga krav föreskrivs 
genom detta direktiv ett undantag för 
AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder 
vilkas sammanlagda värde understiger 
tröskelvärdet 100 miljoner euro. Det är inte 
sannolikt att den verksamhet som 
förvaltaren i fråga bedriver kan komma att 
väsentligt påverka den finansiella 
stabiliteten eller marknadernas effektivitet. 
På AIF-förvaltare som endast förvaltar 
AIF-fonder utan hävstång och inte ger 
investerarna någon rätt till inlösen under en 
femårsperiod tillämpas ett särskilt 
tröskelvärde på 500 miljoner euro. Detta 
särskilda tröskelvärde motiveras av att det 
är ännu mindre sannolikt att förvaltare av 
fonder utan hävstång som är specialiserade 
på långsiktiga placeringar kan orsaka risker 
för det finansiella systemets funktion. 
Dessutom upphävs likviditetsriskerna 
genom att investerarna ”låses inne” under 
fem år. AIF-förvaltare som är undantagna 
från detta direktiv bör fortsätta att omfattas 
av relevant nationell lagstiftning. De bör 
dock få behandlas som AIF-förvaltare 
enligt detta direktiv om de utnyttjar sin 

6. För att undvika att det ställs otillbörliga 
eller oproportionerliga krav föreskrivs 
genom detta direktiv ett undantag för 
AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder 
vilkas sammanlagda värde understiger 
tröskelvärdet 100 miljoner euro. Det är inte 
sannolikt att den verksamhet som 
förvaltaren i fråga bedriver kan komma att 
väsentligt påverka den finansiella 
stabiliteten eller marknadernas effektivitet. 
På AIF-förvaltare som endast förvaltar 
AIF-fonder utan hävstång och inte ger 
investerarna någon rätt till inlösen under en 
femårsperiod tillämpas ett särskilt 
tröskelvärde på 500 miljoner euro. Detta 
särskilda tröskelvärde motiveras av att det 
är ännu mindre sannolikt att förvaltare av 
fonder utan hävstång som är specialiserade 
på långsiktiga placeringar kan orsaka risker 
för det finansiella systemets funktion. 
Dessutom upphävs likviditetsriskerna 
genom att investerarna ”låses inne” under 
fem år. AIF-förvaltare som är undantagna 
från detta direktiv bör fortsätta att omfattas 
av relevant nationell lagstiftning och vara 
tvungna att åtminstone registrera sig i 
sina hemmedlemsstater. De bör dock få 
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”opt-in”-rätt till detta. behandlas som AIF-förvaltare enligt detta 
direktiv om de utnyttjar sin ”opt-in”-rätt till 
detta.

Or. en

Ändringsförslag 188
Enikő Győri, Sławomir Witold Nitras

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. För att undvika att det ställs otillbörliga 
eller oproportionerliga krav föreskrivs
genom detta direktiv ett undantag för 
AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder 
vilkas sammanlagda värde understiger 
tröskelvärdet 100 miljoner euro. Det är inte 
sannolikt att den verksamhet som 
förvaltaren i fråga bedriver kan komma att 
väsentligt påverka den finansiella 
stabiliteten eller marknadernas effektivitet. 
På AIF-förvaltare som endast förvaltar 
AIF-fonder utan hävstång och inte ger 
investerarna någon rätt till inlösen under en 
femårsperiod tillämpas ett särskilt 
tröskelvärde på 500 miljoner euro. Detta 
särskilda tröskelvärde motiveras av att det 
är ännu mindre sannolikt att förvaltare av 
fonder utan hävstång som är specialiserade 
på långsiktiga placeringar kan orsaka risker 
för det finansiella systemets funktion. 
Dessutom upphävs likviditetsriskerna 
genom att investerarna ”låses inne” under 
fem år. AIF-förvaltare som är undantagna 
från detta direktiv bör fortsätta att omfattas 
av relevant nationell lagstiftning. De bör 
dock få behandlas som AIF-förvaltare 
enligt detta direktiv om de utnyttjar sin 
”opt-in”-rätt till detta.

6. För att undvika att det ställs otillbörliga 
eller oproportionerliga krav på små och 
medelstora AIF-förvaltare och förhindra 
att AIF-förvaltare p.g.a. fördelaktigare 
villkor väljer att ha sin hemvist i ett 
tredjeland föreskrivs genom detta direktiv 
ett undantag för AIF-förvaltare som 
förvaltar AIF-fonder vilkas sammanlagda 
värde understiger tröskelvärdet 
100 miljoner euro. Det är inte sannolikt att 
den verksamhet som förvaltaren i fråga 
bedriver kan komma att väsentligt påverka 
den finansiella stabiliteten eller 
marknadernas effektivitet. På 
AIF-förvaltare som endast förvaltar 
AIF-fonder utan hävstång och inte ger 
investerarna någon rätt till inlösen under en 
femårsperiod tillämpas ett särskilt 
tröskelvärde på 500 miljoner euro. Detta 
särskilda tröskelvärde motiveras av att det 
är ännu mindre sannolikt att förvaltare av 
fonder utan hävstång som är specialiserade 
på långsiktiga placeringar kan orsaka risker 
för det finansiella systemets funktion. 
Dessutom upphävs likviditetsriskerna 
genom att investerarna ”låses inne” under 
fem år. AIF-förvaltare som är undantagna 
från detta direktiv bör fortsätta att omfattas 
av relevant nationell lagstiftning. De bör 
dock få behandlas som AIF-förvaltare 
enligt detta direktiv om de utnyttjar sin 
”opt-in”-rätt till detta.
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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 transparentby metans of collecting information of the transactions carried out by 
AIFFM.

Ändringsförslag 189
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. För att undvika att det ställs otillbörliga 
eller oproportionerliga krav föreskrivs 
genom detta direktiv ett undantag för 
AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder 
vilkas sammanlagda värde understiger 
tröskelvärdet 100 miljoner euro. Det är 
inte sannolikt att den verksamhet som 
förvaltaren i fråga bedriver kan komma att 
väsentligt påverka den finansiella 
stabiliteten eller marknadernas effektivitet. 
På AIF-förvaltare som endast förvaltar 
AIF-fonder utan hävstång och inte ger 
investerarna någon rätt till inlösen under en 
femårsperiod tillämpas ett särskilt 
tröskelvärde på 500 miljoner euro. Detta 
särskilda tröskelvärde motiveras av att det 
är ännu mindre sannolikt att förvaltare av 
fonder utan hävstång som är specialiserade 
på långsiktiga placeringar kan orsaka risker 
för det finansiella systemets funktion. 
Dessutom upphävs likviditetsriskerna 
genom att investerarna ”låses inne” under 
fem år. AIF-förvaltare som är undantagna 
från detta direktiv bör fortsätta att omfattas 
av relevant nationell lagstiftning. De bör 

6. För att undvika att det ställs otillbörliga 
eller oproportionerliga krav föreskrivs 
genom detta direktiv ett undantag för 
AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder 
vilkas sammanlagda värde understiger 
tröskelvärdet 1 miljard euro. Det är inte 
sannolikt att den verksamhet som 
förvaltaren i fråga bedriver kan komma att 
väsentligt påverka den finansiella 
stabiliteten eller marknadernas effektivitet. 
På AIF-förvaltare som endast förvaltar 
AIF-fonder utan hävstång och inte ger 
investerarna någon rätt till inlösen under en 
femårsperiod tillämpas ett särskilt 
tröskelvärde på 1,5 miljarder euro. Detta 
särskilda tröskelvärde motiveras av att det 
är ännu mindre sannolikt att förvaltare av 
fonder utan hävstång som är specialiserade 
på långsiktiga placeringar kan orsaka risker 
för det finansiella systemets funktion. 
Dessutom upphävs likviditetsriskerna 
genom att investerarna ”låses inne” under 
fem år. AIF-förvaltare som är undantagna 
från detta direktiv bör fortsätta att omfattas 
av relevant nationell lagstiftning. De bör 
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dock få behandlas som AIF-förvaltare 
enligt detta direktiv om de utnyttjar sin 
”opt-in”-rätt till detta.

dock få behandlas som AIF-förvaltare 
enligt detta direktiv om de utnyttjar sin 
”opt-in”-rätt till detta.

Or. en

Motivering

Vi stöder en höjning av tröskelvärdet i direktivet, så att det inte skapar fler bördor för mindre 
AIF-förvaltare som inte utgör någon systemrisk.

Ändringsförslag 190
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. För att undvika att det ställs otillbörliga 
eller oproportionerliga krav föreskrivs 
genom detta direktiv ett undantag för 
AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder 
vilkas sammanlagda värde understiger 
tröskelvärdet 100 miljoner euro. Det är 
inte sannolikt att den verksamhet som 
förvaltaren i fråga bedriver kan komma att 
väsentligt påverka den finansiella 
stabiliteten eller marknadernas effektivitet. 
På AIF-förvaltare som endast förvaltar 
AIF-fonder utan hävstång och inte ger 
investerarna någon rätt till inlösen under en 
femårsperiod tillämpas ett särskilt 
tröskelvärde på 500 miljoner euro. Detta 
särskilda tröskelvärde motiveras av att det 
är ännu mindre sannolikt att förvaltare av 
fonder utan hävstång som är specialiserade 
på långsiktiga placeringar kan orsaka risker 
för det finansiella systemets funktion. 
Dessutom upphävs likviditetsriskerna 
genom att investerarna ”låses inne” under
fem år. AIF-förvaltare som är undantagna 
från detta direktiv bör fortsätta att omfattas 
av relevant nationell lagstiftning. De bör 
dock få behandlas som AIF-förvaltare 
enligt detta direktiv om de utnyttjar sin 

6. För att undvika att det ställs otillbörliga 
eller oproportionerliga krav föreskrivs 
genom detta direktiv ett undantag för 
AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder 
vilkas sammanlagda värde understiger 
tröskelvärdet 500 miljoner euro. Det är 
inte sannolikt att den verksamhet som 
förvaltaren i fråga bedriver kan komma att 
väsentligt påverka den finansiella 
stabiliteten eller marknadernas effektivitet. 
På AIF-förvaltare som endast förvaltar 
AIF-fonder utan hävstång och inte ger 
investerarna någon rätt till inlösen under en 
femårsperiod tillämpas ett särskilt 
tröskelvärde på 1 000 miljoner euro. Detta 
särskilda tröskelvärde motiveras av att det 
är ännu mindre sannolikt att förvaltare av 
fonder utan hävstång som är specialiserade 
på långsiktiga placeringar kan orsaka risker 
för det finansiella systemets funktion. 
Dessutom upphävs likviditetsriskerna 
genom att investerarna ”låses inne” under 
fem år. AIF-förvaltare som är undantagna 
från detta direktiv bör fortsätta att omfattas 
av relevant nationell lagstiftning. De bör 
dock få behandlas som AIF-förvaltare 
enligt detta direktiv om de utnyttjar sin 
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”opt-in”-rätt till detta. ”opt-in”-rätt till detta.

Or. en

Motivering

Räckvidden måste begränsas till AIF-förvaltare som utgör en systemrisk, annars kommer det 
att bli svårt att upprätthålla den planerade tillsynen på ett korrekt sätt. Små AIF-förvaltare 
utgör ingen systemrisk, och det vore oproportionerligt att låta dem ingå. Direktivet kommer 
att medföra kostnader för efterlevnaden, vilket kommer att bli en särskilt tung börda för små 
AIF-förvaltare som i minst utsträckning skulle dra fördel av att marknadsföringstillstånd 
införs. De höjda tröskelvärdena syftar till att garantera att små fonder som inte betyder något 
för systemriskerna inte behöver omfattas av direktivet.

Ändringsförslag 191
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. För att undvika att det ställs otillbörliga 
eller oproportionerliga krav föreskrivs 
genom detta direktiv ett undantag för 
AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder 
vilkas sammanlagda värde understiger 
tröskelvärdet 100 miljoner euro. Det är 
inte sannolikt att den verksamhet som 
förvaltaren i fråga bedriver kan komma att 
väsentligt påverka den finansiella 
stabiliteten eller marknadernas effektivitet. 
På AIF-förvaltare som endast förvaltar 
AIF-fonder utan hävstång och inte ger 
investerarna någon rätt till inlösen under en 
femårsperiod tillämpas ett särskilt 
tröskelvärde på 500 miljoner euro. Detta 
särskilda tröskelvärde motiveras av att det 
är ännu mindre sannolikt att förvaltare av 
fonder utan hävstång som är specialiserade 
på långsiktiga placeringar kan orsaka risker 
för det finansiella systemets funktion. 
Dessutom upphävs likviditetsriskerna 
genom att investerarna ”låses inne” under 
fem år. AIF-förvaltare som är undantagna 
från detta direktiv bör fortsätta att omfattas 

6. För att undvika att det ställs otillbörliga 
eller oproportionerliga krav föreskrivs 
genom detta direktiv ett undantag för 
AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder 
vilkas sammanlagda värde understiger 
tröskelvärdet 500 miljoner euro. Det är 
inte sannolikt att den verksamhet som 
förvaltaren i fråga bedriver kan komma att 
väsentligt påverka den finansiella 
stabiliteten eller marknadernas effektivitet. 
På AIF-förvaltare som endast förvaltar 
AIF-fonder utan hävstång och inte ger 
investerarna någon rätt till inlösen under en 
femårsperiod tillämpas ett särskilt 
tröskelvärde på 1 000 miljoner euro. Detta 
särskilda tröskelvärde motiveras av att det 
är ännu mindre sannolikt att förvaltare av 
fonder utan hävstång som är specialiserade 
på långsiktiga placeringar kan orsaka risker 
för det finansiella systemets funktion. 
Dessutom upphävs likviditetsriskerna 
genom att investerarna ”låses inne” under 
fem år. AIF-förvaltare som är undantagna 
från detta direktiv bör fortsätta att omfattas 
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av relevant nationell lagstiftning. De bör 
dock få behandlas som AIF-förvaltare 
enligt detta direktiv om de utnyttjar sin 
”opt-in”-rätt till detta.

av relevant nationell lagstiftning. De bör 
dock få behandlas som AIF-förvaltare 
enligt detta direktiv om de utnyttjar sin 
”opt-in”-rätt till detta.

Or. en

Ändringsförslag 192
Marta Andreasen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. För att undvika att det ställs otillbörliga 
eller oproportionerliga krav föreskrivs 
genom detta direktiv ett undantag för 
AIF-örvaltare som förvaltar AIF-fonder 
vilkas sammanlagda värde understiger 
tröskelvärdet 100 miljoner euro. Det är 
inte sannolikt att den verksamhet som 
förvaltaren i fråga bedriver kan komma att 
väsentligt påverka den finansiella 
stabiliteten eller marknadernas effektivitet. 
På AIF-förvaltare som endast förvaltar 
AIF-fonder utan hävstång och inte ger 
investerarna någon rätt till inlösen under en 
femårsperiod tillämpas ett särskilt 
tröskelvärde på 500 miljoner euro. Detta 
särskilda tröskelvärde motiveras av att det 
är ännu mindre sannolikt att förvaltare av 
fonder utan hävstång som är specialiserade 
på långsiktiga placeringar kan orsaka risker 
för det finansiella systemets funktion. 
Dessutom upphävs likviditetsriskerna 
genom att investerarna ”låses inne” under 
fem år. AIF-förvaltare som är undantagna 
från detta direktiv bör fortsätta att omfattas 
av relevant nationell lagstiftning. De bör 
dock få behandlas som AIF-förvaltare 
enligt detta direktiv om de utnyttjar sin 
”opt-in”-rätt till detta.

6. För att undvika att det ställs otillbörliga 
eller oproportionerliga krav föreskrivs 
genom detta direktiv ett undantag för 
AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder 
vilkas sammanlagda värde understiger 
tröskelvärdet 200 miljoner euro. Det är 
inte sannolikt att den verksamhet som 
förvaltaren i fråga bedriver kan komma att 
väsentligt påverka den finansiella 
stabiliteten eller marknadernas effektivitet. 
På AIF-förvaltare som endast förvaltar 
AIF-fonder utan hävstång och inte ger 
investerarna någon rätt till inlösen under en 
femårsperiod tillämpas ett särskilt 
tröskelvärde på 1 miljard euro. Detta 
särskilda tröskelvärde motiveras av att det 
är ännu mindre sannolikt att förvaltare av 
fonder utan hävstång som är specialiserade 
på långsiktiga placeringar kan orsaka risker 
för det finansiella systemets funktion. 
Dessutom upphävs likviditetsriskerna 
genom att investerarna ”låses inne” under 
fem år. AIF-förvaltare som är undantagna 
från detta direktiv bör fortsätta att omfattas 
av relevant nationell lagstiftning. De bör 
dock få behandlas som AIF-förvaltare 
enligt detta direktiv om de utnyttjar sin 
”opt-in”-rätt till detta.

Or. en
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Motivering

De lägre tröskelvärdena kommer att har en försumbar effekt för de systemrisker som 
direktivet försöker komma tillrätta med, men kommer att skapa en regleringsbörda för mindre 
fonder som sämst har råd med dem. 

Ändringsförslag 193
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. För att undvika eventuell 
utförsäljning av tillgångar bör 
nettotillgångarna hos ett målföretag som 
kontrolleras av en AIF-fond uppfylla 
bestämmelserna i 
kapitaltäckningssystemet i det andra 
bolagsrättsdirektivet.

Or. en

Motivering

Bestämmelserna i artikel 15.1 a i rådets andra direktiv 77/91/EEG av den 13 december 1976 
om samordning av skyddsåtgärder och bestämmelserna i artiklarna 1.4 b och 1.5 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/68/EG av den 6 september 2006 om ändring av 
rådets direktiv 77/91/EEG i dess tillämpning på aktiebolag skulle kunna hindra utförsäljning 
av tillgångar bara för att kunna betala av skulder för förvärvet, samtidigt som tillräckligt 
manöverutrymme lämnas för legitima strategiska omstruktureringar.

Ändringsförslag 194
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. För att undvika eventuell 
utförsäljning av tillgångar i målföretag 
som en AIF-fond, som förvaltas av en 
AIF-förvaltare, investerar i bör 
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AIF-fonden garantera att en 
inlåsningsperiod på tre år för 
AIF-fondens investering i målföretaget 
respekteras.

Or. en

Motivering

Slutna fonder som skaffar sig ett kontrollerande inflytande i ett målföretag måste garantera 
sin investering för en period av tre år, för att all utförsäljning av tillgångar ska kunna 
undvikas i företaget i fråga. 

Ändringsförslag 195
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Detta direktiv syftar till att skapa ett 
harmoniserat strikt ramverk för reglering 
och tillsyn avseende AIF-förvaltares 
verksamheter. Auktorisation enligt 
direktivet bör omfatta förvaltnings- och 
administrationstjänster för AIF-fonder 
inom hela gemenskapen. Dessutom bör 
auktoriserade AIF-förvaltare ha rätt att 
efter ett notifieringsförfarande 
marknadsföra AIF-fonder till 
professionella investerare i hela 
gemenskapen.

7. Detta direktiv syftar till att skapa ett 
harmoniserat strikt ramverk för reglering 
och tillsyn avseende AIF-förvaltares 
verksamheter. Auktorisation enligt 
direktivet bör omfatta förvaltnings- och 
administrationstjänster för AIF-fonder 
inom hela unionen.

Or. en

Motivering

Marknadsföringen av AIF-fonder från tredjeländer behandlas mera i detalj i följande 
ändringsförslag.
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Ändringsförslag 196
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Detta direktiv syftar till att skapa ett 
harmoniserat strikt ramverk för reglering 
och tillsyn avseende AIF-förvaltares 
verksamheter. Auktorisation enligt 
direktivet bör omfatta förvaltnings- och 
administrationstjänster för AIF-fonder 
inom hela gemenskapen. Dessutom bör 
auktoriserade AIF-förvaltare ha rätt att 
efter ett notifieringsförfarande 
marknadsföra AIF-fonder till 
professionella investerare i hela 
gemenskapen. 

7. Detta direktiv syftar till att skapa ett 
harmoniserat strikt ramverk för reglering 
och tillsyn avseende AIF-förvaltares 
verksamheter. Auktorisation enligt 
direktivet bör omfatta gränsöverskridande 
förvaltning av AIF-fonder inom hela 
unionen. Dessutom bör auktoriserade 
AIF-förvaltare ha rätt att efter ett 
notifieringsförfarande marknadsföra 
AIF-fonder med hemvist inom 
gemenskapen till professionella investerare 
i hela unionen. Medlemsstaterna bör enligt 
bestämmelserna i detta direktiv kunna 
tillåta eller fortsätta att tillåta 
AIF-förvaltare att marknadsföra även 
andra alternativa investeringsfonder än 
dem som omfattas av detta direktiv till 
professionella investerare inom sina 
respektive territorier i enlighet med 
nationell lagstiftning. Medlemsstaterna 
bör också kunna tillåta eller fortsätta att 
tillåta professionella investerare inom 
sina respektive territorier att på eget 
ansvar söka efter och investera i 
AIF-fonder med hemvist i en annan 
medlemsstat eller i tredjeländer.

Or. en

Motivering

Anpassning av terminologin avseende ”förvaltning” till direktivet om fondföretag (UCITS).
Europeiskt marknadsföringstillstånd ges endast till AIF-förvaltare med hemvist inom 
gemenskapen, samtidigt som medlemsstaterna får tillåta private placement och 
marknadsföring till professionella investerare på sina respektive territorier samt ge 
professionella investerare rätt att på eget initiativ köpa AIF-fonder utan 
marknadsföringstillstånd.
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Ändringsförslag 197
Wolf Klinz, Carl Haglund

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Detta direktiv syftar till att skapa ett 
harmoniserat strikt ramverk för reglering 
och tillsyn avseende AIF-förvaltares 
verksamheter. Auktorisation enligt 
direktivet bör omfatta förvaltnings- och 
administrationstjänster för AIF-fonder 
inom hela gemenskapen. Dessutom bör 
auktoriserade AIF-förvaltare ha rätt att 
efter ett notifieringsförfarande 
marknadsföra AIF-fonder till 
professionella investerare i hela 
gemenskapen. 

7. Detta direktiv syftar till att skapa ett 
harmoniserat strikt ramverk för reglering 
och tillsyn avseende AIF-förvaltares
verksamheter. Auktorisation enligt 
direktivet bör omfatta förvaltningstjänster
för AIF-fonder inom hela unionen. 
Dessutom bör auktoriserade AIF-förvaltare 
som är etablerade inom unionen ha rätt att 
efter ett notifieringsförfarande 
marknadsföra AIF-fonder som är 
etablerade inom unionen till 
professionella investerare i hela unionen.
Medlemsstaterna bör kunna tillåta 
AIF-förvaltare att marknadsföra 
AIF-fonder som är etablerade i 
tredjeländer eller som inte omfattas av 
detta direktiv till professionella 
investerare inom sina respektive 
territorier i enlighet med nationell 
lagstiftning. Medlemsstaterna får också 
tillåta professionella investerare inom 
sina respektive territorier att på eget 
ansvar investera i AIF-fonder som är 
etablerade i tredjeländer.

Or. en

Motivering

Nationella regleringar för private placement bör finnas parallellt med 
marknadsföringstillståndet, och tillåta marknadsföring av tredjelandsfonder i en medlemsstat 
i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning.
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Ändringsförslag 198
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Detta direktiv syftar till att skapa ett 
harmoniserat strikt ramverk för reglering 
och tillsyn avseende AIF-förvaltares 
verksamheter. Auktorisation enligt 
direktivet bör omfatta förvaltnings- och 
administrationstjänster för AIF-fonder 
inom hela gemenskapen. Dessutom bör 
auktoriserade AIF-förvaltare ha rätt att 
efter ett notifieringsförfarande 
marknadsföra AIF-fonder till 
professionella investerare i hela 
gemenskapen. 

7. Detta direktiv syftar till att skapa ett 
harmoniserat strikt ramverk för reglering 
och tillsyn avseende AIF-fonders och 
AIF-förvaltares verksamheter. 
Auktorisation enligt direktivet bör omfatta 
alla AIF-fonder som är tillgängliga för 
Europeiska unionens investerare eller 
investerare som verkar på 
finansmarknaderna i hela unionen.
Dessutom bör auktoriserade AIF-fonder ha 
rätt att efter ett notifieringsförfarande 
marknadsföras till professionella 
investerare i hela unionen. 

Or. en

Motivering

Skyddet för investerare kräver att direktivets villkor utvidgas till att gälla alla AIF-fonder som 
tillförs investeringsmedel från europeiska investerare. Skyddet av marknadsstabiliteten i 
Europa kräver en övervakning av de AIF-fonder som investerar på de europeiska 
finansmarknaderna.

Ändringsförslag 199
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Detta direktiv syftar till att skapa ett 
harmoniserat strikt ramverk för reglering 
och tillsyn avseende AIF-förvaltares 
verksamheter. Auktorisation enligt 
direktivet bör omfatta förvaltnings- och 
administrationstjänster för AIF-fonder 
inom hela gemenskapen. Dessutom bör 
auktoriserade AIF-förvaltare ha rätt att 

7. Detta direktiv syftar till att skapa ett 
harmoniserat strikt ramverk för reglering 
och tillsyn avseende AIF-förvaltares 
verksamheter. Auktorisation enligt 
direktivet bör omfatta förvaltning av
AIF-fonder inom hela unionen. Dessutom 
bör auktoriserade AIF-förvaltare ha rätt att 
efter ett notifieringsförfarande 
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efter ett notifieringsförfarande 
marknadsföra AIF-fonder till 
professionella investerare i hela 
gemenskapen. 

marknadsföra AIF-fonder till investerare i 
hela unionen.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att förstå att under vissa omständigheter, särskilt när det gäller AIF-fonder med 
hemvist i tredjeländer, får AIF-förvaltaren utöva dessa verksamheter endast i samband med 
förvaltningen av AIF-fonder. Verksamhet i samband med administrationen av en AIF-fond 
kan utföras av en tredje part som utses av AIF-fonden eller AIF-förvaltaren. Det är också 
viktigt att tillåta marknadsföring av vissa AIF-fonder till icke-professionella investerare i 
enlighet med eventuella ytterligare villkor som den nationella tillsynsmyndigheten fastställer.

Ändringsförslag 200
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Detta direktiv reglerar inte AIF-fonder 
och hindrar därför inte medlemsstaterna 
från att anta eller fortsätta att tillämpa 
ytterligare krav avseende AIF-fonder som 
är etablerade inom deras territorier. Det 
förhållandet att en medlemsstat får införa 
ytterligare krav på AIF-fonder med 
hemvist inom sitt territorium bör dock inte 
hindra AIF-förvaltare som är 
auktoriserade enligt detta direktiv i andra 
medlemsstater från att till professionella 
investerare marknadsföra AIF-fonder 
vars hemvist befinner sig utanför den 
medlemsstat som infört ytterligare krav, 
varvid de följaktligen inte omfattas av 
eller behöver följa dessa ytterligare krav. 

utgår

Or. en

Motivering

Direktivet behöver reglera produkter (AIF-fonder) och inte förvaltare (AIF-förvaltare). 
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Ändringsförslag 201
Catherine Stihler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Detta direktiv reglerar inte AIF-fonder 
och hindrar därför inte medlemsstaterna 
från att anta eller fortsätta att tillämpa 
ytterligare krav avseende AIF-fonder som 
är etablerade inom deras territorier. Det 
förhållandet att en medlemsstat får införa 
ytterligare krav på AIF-fonder med 
hemvist inom sitt territorium bör dock inte 
hindra AIF-förvaltare som är auktoriserade 
enligt detta direktiv i andra medlemsstater 
från att till professionella investerare 
marknadsföra AIF-fonder vars hemvist 
befinner sig utanför den medlemsstat som 
infört ytterligare krav, varvid de 
följaktligen inte omfattas av eller behöver 
följa dessa ytterligare krav. 

8. Detta direktiv reglerar inte AIF-fonder.
Därför kan AIF-fonderna fortsätta att 
regleras och övervakas på nationell nivå, 
och detta direktiv hindrar inte 
medlemsstaterna från att anta eller fortsätta 
att tillämpa nationella krav avseende 
AIF-fonder som är etablerade inom deras 
territorier. Det förhållandet att en 
medlemsstat får införa ytterligare krav på 
AIF-fonder som är etablerade inom dess
territorium jämfört med de krav som gäller 
i andra medlemsstater bör dock inte hindra 
AIF-förvaltare som är auktoriserade enligt 
detta direktiv i andra medlemsstater från att 
till professionella investerare marknadsföra 
AIF-fonder som är etablerade i en annan 
medlemsstat än den medlemsstat som 
infört ytterligare krav, varvid de 
följaktligen inte omfattas av eller behöver 
följa dessa ytterligare krav.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör fortfarande få auktorisera och övervaka AIF-fonder som har sin 
hemvist inom deras respektive jurisdiktioner och införa ytterligare krav för AIF-fonder, 
särskilt när de marknadsförs gentemot icke-professionella investerare. Marknadsföring av 
AIF-fonder som har sin hemvist inom landet i fråga till icke-professionella investerare bör 
dock inte underkastas strängare krav än AIF-fonder som är etablerade i andra medlemsstater 
och marknadsförs över gränserna.
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Ändringsförslag 202
Peter Skinner

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Detta direktiv reglerar inte AIF-fonder 
och hindrar därför inte medlemsstaterna 
från att anta eller fortsätta att tillämpa 
ytterligare krav avseende AIF-fonder som 
är etablerade inom deras territorier. Det 
förhållandet att en medlemsstat får införa 
ytterligare krav på AIF-fonder med 
hemvist inom sitt territorium bör dock inte 
hindra AIF-förvaltare som är auktoriserade 
enligt detta direktiv i andra medlemsstater 
från att till professionella investerare 
marknadsföra AIF-fonder vars hemvist 
befinner sig utanför den medlemsstat som 
infört ytterligare krav, varvid de 
följaktligen inte omfattas av eller behöver 
följa dessa ytterligare krav. 

8. Detta direktiv reglerar inte AIF-fonder 
och hindrar därför inte medlemsstaterna 
från att anta eller fortsätta att tillämpa 
ytterligare krav avseende AIF-fonder som 
är etablerade inom deras territorier. Med 
tanke på den mängd instrument av rättslig 
karaktär och styrkaraktär som är 
tillämpliga på AIF-fonder, kan en 
AIF-fond anses vara AIF-förvaltare när 
AIF-fonden är ansvarig för sin egen 
förvaltning. Det förhållandet att en 
medlemsstat får införa ytterligare krav på 
AIF-fonder med hemvist inom sitt 
territorium bör dock inte hindra 
AIF-förvaltare som är auktoriserade enligt 
detta direktiv i andra medlemsstater från att 
till professionella investerare marknadsföra 
AIF-fonder vars hemvist befinner sig 
utanför den medlemsstat som infört 
ytterligare krav, varvid de följaktligen inte 
omfattas av eller behöver följa dessa 
ytterligare krav.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag slår fast principen att en AIF-fond kan auktoriseras som 
AIF-förvaltare när så är lämpligt.
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Ändringsförslag 203
Catherine Stihler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Detta direktiv bör också införa stränga 
krav för AIF-förvaltare, men bör inte 
hindra medlemsstaterna från att anta 
ytterligare krav för AIF-förvaltare som är 
etablerade inom deras territorier, t.ex. för 
att garantera investerarna skydd. 
Eventuella ytterligare krav på lokalt 
hemmahörande AIF-förvaltare bör inte 
åberopas för att hindra AIF-förvaltare 
som är auktoriserade i en annan 
medlemsstat i enlighet med detta direktiv 
från att utöva sina rättigheter i enlighet 
med detta direktiv.

Or. en

Motivering

Det är lämpligt att direktivet är en minimiharmonisering så att medlemsstaterna kan anta 
ytterligare krav på AIF-förvaltare som är etablerade inom deras territorier, bl.a. för att i tid 
kunna ta itu med problem som uppstår och som annars skulle kunna hota investerarskyddet 
eller den finansiella stabiliteten. 

Ändringsförslag 204
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. AIF-fonder som har sin hemvist i 
unionen och förvaltas av en 
AIF-förvaltare som är etablerad i ett 
tredjeland som följer krav motsvarande 
dem som finns i artikel 39, behöver inte 
följa kraven i detta direktiv och anses inte 
vara självförvaltade AIF-fonder. Sådana 
AIF-fonder kan inte utnyttja det 
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marknadsföringstillstånd som inrättas 
genom direktivet, men medlemsstaterna 
får tillåta professionella investerare som 
är hemmahörande inom deras territorier 
att på eget initiativ investera i sådana 
AIF-fonder.

Or. en

Motivering

En bestämmelse om likvärdiga krav för AIF-förvaltare som är etablerade inom respektive 
utanför gemenskapen, är tillräckligt för att skapa lika villkor. Det verkar inte nödvändigt att 
införa ytterligare kriterier för AIF-fonder som är etablerade inom gemenskapen och som 
förvaltas av en AIF-förvaltare som är etablerad i ett tredjeland som följer direktivets krav på 
likvärdighet.

Ändringsförslag 205
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Utan att det påverkar tillämpningen av 
andra gemenskapsrättsliga instrument, får 
medlemsstaterna införa striktare krav på 
AIF-förvaltare som marknadsför en 
AIF-fond uteslutande till 
icke-professionella investerare eller en och 
samma AIF-fond både till professionella 
och icke-professionella investerare, 
oberoende av om andelarna eller aktierna i 
den AIF-fonden marknadsförs inom landet 
eller över nationsgränser. Dessa båda 
undantag gör det möjligt för 
medlemsstaterna att införa sådana 
ytterligare åtgärder som de bedömer vara 
nödvändiga till skydd för 
icke-professionella investerare. Därigenom 
beaktas det att AIF-fonder ofta har 
bristande likviditet och löper stor risk för 
betydande kapitalförluster. 
Placeringsstrategierna för AIF-fonder är i 
allmänhet inte anpassade till 

9. Utan att det påverkar tillämpningen av 
andra gemenskapsrättsliga instrument, får 
medlemsstaterna införa striktare krav på 
AIF-förvaltare som marknadsför en 
AIF-fond uteslutande till icke-
professionella investerare eller en och 
samma AIF-fond både till professionella 
och icke-professionella investerare, 
oberoende av om andelarna eller aktierna i 
den AIF-fonden marknadsförs inom landet 
eller över nationsgränser. Dessa båda 
undantag gör det möjligt för 
medlemsstaterna att införa sådana 
ytterligare åtgärder som de bedömer vara 
nödvändiga till skydd för icke-
professionella investerare. Därigenom 
beaktas det att AIF-fonder ofta har 
bristande likviditet och löper stor risk för 
betydande kapitalförluster. 
Placeringsstrategierna för AIF-fonder är i 
allmänhet inte anpassade till 
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icke-professionella investerares 
investeringsprofiler eller behov. De lämpar 
sig bättre för professionella investerare och 
investerare som har investeringsportföljer 
som är tillräckligt stora för att kunna 
”absorbera” de högre förlustriskerna med 
sådana investeringar. Medlemsstaterna får 
dock tillåta marknadsföring av AIF-fonder, 
förvaltade av AIF-förvaltare, till icke-
professionella investerare inom sina 
territorier. Mot bakgrund av artikel 19.4–5 
i direktiv 2004/39/EG bör medlemsstaterna 
fortsätta att säkerställa att tillräckliga 
skyddsåtgärder vidtas när de tillåter 
marknadsföring av AIF-fonder till 
icke-professionella investerare. 
Värdepappersföretag som är auktoriserade 
enligt direktiv 2004/39/EG och 
tillhandahåller investeringstjänster till 
icke-professionella kunder måste beakta 
sådana ytterligare skyddsåtgärder när de 
bedömer om en viss AIF-fond är lämplig 
för en enskild icke-professionell kund. Om 
en medlemsstat tillåter att AIF-fonder 
marknadsförs till icke-professionella 
investerare inom sitt territorium, bör denna 
möjlighet kunna utnyttjas oavsett inom 
vilken medlemsstat AIF-förvaltaren är 
etablerad, och ingen diskriminering bör 
förekomma vid tillämpningen av 
eventuella ytterligare bestämmelser.

icke-professionella investerares 
investeringsprofiler eller behov. De lämpar 
sig bättre för professionella investerare och 
investerare som har investeringsportföljer 
som är tillräckligt stora för att kunna 
”absorbera” de högre förlustriskerna med 
sådana investeringar. Medlemsstaterna får 
dock tillåta marknadsföring av AIF-fonder, 
förvaltade av AIF-förvaltare, till 
icke-professionella investerare inom sina 
territorier. EU:s institutioner, särskilt 
kommissionen, bör dock överväga 
huruvida man bör föreslå en särskild 
EU-ram som slår fast gemensamma 
bestämmelser för distributionen av 
AIF-fonder till icke-professionella 
investerare i EU. Mot bakgrund av artikel 
19.4–5 i direktiv 2004/39/EG bör 
medlemsstaterna fortsätta att säkerställa att 
tillräckliga skyddsåtgärder vidtas när de 
tillåter marknadsföring av AIF-fonder till 
icke-professionella investerare. 
Värdepappersföretag som är auktoriserade 
enligt direktiv 2004/39/EG och 
tillhandahåller investeringstjänster till icke-
professionella kunder måste beakta sådana 
ytterligare skyddsåtgärder när de bedömer 
om en viss AIF-fond är lämplig för en 
enskild icke-professionell kund. Om en 
medlemsstat tillåter att AIF-fonder 
marknadsförs till icke-professionella 
investerare inom sitt territorium, bör denna 
möjlighet kunna utnyttjas oavsett inom 
vilken medlemsstat AIF-förvaltaren är 
etablerad, och ingen diskriminering bör 
förekomma vid tillämpningen av 
eventuella ytterligare bestämmelser.

Or. en
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Ändringsförslag 206
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9a. Detta direktiv bör inte hindra eller 
begränsa investerare att på 
kapitalmarknaden avyttra andelar eller 
aktier som de innehar i AIF-fonder. 
Sådana investerare eller deras 
mellanhänder får erbjuda eller placera 
sådana aktier eller andelar till eller hos 
investerare i en medlemsstat i enlighet 
med nationell lagstiftning i denna 
medlemsstat. När sådana erbjudanden 
eller placeringar sker på initiativ av den 
AIF-förvaltare som förvaltar en AIF-fond 
ska emellertid erbjudandena eller 
placeringarna behandlas som 
marknadsföring enligt detta direktiv från 
AIF-förvaltarens sida. 

Or. en

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.
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Ändringsförslag 207
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. För att säkerställa en hög nivå på 
skyddet av värdepappersföretagens 
kunder enligt direktiv 2004/39/EG bör 
AIF-fonder inte betraktas som 
okomplicerade finansiella instrument vid 
tillämpning av det direktivet. Det 
direktivet bör därför ändras i enlighet 
med detta.

utgår

Or. en

Motivering

Kategoriseringen av investeringar i AIF-fonder som okomplicerade eller komplicerade 
instrument bör fortsätta att vara beroende av uppfyllandet av kriterierna i artikel 38 i 
MiFID:s tillämpningsdirektiv.

Ändringsförslag 208
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. För att säkerställa en hög nivå på 
skyddet av värdepappersföretagens 
kunder enligt direktiv 2004/39/EG bör 
AIF-fonder inte betraktas som 
okomplicerade finansiella instrument vid 
tillämpning av det direktivet. Det 
direktivet bör därför ändras i enlighet 
med detta.

utgår

Or. en

Motivering

Som det svenska ordförandeskapets kompromissförslag framhåller anser vi att det är 
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olämpligt att detta direktiv fastslår att en AIF-fond automatiskt ska betraktas som ett 
komplicerat finansiellt instrument.

Ändringsförslag 209
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. För att säkerställa en hög nivå på 
skyddet av värdepappersföretagens 
kunder enligt direktiv 2004/39/EG bör 
AIF-fonder inte betraktas som 
okomplicerade finansiella instrument vid 
tillämpning av det direktivet. Det 
direktivet bör därför ändras i enlighet 
med detta.

utgår

Or. en

Motivering

Att betrakta alla AIF-fonder som omfattas av direktivet som komplicerade finansiella
instrument, är att bortse från att direktivet omfattar fonder som är mycket olika till struktur, 
risk och strategi, inklusive mycket standardiserade fonder vilkas reglering baseras på 
bestämmelser som liknar dem för fondföretag. Därför vore det olämpligt att i detta 
sammanhang tillämpa ett enda angreppssätt för samtliga. 

Ändringsförslag 210
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. För att säkerställa en hög nivå på 
skyddet av värdepappersföretagens 
kunder enligt direktiv 2004/39/EG bör 
AIF-fonder inte betraktas som 
okomplicerade finansiella instrument vid 
tillämpning av det direktivet. Det 
direktivet bör därför ändras i enlighet 

utgår
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med detta.

Or. en

Motivering

Kategoriseringen av investeringar i AIF-fonder som okomplicerade eller komplicerade 
instrument bör fortsätta att vara beroende av uppfyllandet av kriterierna i artikel 38 i 
MiFID:s tillämpningsdirektiv.

Ändringsförslag 211
Burkhard Balz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. För att säkerställa en hög nivå på 
skyddet av värdepappersföretagens 
kunder enligt direktiv 2004/39/EG bör 
AIF-fonder inte betraktas som 
okomplicerade finansiella instrument vid 
tillämpning av det direktivet. Det 
direktivet bör därför ändras i enlighet 
med detta.

utgår

Or. en

Motivering

Att betrakta alla AIF-fonder som omfattas av direktivet som komplicerade finansiella 
instrument, är att bortse från att direktivet omfattar fonder som är mycket olika till struktur, 
risk och strategi, inklusive mycket standardiserade fonder vilkas reglering baseras på 
bestämmelser som liknar dem för fondföretag. Därför vore det olämpligt att i detta 
sammanhang tillämpa ett enda angreppssätt för samtliga. 
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Ändringsförslag 212
Othmar Karas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. För att säkerställa en hög nivå på 
skyddet av värdepappersföretagens 
kunder enligt direktiv 2004/39/EG bör 
AIF-fonder inte betraktas som 
okomplicerade finansiella instrument vid 
tillämpning av det direktivet. Det 
direktivet bör därför ändras i enlighet 
med detta.

utgår

Or. en

Motivering

Enligt skäl 10 bör AIF-fonder generellt sett klassificeras som komplicerade finansiella 
instrument. Detta motsäger artikel 38 i MiFID:s tillämpningsdirektiv, enligt vilken aktier i 
öppna reglerade fonder i princip inte ska betraktas som komplicerade. Bestämmelserna i det 
direktivet innehåller tillförlitliga kriterier för klassificering av finansiella instrument som 
komplicerade eller okomplicerade.

Ändringsförslag 213
Peter Skinner

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen och med insikt 
om den stora överlappningen mellan 
auktorisationskraven i 
direktiv 2009/65/EG och de krav som 
ställs i det här direktivet, bör förvaltare 
som har auktoriserats i enlighet med 
ettdera av direktiven ha rätt att bli 
auktoriserade i enlighet med det andra 
direktivet, under förutsättning att 
eventuella ytterligare krav för den nya 
auktorisationen uppfylls. För detta syfte 
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bör det vara möjligt med 
korshänvisningar avseende dokument, 
under förutsättning att informationen i 
dessa dokument fortfarande är aktuell. 
Direktiv 2009/65/EG bör ändras så att 
samma resultat uppnås.

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.

Ändringsförslag 214
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Det är nödvändigt att föreskriva minsta 
kapitalkrav för att säkerställa kontinuitet 
och regelbundenhet i de tjänster som 
AIF-förvaltare tillhandahåller. De gällande 
kapitalkraven bör täcka det yrkesansvar 
som kan komma att åberopas mot 
AIF-förvaltare i fråga om samtliga deras 
verksamheter, även delegerade 
förvaltningstjänster och tjänster med stöd 
av fullmakt.

11. Det är nödvändigt att föreskriva minsta 
kapitalkrav för att säkerställa kontinuitet 
och regelbundenhet i de tjänster som 
AIF-förvaltare tillhandahåller. De gällande 
kapitalkraven bör täcka det yrkesansvar 
som kan komma att åberopas mot 
AIF-förvaltare i fråga om samtliga deras 
verksamheter, även delegerade 
förvaltningstjänster och tjänster med stöd 
av fullmakt. Kapitalbasen bör placeras i 
likvida tillgångar eller tillgångar som 
enkelt kan omvandlas till likvida medel på 
kort sikt, och bör inte innehålla 
spekulativa positioner.

Or. en
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Motivering

Denna ändring är nödvändig för att ge kapitalkravet full verkan.

Ändringsförslag 215
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. Det är nödvändigt att se till att effektiva 
företagsstyrningskontroller görs av 
AIF-förvaltarnas verksamhet. Den bör 
förvaltas och organiseras så att risken för 
intressekonflikter minimeras. Utvecklingen 
under senare tid har visat att det är av 
avgörande betydelse att skilja förvarings-
och förvaltningsfunktionerna och hålla 
investerarnas tillgångar avskilda från 
förvaltarens. AIF-förvaltare måste därför 
utse ett förvaringsinstitut och ge det i 
uppdrag att bokföra investerarnas pengar 
på separata konton, förvara finansiella 
instrument och kontrollera om AIF-fonden 
eller AIF-förvaltaren för AIF-fondens 
räkning har tilldelats äganderätten till alla 
övriga tillgångar.

12. Det är nödvändigt att se till att effektiva 
företagsstyrningskontroller görs av 
AIF-förvaltarnas verksamhet. Den bör 
förvaltas och organiseras så att risken för 
intressekonflikter minimeras. Utvecklingen 
under senare tid har visat att det är av 
avgörande betydelse att skilja förvarings-
och förvaltningsfunktionerna och hålla 
investerarnas tillgångar avskilda från 
förvaltarens. AIF-förvaltare måste därför se 
till att förvaringsinstitutets uppgifter att 
bokföra investerarnas pengar på separata 
konton, förvara finansiella instrument och 
kontrollera om AIF-fonden eller 
AIF-förvaltaren för AIF-fondens räkning 
har förvärvat äganderätten till alla övriga 
tillgångar fullgörs oberoende och helt och 
hållet i AIF-fondens investerares intresse. 
Dessa uppgifter kan utföras av ett 
förvaringsinstitut.

Or. en

Motivering

I stället för att tvinga förvaringsinstitutskonceptet på olika fondstrukturer, bör ett 
förvaringsinstituts funktion/uppgifter definieras tydligt, och de kan läggas ut på ett 
förvaringsinstitut eller någon annan institution som garanterar en oberoende hantering i 
investerarnas bästa intresse. 
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Ändringsförslag 216
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. Det är nödvändigt att se till att effektiva 
företagsstyrningskontroller görs av 
AIF-förvaltarnas verksamhet. Den bör 
förvaltas och organiseras så att risken för 
intressekonflikter minimeras. Utvecklingen 
under senare tid har visat att det är av 
avgörande betydelse att skilja förvarings-
och förvaltningsfunktionerna och hålla 
investerarnas tillgångar avskilda från 
förvaltarens. AIF-förvaltare måste därför 
utse ett förvaringsinstitut och ge det i 
uppdrag att bokföra investerarnas pengar 
på separata konton, förvara finansiella 
instrument och kontrollera om AIF-fonden 
eller AIF-förvaltaren för AIF-fondens 
räkning har tilldelats äganderätten till alla 
övriga tillgångar.

12. Det är nödvändigt att se till att effektiva 
företagsstyrningskontroller görs av 
AIF-förvaltarnas verksamhet. Den bör 
förvaltas och organiseras så att risken för 
intressekonflikter minimeras. Utvecklingen 
under senare tid har visat att det är av 
avgörande betydelse att skilja förvarings-
och förvaltningsfunktionerna och hålla 
investerarnas tillgångar avskilda från 
förvaltarens. AIF-förvaltare måste därför se 
till att ett förvaringsinstitut utses och ge det 
i uppdrag att bokföra investerarnas pengar 
på separata konton, förvara finansiella 
instrument och kontrollera om AIF-fonden 
eller AIF-förvaltaren för AIF-fondens 
räkning har förvärvat äganderätten till alla 
övriga tillgångar.

Or. en

Motivering
AIF-förvaltaren måste se till att ett förvaringsinstitut utses av AIF-fonden, inte själv utse 
förvaringsinstitutet.

Ändringsförslag 217
Sari Essayah

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. Det är nödvändigt att se till att effektiva 
företagsstyrningskontroller görs av 
AIF-förvaltarnas verksamhet. Den bör 
förvaltas och organiseras så att risken för 
intressekonflikter minimeras. Utvecklingen 
under senare tid har visat att det är av 
avgörande betydelse att skilja förvarings-
och förvaltningsfunktionerna och hålla 

12. Det är nödvändigt att se till att effektiva 
företagsstyrningskontroller görs av 
AIF-förvaltarnas verksamhet. Den bör 
förvaltas och organiseras så att risken för 
intressekonflikter minimeras. Utvecklingen 
under senare tid har visat att det är av 
avgörande betydelse att skilja förvarings-
och förvaltningsfunktionerna och hålla 
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investerarnas tillgångar avskilda från 
förvaltarens. AIF-förvaltare måste därför 
utse ett förvaringsinstitut och ge det i 
uppdrag att bokföra investerarnas pengar 
på separata konton, förvara finansiella 
instrument och kontrollera om AIF-fonden 
eller AIF-förvaltaren för AIF-fondens 
räkning har tilldelats äganderätten till alla 
övriga tillgångar.

investerarnas tillgångar avskilda från 
förvaltarens. AIF-förvaltare måste därför se 
till att ett förvaringsinstitut utses och ge det 
i uppdrag att bokföra investerarnas pengar 
på separata konton, förvara finansiella 
instrument och kontrollera om AIF-fonden 
eller AIF-förvaltaren för AIF-fondens 
räkning har förvärvat äganderätten till alla 
övriga tillgångar.

Or. en

Ändringsförslag 218
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. Det är nödvändigt att se till att effektiva 
företagsstyrningskontroller görs av 
AIF-förvaltarnas verksamhet. Den bör 
förvaltas och organiseras så att risken för 
intressekonflikter minimeras. Utvecklingen 
under senare tid har visat att det är av 
avgörande betydelse att skilja förvarings-
och förvaltningsfunktionerna och hålla 
investerarnas tillgångar avskilda från 
förvaltarens. AIF-förvaltare måste därför 
utse ett förvaringsinstitut och ge det i 
uppdrag att bokföra investerarnas pengar 
på separata konton, förvara finansiella 
instrument och kontrollera om AIF-fonden 
eller AIF-förvaltaren för AIF-fondens 
räkning har tilldelats äganderätten till alla 
övriga tillgångar.

12. Det är nödvändigt att se till att effektiva 
företagsstyrningskontroller görs av 
AIF-förvaltarnas verksamhet. Den bör 
förvaltas och organiseras så att risken för 
intressekonflikter minimeras. Utvecklingen 
under senare tid har visat att det är av 
avgörande betydelse att skilja förvarings-
och förvaltningsfunktionerna och hålla 
investerarnas tillgångar avskilda från 
förvaltarens. Även om AIF-förvaltaren 
förvaltar AIF-fonder med olika 
affärsmodeller och arrangemang för bl.a. 
förvaring av tillgångarna är det mycket 
viktigt att ett förvaringsinstitut som är 
skilt från AIF-förvaltaren utses för att 
sköta AIF-fondens förvaringsfunktion. 
Förvaringsinstitutet ska ha ansvaret för 
att bokföra investerarnas pengar på 
separata konton, förvara finansiella 
instrument, inklusive depåförvaring av 
finansiella instrument som kan förvaras, 
samt att förvara finansiella instrument
och kontrollera om AIF-fonden eller 
AIF-förvaltaren för AIF-fondens räkning 
har förvärvat äganderätten till alla övriga 
tillgångar. Ett förvaringsinstitut får ha 
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ett gemensamt konto med separat 
redovisning för flera AIF-fonder.

Or. en

Motivering

Artikel 17 måste ändras på motsvarande sätt i slutversionen.

Ändringsförslag 219
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. Det är nödvändigt att se till att effektiva 
företagsstyrningskontroller görs av 
AIF-förvaltarnas verksamhet. Den bör 
förvaltas och organiseras så att risken för 
intressekonflikter minimeras. Utvecklingen 
under senare tid har visat att det är av 
avgörande betydelse att skilja förvarings-
och förvaltningsfunktionerna och hålla 
investerarnas tillgångar avskilda från 
förvaltarens. AIF-förvaltare måste därför 
utse ett förvaringsinstitut och ge det i 
uppdrag att bokföra investerarnas pengar 
på separata konton, förvara finansiella 
instrument och kontrollera om AIF-fonden 
eller AIF-förvaltaren för AIF-fondens 
räkning har tilldelats äganderätten till 
alla övriga tillgångar.

12. Det är nödvändigt att se till att effektiva 
företagsstyrningskontroller görs av 
AIF-förvaltarnas verksamhet. Den bör 
förvaltas och organiseras så att risken för 
intressekonflikter minimeras. Utvecklingen 
under senare tid har visat att det är av 
avgörande betydelse att skilja förvarings-
och förvaltningsfunktionerna och hålla 
investerarnas tillgångar avskilda från 
förvaltarens. AIF-förvaltare måste därför 
utse ett förvaringsinstitut och ge det i 
uppdrag att kontrollera att AIF-fondens 
pengar är placerade i depå på lämpligt 
sätts hos ett eller flera kreditinstitut,
förvara finansiella instrument och 
rättigheter i samband med dem och
kontrollera att det förs register som visar 
typen och formen av ägande samt var 
AIF-fondens tillgångar finns.

Or. en

Motivering

Nödvändiga ändringar för att stämma överens med artikel 17 nedan.
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Ändringsförslag 220
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. Det är nödvändigt att se till att effektiva 
företagsstyrningskontroller görs av 
AIF-förvaltarnas verksamhet. Den bör 
förvaltas och organiseras så att risken för 
intressekonflikter minimeras. Utvecklingen 
under senare tid har visat att det är av 
avgörande betydelse att skilja förvarings-
och förvaltningsfunktionerna och hålla 
investerarnas tillgångar avskilda från 
förvaltarens. AIF-förvaltare måste därför 
utse ett förvaringsinstitut och ge det i 
uppdrag att bokföra investerarnas pengar 
på separata konton, förvara finansiella 
instrument och kontrollera om AIF-fonden 
eller AIF-förvaltaren för AIF-fondens 
räkning har tilldelats äganderätten till alla 
övriga tillgångar.

12. Det är nödvändigt att se till att effektiva 
företagsstyrningskontroller görs av 
AIF-förvaltarnas verksamhet. Den bör 
förvaltas och organiseras så att risken för 
intressekonflikter minimeras. Utvecklingen 
under senare tid har visat att det är av 
avgörande betydelse att skilja förvarings-
och förvaltningsfunktionerna och hålla 
investerarnas tillgångar avskilda från 
förvaltarens. AIF-förvaltare måste därför 
utse ett förvaringsinstitut och ge det i 
uppdrag att bokföra investerarnas pengar 
på separata konton, förvara finansiella 
instrument och kontrollera om AIF-fonden 
eller AIF-förvaltaren för AIF-fondens 
räkning har förvärvat äganderätten till alla 
övriga tillgångar samt utöva tillsyn över 
AIF-fonden i investerarnas intresse.

Or. en

Ändringsförslag 221
Arlene McCarthy

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12a. Kommissionen bör ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt för att 
upprätta och vidmakthålla bindande 
riktlinjer för sund ersättningspraxis för 
AIF-förvaltare. Det är viktigt att 
garantera god samstämdhet mellan 
bestämmelserna för sunda ersättningar 
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hos AIF-förvaltare och bestämmelserna 
hos kreditinstitut och 
värdepappersföretag. Sådana bindande 
riktlinjer bör därför garantera efterlevnad 
av tillämpliga delar av bestämmelserna 
om ersättningar i bilaga V i 
direktiv 2006/48/EG. Kommissionen bör 
vid utarbetandet av sådana delegerade 
akter ta hänsyn till råden från 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten. 

Or. en

Motivering

G-20-mötet stödde FSB:s principer för sunda ersättningar. EU:s bestämmelser som 
återspeglar detta kommer att införas via en ändring av direktiv 2006/48/EG som är en del av 
kapitalkravdirektivet. För att garantera överensstämmelse med EU:s politik för ersättningar 
inom finanssektorn bör de bindande riktlinjerna för ersättningspraxis hos AIF-förvaltare 
baseras direkt på alla tillämpliga delar i direktiv 2006/48/EG. För att parlamentet och rådet 
ska få riktiga kontrollmöjligheter bör dessa riktlinjer fastställas genom en delegerad akt.

Ändringsförslag 222
Diogo Feio

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12a. Stats- och regeringschefernas 
uttalande efter G-20-toppmötet i 
Pittsburgh den 24–25 september 2009 
visade internationell enighet avseende 
ersättning till personal i banker och andra 
finansiella tjänsteleverantörer av 
systemvikt. Dessa principer bör gälla för 
berörd personal vid AIF-förvaltare av 
systemvikt som omfattas av detta direktiv. 
Kommissionen bör i detta syfte anta 
genomförandeåtgärder som garanterar att 
varje sådan åtgärd är proportionerlig och 
genomförs likartat med tanke på 
konkurrenskraften för de AIF-förvaltare 
som är etablerade i EU. 
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Or. en

Ändringsförslag 223
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12a. Stats- och regeringschefernas 
uttalande efter G-20-toppmötet i 
Pittsburgh den 24–25 september 2009 
visade internationell enighet avseende 
ersättning till personal i banker och andra 
finansiella tjänsteleverantörer av 
systemvikt. Dessa principer bör gälla 
proportionerligt för AIF-förvaltare som 
omfattas av detta direktiv. De principer 
som styr ersättningspolicys bör ta hänsyn 
till att AIF-förvaltare kan tillämpa 
bestämmelserna på olika sätt beroende på 
sin storlek och storleken på de 
AIF-fonder som de förvaltar, sin interna 
organisation samt sin verksamhets typ, 
omfattning och komplexitet. Principer 
som styr ersättningspolicys för 
AIF-förvaltare kan tillämpas i en annan 
form än den som tillämpas av 
kreditinstitut, beroende på deras skilda 
affärsmodeller. 

Or. en

Ändringsförslag 224
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12a. För att åtgärda de negativa effekter 
som otillfredsställande utformade 
ersättningsstrukturer kan ge när det 
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gäller sundheten i riskhanteringen och 
kontrollen av enskilda personers 
risktagande bör det finnas en uttrycklig 
skyldighet för AIF-förvaltare att upprätta 
och vidmakthålla en ersättningspolitik 
och ersättningspraxis som är förenlig med 
en sund och effektiv riskhantering när det 
gäller sådana personalkategorier som i 
tjänsten utövar ett väsentligt inflytande på 
riskprofilen för den AIF-fond som de 
förvaltar. Dessa personalkategorier bör 
omfatta åtminstone den verkställande 
ledningen, risktagare och 
kontrollfunktioner. För att främja 
tillsynskonvergens vid bedömningen av 
ersättningspolitik och ersättningspraxis 
bör Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten (Esma) se till att 
det finns riktlinjer för sund 
ersättningspolitik inom 
AIF-fondförvaltningen.

Or. en

Motivering

Ersättningsstrukturerna behöver regleras eftersom de ingår i en sund riskhantering.

Ändringsförslag 225
Robert Goebbels, Udo Bullman

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12a. För att åtgärda de negativa effekter 
som otillfredsställande utformade 
ersättningsstrukturer kan ge när det 
gäller sundheten i riskhanteringen och 
kontrollen av enskilda personers 
risktagande bör det finnas en uttrycklig 
skyldighet för AIF-förvaltare att upprätta 
och vidmakthålla en ersättningspolitik 
och ersättningspraxis som är förenlig med 
en effektiv riskhantering när det gäller 
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sådana personalkategorier som i tjänsten 
utövar ett väsentligt inflytande på 
AIF-fondernas riskprofil eller riskprofilen 
för den AIF-fond som de förvaltar. Dessa 
personalkategorier bör omfatta
åtminstone den verkställande ledningen, 
risktagare och kontrollfunktioner.

Or. en

Ändringsförslag 226
Robert Goebbels, Udo Bullman

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12b. För att undvika överdrivet 
risktagande och åstadkomma en bättre 
intressekonvergens bör fondförvaltarna 
satsa en del av sina egna pengar i de 
fonder som de förvaltar.

Or. en

Ändringsförslag 227
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12a. Kommissionen bör lägga fram ett 
lämpligt övergripande lagförslag som 
klargör förvaringsinstitutens 
ansvarsområden och rättsliga ansvar. 
Detta direktiv bör ändras efter en tid, om 
så är lämpligt.

Or. en



AM\804881SV.doc 79/160 PE439.111v02-00

SV

Motivering

För att åstadkomma verkligt lika villkor bör kommissionen föreslå övergripande åtgärder för 
att definiera förvaringsinstituts ansvarsområden och rättsliga ansvar. Samma villkor bör 
gälla för alla förvaringsinstitut inom EU.

Ändringsförslag 228
Thomas Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. En tillförlitlig och objektiv värdering 
av tillgångarna är av avgörande betydelse 
för skyddet av investerarnas intressen. 
Olika AIF-förvaltare använder olika 
metoder och system för värderingen av 
tillgångarna beroende på vilka tillgångar 
och marknader deras investeringar 
huvudsakligen gäller. Det är lämpligt att 
medge att sådana skillnader föreligger men 
att ändå kräva att värderingen av 
tillgångarna ska genomföras av en enhet 
som är oberoende i förhållande till 
AIF förvaltaren.

13. En tillförlitlig och objektiv värdering 
av tillgångarna är av avgörande betydelse 
för skyddet av investerarnas intressen. 
Olika AIF-förvaltare använder olika 
metoder och system för värderingen av 
tillgångarna beroende på vilka tillgångar 
och marknader deras investeringar 
huvudsakligen gäller. Det är lämpligt att 
medge att sådana skillnader föreligger. 
Processen för att värdera tillgångarna och 
beräkna substansvärde (NAV-värdet) bör 
vara en funktion som är oberoende av 
AIF-förvaltarens förvaltningsfunktioner. 
AIF-förvaltaren bör vid behov kunna 
delegera eller överlåta värderingen av 
tillgångar och beräkningen av 
NAV-värdet till en tredje part.

Or. en

Ändringsförslag 229
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. En tillförlitlig och objektiv värdering 
av tillgångarna är av avgörande betydelse 
för skyddet av investerarnas intressen. 

13. En tillförlitlig och objektiv värdering 
av tillgångarna är av avgörande betydelse 
för skyddet av investerarnas intressen. 
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Olika AIF-förvaltare använder olika 
metoder och system för värderingen av 
tillgångarna beroende på vilka tillgångar 
och marknader deras investeringar 
huvudsakligen gäller. Det är lämpligt att 
medge att sådana skillnader föreligger men 
att ändå kräva att värderingen av 
tillgångarna ska genomföras av en enhet 
som är oberoende i förhållande till 
AIF-förvaltaren.

Olika AIF-förvaltare använder olika 
metoder och system för värderingen av 
tillgångarna beroende på vilka tillgångar 
och marknader deras investeringar 
huvudsakligen gäller. Det är lämpligt att 
medge att sådana skillnader föreligger. 
Processen för att värdera tillgångarna och 
beräkna substansvärdet (NAV-värdet) bör 
vara en funktion som är oberoende av 
AIF-förvaltarens 
kapitalförvaltningsfunktioner. 
AIF-förvaltaren bör vid behov kunna 
delegera eller överlåta värderingen av 
tillgångar och beräkningen av 
NAV-värdet till en tredje part, i enlighet 
med nationell lagstiftning.

Or. en

Motivering

Anpassning till UCITS-direktivet och nationell lagstiftning. Värderingsfunktionen bör vara 
oberoende av kapitalförvaltningsfunktionerna hos AIF-förvaltaren. Värderingen får delegeras 
av AIF-förvaltaren eller ges i uppdrag åt en specialiserad tredje part, i enlighet med nationell 
lagstiftning.

Ändringsförslag 230
Othmar Karas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. En tillförlitlig och objektiv värdering 
av tillgångarna är av avgörande betydelse 
för skyddet av investerarnas intressen. 
Olika AIF-förvaltare använder olika 
metoder och system för värderingen av 
tillgångarna beroende på vilka tillgångar 
och marknader deras investeringar 
huvudsakligen gäller. Det är lämpligt att 
medge att sådana skillnader föreligger men 
att ändå kräva att värderingen av 
tillgångarna ska genomföras av en enhet 
som är oberoende i förhållande till 

13. En tillförlitlig och objektiv värdering 
av tillgångarna är av avgörande betydelse 
för skyddet av investerarnas intressen. 
Olika AIF-förvaltare använder olika 
metoder och system för värderingen av 
tillgångarna beroende på vilka tillgångar 
och marknader deras investeringar 
huvudsakligen gäller. Det är lämpligt att 
medge att sådana skillnader föreligger. 
Värderingen av tillgångar och 
beräkningen av substansvärdet 
(NAV-värdet) bör vara en funktion som är 
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AIF-förvaltaren. oberoende från AIF-förvaltarens 
förvaltningsfunktioner. AIF-förvaltaren 
bör vid behov kunna delegera eller ge 
värderingen av tillgångar och 
beräkningen av NAV-värdet i uppdrag till 
en tredje part.

Or. en

Motivering

Se motivering till ändringsförslaget till artikel 16.

Ändringsförslag 231
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. En tillförlitlig och objektiv värdering 
av tillgångarna är av avgörande betydelse 
för skyddet av investerarnas intressen. 
Olika AIF-förvaltare använder olika 
metoder och system för värderingen av 
tillgångarna beroende på vilka tillgångar 
och marknader deras investeringar 
huvudsakligen gäller. Det är lämpligt att 
medge att sådana skillnader föreligger men
att ändå kräva att värderingen av 
tillgångarna ska genomföras av en enhet 
som är oberoende i förhållande till 
AIF-förvaltaren.

13. En tillförlitlig och objektiv värdering 
av tillgångarna är av avgörande betydelse 
för skyddet av investerarnas intressen. 
Olika AIF-förvaltare använder olika 
metoder och system för värderingen av 
tillgångarna beroende på vilka tillgångar 
och marknader deras investeringar 
huvudsakligen gäller. Det är lämpligt att 
medge att sådana skillnader föreligger och 
att kräva att värderingen av tillgångarna 
utgör en oberoende funktion.
Värderingen av tillgångarna och 
beräkningen av NAV-värdet bör kunna 
delegeras till en tredje part. Det är viktigt 
att de underliggande metoderna är sunda 
och begripliga. Därför bör de 
offentliggöras.

Or. en

Motivering

Så länge värderingsprocessen är en funktion som är oberoende av portföljförvaltningen bör 
det inte finnas några krav på att utse ett externt värderingsorgan. Att de underliggande 
metoderna är sunda är viktigare än värderingsorganets roll, och följaktligen bör dessa 
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metoder offentliggöras, särskilt när det gäller tillgångar som är svåra att värdera. 

Ändringsförslag 232
Marta Andreasen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. En tillförlitlig och objektiv värdering 
av tillgångarna är av avgörande betydelse 
för skyddet av investerarnas intressen. 
Olika AIF-förvaltare använder olika 
metoder och system för värderingen av 
tillgångarna beroende på vilka tillgångar 
och marknader deras investeringar 
huvudsakligen gäller. Det är lämpligt att 
medge att sådana skillnader föreligger men 
att ändå kräva att värderingen av 
tillgångarna ska genomföras av en enhet 
som är oberoende i förhållande till 
AIF-förvaltaren.

13. En tillförlitlig och objektiv värdering 
av tillgångarna är av avgörande betydelse 
för skyddet av investerarnas intressen. 
Olika AIF-förvaltare använder olika 
metoder och system för värderingen av 
tillgångarna beroende på vilka tillgångar 
och marknader deras investeringar 
huvudsakligen gäller. Det är lämpligt att 
medge att sådana skillnader föreligger. 
AIF-förvaltaren bör kunna delegera 
processen för att värdera tillgångar och 
beräkna substansvärdet (NAV-värdet) till 
en tredje part.

Or. en

Motivering

Värderingar görs redan av oberoende experter när omständigheterna så kräver. Alla 
tillgångar kräver inte en oberoende värdering. Ett krav på en hundraprocentigt oberoende 
värdering kommer att öka fondernas kostnader och minska investerarnas avkastning.

Ändringsförslag 233
Catherine Stihler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. En tillförlitlig och objektiv värdering 
av tillgångarna är av avgörande betydelse 
för skyddet av investerarnas intressen. 
Olika AIF-förvaltare använder olika 
metoder och system för värderingen av 

13. En tillförlitlig och objektiv värdering 
av tillgångarna är av avgörande betydelse 
för skyddet av investerarnas intressen. 
Olika AIF-förvaltare använder olika 
metoder och system för värderingen av 
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tillgångarna beroende på vilka tillgångar 
och marknader deras investeringar 
huvudsakligen gäller. Det är lämpligt att 
medge att sådana skillnader föreligger men 
att ändå kräva att värderingen av 
tillgångarna ska genomföras av en enhet 
som är oberoende i förhållande till 
AIF-förvaltaren.

tillgångarna beroende på vilka tillgångar 
och marknader deras investeringar 
huvudsakligen gäller. Det är lämpligt att 
medge att sådana skillnader föreligger men 
att ändå kräva att AIF-förvaltaren 
genomför värderingsförfaranden för att 
säkerställa en korrekt värdering av 
AIF-fondens tillgångar så att ett 
rättvisande NAV-värde kan beräknas för 
aktier eller andelar i AIF-fonden.

Or. en

Motivering

Kravet på en oberoende värdering av aktier eller andelar i en AIF-fond eller en AIF-fonds 
tillgångar behövs inte när dessa aktier eller andelar eller dess tillgångar är börsnoterade 
eftersom deras värde då bestäms av marknaden. 

Ändringsförslag 234
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. AIF-förvaltare som i hög grad utnyttjar 
hävstångseffekter i sina 
placeringsstrategier kan under vissa 
förhållanden bidra till att bygga upp 
systemrisker eller marknadsstörningar, och 
särskilda krav bör därför föreskrivas för 
AIF-förvaltare som utnyttjar vissa tekniker 
som kan ge upphov till särskilda risker. 
Nödvändig information för att påvisa, 
övervaka och bemöta sådana risker har inte 
samlats in på ett samordnat sätt inom hela 
gemenskapen och inte vidarebefordrats till 
övriga medlemsstater så att man kunnat 
påvisa möjliga källor till risker för 
stabiliteten på de finansiella marknaderna 
inom gemenskapen. För att råda bot på 
detta bör särskilda krav gälla för 
AIF-förvaltare som genomgående utnyttjar 
en hög grad av hävstångseffekter i sina 

15. AIF-fonder som i hög grad utnyttjar 
hävstångseffekter kan under vissa 
förhållanden bidra till att bygga upp 
systemrisker eller marknadsstörningar, och 
särskilda krav bör därför föreskrivas för 
AIF-fonder som utnyttjar vissa tekniker 
som kan ge upphov till särskilda risker. 
Nödvändig information för att påvisa, 
övervaka och bemöta sådana risker har inte 
samlats in på ett samordnat sätt inom hela 
gemenskapen och inte vidarebefordrats till 
övriga medlemsstater så att man kunnat 
påvisa möjliga källor till risker för 
stabiliteten på de finansiella marknaderna 
inom EU. För att råda bot på detta bör 
särskilda krav gälla för AIF-fonder som 
genomgående utnyttjar en hög grad av 
hävstångseffekter i sina 
placeringsstrategier. Sådana AIF-fonder
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placeringsstrategier. Sådana förvaltare bör 
vara skyldiga att offentliggöra information 
om sitt utnyttjande av hävstång och om 
källorna till detta. Denna information bör 
sammanställas och vidarebefordras till 
övriga myndigheter inom gemenskapen för 
att underlätta en gemensam analys av 
följderna för det finansiella systemet i EU 
av dessa förvaltares utnyttjande av 
hävstång och även gemensamma åtgärder 
för att bemöta eventuella risker.

bör vara skyldiga att offentliggöra 
information om sitt utnyttjande av hävstång 
och om källorna till detta. Denna 
information bör sammanställas och 
vidarebefordras till övriga myndigheter 
inom gemenskapen för att underlätta en 
gemensam analys av följderna för det 
finansiella systemet i EU av dessa
AIF-fonders utnyttjande av hävstång och 
även gemensamma åtgärder för att bemöta 
eventuella risker. 
Europeiska systemrisknämnden (ESRB) 
och Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten (Esma) kommer 
att ansvara för övervakningen av de 
systemrisker som AIF-fonder ger upphov 
till. 

Or. en

Motivering

Överdriven hävstång ökar systemriskerna och därför behöver nya ESA få befogenheter att 
begränsa den hävstång som AIF-fonden utnyttjar så att den finansiella stabiliteten säkerställs.

Ändringsförslag 235
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. AIF-förvaltare som i hög grad utnyttjar 
hävstångseffekter i sina 
placeringsstrategier kan under vissa 
förhållanden bidra till att bygga upp 
systemrisker eller marknadsstörningar, och
särskilda krav bör därför föreskrivas för 
AIF-förvaltare som utnyttjar vissa tekniker 
som kan ge upphov till särskilda risker.
Nödvändig information för att påvisa, 
övervaka och bemöta sådana risker har inte 
samlats in på ett samordnat sätt inom hela 
gemenskapen och inte vidarebefordrats till 
övriga medlemsstater så att man kunnat 

15. AIF-förvaltare som i hög grad utnyttjar 
hävstångseffekter i sina 
placeringsstrategier kan under vissa 
förhållanden bidra till att bygga upp 
systemrisker eller marknadsstörningar, och 
särskilda rapporteringskrav bör därför 
föreskrivas för AIF-förvaltare som 
utnyttjar hävstång. Nödvändig information 
för att påvisa, övervaka och bemöta sådana 
risker har inte samlats in på ett samordnat 
sätt inom hela gemenskapen och inte 
vidarebefordrats till övriga medlemsstater 
så att man kunnat påvisa möjliga källor till 
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påvisa möjliga källor till risker för 
stabiliteten på de finansiella marknaderna 
inom gemenskapen. För att råda bot på 
detta bör särskilda krav gälla för 
AIF-förvaltare som genomgående utnyttjar 
en hög grad av hävstångseffekter i sina 
placeringsstrategier. Sådana förvaltare bör 
vara skyldiga att offentliggöra information 
om sitt utnyttjande av hävstång och om 
källorna till detta. Denna information bör 
sammanställas och vidarebefordras till 
övriga myndigheter inom gemenskapen för 
att underlätta en gemensam analys av 
följderna för det finansiella systemet i EU 
av dessa förvaltares utnyttjande av 
hävstång och även gemensamma åtgärder 
för att bemöta eventuella risker.

risker för stabiliteten på de finansiella 
marknaderna inom EU. För att råda bot på 
detta bör särskilda rapporteringskrav gälla 
för AIF-förvaltare som genomgående 
utnyttjar en hög grad av hävstångseffekter i 
sina placeringsstrategier. Sådana förvaltare 
bör vara skyldiga att offentliggöra 
information om sitt utnyttjande av hävstång 
och om källorna till detta. Denna 
information bör sammanställas i ett 
centralregister under överinseende av 
Europeiska systemrisknämnden (ESRB) 
som inrättas genom förordning (EG) 
nr .../2009 och vidarebefordras till övriga 
myndigheter inom EU, 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten (Esma) som 
inrättas genom förordning (EG) 
nr .../2009 och i förkommande fall 
behöriga myndigheter i tredjeländer, för 
att underlätta en gemensam analys av 
följderna för det finansiella systemet i EU 
av dessa förvaltares utnyttjande av 
hävstång och även gemensamma åtgärder 
för att bemöta eventuella risker. Ett 
centralregister under överinseende av 
ESRB för banker som erbjuder prime 
broker-tjänster till AIF-fonder bör också 
föreskrivas i direktiven 2006/48/EG och 
2006/49/EG.

Or. en

Motivering

För att kunna fånga upp potentiella systemrisker måste informationen som samlas in på 
nationell nivå sammanställas i ett centralregister som ESRB ansvarar för. Detta bör följas av 
ett register för prime broker-verksamhet enligt i kapitalkravsdirektivet.
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Ändringsförslag 236
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. AIF-förvaltare som i hög grad 
utnyttjar hävstångseffekter i sina 
placeringsstrategier kan under vissa 
förhållanden bidra till att bygga upp 
systemrisker eller marknadsstörningar, och 
särskilda krav bör därför föreskrivas för 
AIF-förvaltare som utnyttjar vissa tekniker 
som kan ge upphov till särskilda risker.
Nödvändig information för att påvisa, 
övervaka och bemöta sådana risker har inte 
samlats in på ett samordnat sätt inom hela 
gemenskapen och inte vidarebefordrats till 
övriga medlemsstater så att man kunnat 
påvisa möjliga källor till risker för 
stabiliteten på de finansiella marknaderna 
inom gemenskapen. För att råda bot på 
detta bör särskilda krav gälla för 
AIF-förvaltare som genomgående utnyttjar 
en hög grad av hävstångseffekter i sina 
placeringsstrategier. Sådana förvaltare bör 
vara skyldiga att offentliggöra information 
om sitt utnyttjande av hävstång och om 
källorna till detta. Denna information bör 
sammanställas och vidarebefordras till 
övriga myndigheter inom gemenskapen för 
att underlätta en gemensam analys av 
följderna för det finansiella systemet i EU 
av dessa förvaltares utnyttjande av 
hävstång och även gemensamma åtgärder 
för att bemöta eventuella risker.

15. AIF-förvaltare kan utnyttja 
hävstångseffekter på AIF-fondnivå och
kan under vissa förhållanden bidra till att 
bygga upp systemrisker eller 
marknadsstörningar, och särskilda krav bör 
därför föreskrivas för AIF-förvaltare som 
utnyttjar hävstång i en systempåverkande 
utsträckning. Nödvändig information för 
att påvisa, övervaka och bemöta sådana 
risker har inte samlats in på ett samordnat 
sätt inom hela gemenskapen och inte 
vidarebefordrats till övriga medlemsstater 
så att man kunnat påvisa möjliga källor till 
risker för stabiliteten på de finansiella 
marknaderna inom EU. För att råda bot på 
detta bör särskilda krav gälla för 
AIF-förvaltare som utnyttjar hävstång på 
AIF-fondnivå i en systempåverkande 
utsträckning. Sådana förvaltare bör vara 
skyldiga att offentliggöra information om 
utnyttjandet av hävstång och om källorna 
till detta. Denna information bör 
sammanställas och vidarebefordras till 
övriga myndigheter inom gemenskapen för 
att underlätta en gemensam analys av 
följderna för det finansiella systemet i EU 
av den hävstång som utnyttjas av 
AIF-fonder som förvaltas av dessa 
förvaltare och även gemensamma åtgärder 
för att bemöta eventuella risker. De 
behöriga myndigheterna bör 
vidarebefordra sådan information till 
Europeiska systemriskrådet som inrättats 
genom förordning (EG) nr .../2009 
(ESRB-förordningen) och 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten som inrättats 
genom förordning (EG) nr .../2009 
(Esma-förordningen) för användning av 
dessa organ när de fullgör sina uppdrag.
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Or. en

Ändringsförslag 237
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. AIF-förvaltare som i hög grad 
utnyttjar hävstångseffekter i sina 
placeringsstrategier kan under vissa 
förhållanden bidra till att bygga upp 
systemrisker eller marknadsstörningar, och 
särskilda krav bör därför föreskrivas för 
AIF-förvaltare som utnyttjar vissa tekniker 
som kan ge upphov till särskilda risker.
Nödvändig information för att påvisa, 
övervaka och bemöta sådana risker har inte 
samlats in på ett samordnat sätt inom hela 
gemenskapen och inte vidarebefordrats till 
övriga medlemsstater så att man kunnat 
påvisa möjliga källor till risker för 
stabiliteten på de finansiella marknaderna 
inom gemenskapen. För att råda bot på 
detta bör särskilda krav gälla för 
AIF-förvaltare som genomgående utnyttjar
en hög grad av hävstångseffekter i sina 
placeringsstrategier. Sådana förvaltare bör 
vara skyldiga att offentliggöra information 
om sitt utnyttjande av hävstång och om 
källorna till detta. Denna information bör 
sammanställas och vidarebefordras till 
övriga myndigheter inom gemenskapen för 
att underlätta en gemensam analys av 
följderna för det finansiella systemet i EU 
av dessa förvaltares utnyttjande av
hävstång och även gemensamma åtgärder 
för att bemöta eventuella risker.

15. AIF-förvaltare kan utnyttja 
hävstångseffekter på AIF-fondnivå och
kan under vissa förhållanden bidra till att 
bygga upp systemrisker eller 
marknadsstörningar, och särskilda krav bör 
därför föreskrivas för AIF-förvaltare som 
utnyttjar hävstång i en systempåverkande 
utsträckning. Nödvändig information för 
att påvisa, övervaka och bemöta sådana 
risker har inte samlats in på ett samordnat 
sätt inom hela gemenskapen och inte 
vidarebefordrats till övriga medlemsstater 
så att man kunnat påvisa möjliga källor till 
risker för stabiliteten på de finansiella 
marknaderna inom EU. För att råda bot på 
detta bör särskilda krav gälla för 
AIF-förvaltare som utnyttjar hävstång på 
AIF-fondnivå i en systempåverkande 
utsträckning. Sådana förvaltare bör vara 
skyldiga att offentliggöra information om 
utnyttjandet av hävstång och om källorna 
till detta i sina AIF-fonder. Information 
som insamlas av behöriga myndigheter
bör sammanställas och vidarebefordras till 
övriga myndigheter inom EU för att 
underlätta en gemensam analys av 
följderna för det finansiella systemet i EU 
av den hävstång som utnyttjas av 
AIF-fonder som förvaltas av 
AIF-förvaltare och även gemensamma 
åtgärder för att bemöta eventuella risker.

Or. en
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Motivering

Hävstångsbegräsningar bör sättas utifrån systemrelevans.

Ändringsförslag 238
Sari Essayah

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. AIF-förvaltare som i hög grad 
utnyttjar hävstångseffekter i sina 
placeringsstrategier kan under vissa 
förhållanden bidra till att bygga upp 
systemrisker eller marknadsstörningar, och 
särskilda krav bör därför föreskrivas för 
AIF-förvaltare som utnyttjar vissa tekniker 
som kan ge upphov till särskilda risker.
Nödvändig information för att påvisa, 
övervaka och bemöta sådana risker har inte 
samlats in på ett samordnat sätt inom hela 
gemenskapen och inte vidarebefordrats till 
övriga medlemsstater så att man kunnat 
påvisa möjliga källor till risker för 
stabiliteten på de finansiella marknaderna 
inom gemenskapen. För att råda bot på 
detta bör särskilda krav gälla för 
AIF-förvaltare som genomgående utnyttjar 
en hög grad av hävstångseffekter i sina 
placeringsstrategier. Sådana förvaltare bör 
vara skyldiga att offentliggöra information 
om sitt utnyttjande av hävstång och om 
källorna till detta. Denna information bör 
sammanställas och vidarebefordras till 
övriga myndigheter inom gemenskapen för 
att underlätta en gemensam analys av 
följderna för det finansiella systemet i EU 
av dessa förvaltares utnyttjande av 
hävstång och även gemensamma åtgärder 
för att bemöta eventuella risker. 

15. AIF-förvaltare kan utnyttja 
hävstångseffekter på AIF-fondnivå och
kan under vissa förhållanden bidra till att 
bygga upp systemrisker eller 
marknadsstörningar, och särskilda krav bör 
därför föreskrivas för AIF-förvaltare som 
utnyttjar hävstång i en systempåverkande 
utsträckning. Nödvändig information för 
att påvisa, övervaka och bemöta sådana 
risker har inte samlats in på ett samordnat 
sätt inom hela gemenskapen och inte 
vidarebefordrats till övriga medlemsstater 
så att man kunnat påvisa möjliga källor till 
risker för stabiliteten på de finansiella 
marknaderna inom EU. För att råda bot på 
detta bör särskilda krav gälla för 
AIF-förvaltare som utnyttjar hävstång på 
AIF-fondnivå i en systempåverkande 
utsträckning. Sådana förvaltare bör vara 
skyldiga att offentliggöra information om 
utnyttjandet av hävstång och om källorna 
till detta i sina AIF-fonder. Information 
som insamlas av behöriga myndigheter
bör sammanställas och vidarebefordras till 
övriga myndigheter inom EU för att 
underlätta en gemensam analys av 
följderna för det finansiella systemet i EU 
av den hävstång som utnyttjas av 
AIF-fonder som förvaltas av 
AIF-förvaltare och även gemensamma 
åtgärder för att bemöta eventuella risker.

Or. en
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Ändringsförslag 239
Gay Mitchell

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. AIF-förvaltare som i hög grad 
utnyttjar hävstångseffekter i sina 
placeringsstrategier kan under vissa 
förhållanden bidra till att bygga upp 
systemrisker eller marknadsstörningar, och 
särskilda krav bör därför föreskrivas för 
AIF-förvaltare som utnyttjar vissa tekniker 
som kan ge upphov till särskilda risker.
Nödvändig information för att påvisa, 
övervaka och bemöta sådana risker har inte 
samlats in på ett samordnat sätt inom hela 
gemenskapen och inte vidarebefordrats till 
övriga medlemsstater så att man kunnat 
påvisa möjliga källor till risker för 
stabiliteten på de finansiella marknaderna 
inom gemenskapen. För att råda bot på 
detta bör särskilda krav gälla för 
AIF-förvaltare som genomgående utnyttjar 
en hög grad av hävstångseffekter i sina 
placeringsstrategier. Sådana förvaltare bör 
vara skyldiga att offentliggöra information 
om sitt utnyttjande av hävstång och om 
källorna till detta. Denna information bör 
sammanställas och vidarebefordras till 
övriga myndigheter inom gemenskapen för 
att underlätta en gemensam analys av 
följderna för det finansiella systemet i EU 
av dessa förvaltares utnyttjande av 
hävstång och även gemensamma åtgärder 
för att bemöta eventuella risker.

15. AIF-förvaltare kan utnyttja 
hävstångseffekter på AIF-fondnivå och
kan under vissa förhållanden bidra till att 
bygga upp systemrisker eller 
marknadsstörningar, och särskilda krav bör 
därför föreskrivas för AIF-förvaltare som 
utnyttjar hävstång i en systempåverkande 
utsträckning. Nödvändig information för 
att påvisa, övervaka och bemöta sådana 
risker har inte samlats in på ett samordnat 
sätt inom hela gemenskapen och inte 
vidarebefordrats till övriga medlemsstater 
så att man kunnat påvisa möjliga källor till 
risker för stabiliteten på de finansiella 
marknaderna inom EU. För att råda bot på 
detta bör särskilda krav gälla för 
AIF-förvaltare som utnyttjar hävstång på 
AIF-fondnivå i en systempåverkande 
utsträckning. Sådana förvaltare bör vara 
skyldiga att offentliggöra information om 
utnyttjandet av hävstång och om källorna 
till detta i sina AIF-fonder. Information 
som insamlas av behöriga myndigheter
bör sammanställas och vidarebefordras till 
övriga myndigheter inom EU för att 
underlätta en gemensam analys av 
följderna för det finansiella systemet i EU 
av den hävstång som utnyttjas av 
AIF-fonder som förvaltas av 
AIF-förvaltare och även gemensamma 
åtgärder för att bemöta eventuella risker. 

Or. en

Motivering

Jag anser att direktivet inte bör tvinga AIF-förvaltare att sätta särskilda gränser för 
hävstången. Detta ändringsförslag följer i stort det svenska ordförandeskapets 
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kompromissförslag.

Ändringsförslag 240
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15a. I ljuset av det allmänna målet om 
finansiell stabilitet och begränsning av 
systemrisk bör särskild uppmärksamhet 
fästas vid finansiella institut såsom 
långivande institut och prime brokers som 
är viktiga partner till AIF-fonder och som 
medverkar i de processer som förstärker 
riskerna. Dessa institut bör utöver att följa 
rapporteringskraven gentemot behöriga 
myndigheter också vara föremål för 
särskilda kapitalkrav, med tanke på den 
risk de ådrar sig beroende på sin koppling 
till AIF-fonden. Dessutom bör de 
intressekonflikter som uppstår när dessa 
institut driver AIF-fonder själva parallellt 
med att tillhandahålla tjänster till sina 
kunder utan dröjsmål tas upp i relevanta 
lagstiftningstexter.

Or. en

Ändringsförslag 241
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15a. Den finansiering som tillhandahålls 
AIF-förvaltare som systematiskt utnyttjar 
hög grad av hävstång i sina 
placeringsstrategier bör övervakas 
noggrant. Därför bör en särskild 
samordning inrättas mellan Esma och 
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Eba i syfte att övervaka nivån på den 
finansiering som tillhandahålls sådana 
AIF-förvaltare av finansiella institut som 
är inblandade i denna verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 242
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15a. Den finansiering som tillhandahålls 
AIF-förvaltare som systematiskt utnyttjar 
hög grad av hävstång i sina 
placeringsstrategier bör övervakas 
noggrant. Därför bör en särskild 
samordning inrättas mellan Esma och 
Eba i syfte att övervaka nivån på den 
finansiering som tillhandahålls sådana 
AIF-förvaltare av finansiella institut som 
är inblandade i denna verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 243
Enikő Győri

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15a. Likviditetsproblem som förorsakats 
av vissa AIF-fonder som i hög grad 
utnyttjar hävstång i sina 
placeringsstrategier och 
spridningseffekterna av detta har bidragit 
till att förstärka de finansiella 
systemriskerna. Detta problem är särskilt 
relevant för öppna investeringsfonder där 
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en eventuell uttagsanstormning mot en 
fond lätt kan smitta av sig på andra 
marknadsaktörers exponering i sektorn.

Or. en

Motivering

Likviditetsrisker utgör en betydande del av systemrisken för öppna fonder på grund av den 
stora sannolikheten för flockbeteenden som får marknadspriserna att röra sig i samma 
riktning. Därför uppmanas kommissionen enträget att lägga fram genomförandeåtgärder som 
också tar itu med likviditetsrisker i samband med AIF-fonder.

Ändringsförslag 244
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16. AIF-förvaltning som bygger på en hög 
grad av utnyttjande av hävstångseffekter 
skulle kunna skada de finansiella 
marknadernas stabilitet och hindra dem 
från att fungera effektivt. Det har ansetts 
nödvändigt att låta kommissionen införa 
gränser för den nivå på hävstångseffekterna 
som AIF-förvaltare får utnyttja, särskilt i 
de fall när de systematiskt i hög grad 
utnyttjar hävstång. När det gäller 
begränsningar av det maximala beloppet 
för hävstången bör man beakta aspekter 
som rör källorna till hävstångseffekterna 
och de strategier som AIF-förvaltaren
tillämpar. Man bör också beakta den i 
huvudsak dynamiska naturen i 
förvaltningen av hävstångseffekterna hos 
de flesta AIF-förvaltare som utnyttjar 
hävstång i hög grad. I detta avseende 
skulle gränserna för utnyttjandet av 
hävstång till exempel kunna utformas som 
antingen ett tröskelvärde som inte bör 
överskridas vid någon tidpunkt eller en 
gräns för det genomsnittliga utnyttjandet av 
hävstång under en given period (t.ex. en 

16. AIF-verksamhet som bygger på 
utnyttjande av hävstångseffekter skulle 
kunna skada de finansiella marknadernas 
stabilitet och hindra dem från att fungera 
effektivt. Det har ansetts nödvändigt att 
låta Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten (Esma) införa 
gränser för den nivå på hävstångseffekterna 
som AIF-fonder får utnyttja. När det gäller 
begränsningar av det maximala beloppet 
för hävstången bör man beakta aspekter 
som rör källorna till hävstångseffekterna 
och de strategier som AIF-fonden
tillämpar. Man bör också beakta den i 
huvudsak dynamiska naturen i 
förvaltningen av hävstångseffekterna hos 
de flesta AIF-fonder som utnyttjar 
hävstång. I detta avseende skulle gränserna 
för utnyttjandet av hävstång till exempel 
kunna utformas som antingen ett 
tröskelvärde som inte bör överskridas vid 
någon tidpunkt eller en gräns för det 
genomsnittliga utnyttjandet av hävstång 
under en given period (t.ex. en månad eller 
ett kvartal). Kommissionen bör se till att 
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månad eller ett kvartal). detta direktivs krav på AIF-fonder som 
utnyttjar hävstång tillämpas på alla 
fonder, inbegripet UCITS-fonder, som 
utnyttjar hävstång för att placera på 
EU:s finansiella marknader.

Or. en

Motivering

Esma bör ha möjlighet att införa begränsningar av AIF-förvaltares utnyttjande av hävstång.

Ändringsförslag 245
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16. AIF-förvaltning som bygger på en hög 
grad av utnyttjande av hävstångseffekter 
skulle kunna skada de finansiella 
marknadernas stabilitet och hindra dem 
från att fungera effektivt. Det har ansetts 
nödvändigt att låta kommissionen införa 
gränser för den nivå på hävstångseffekterna 
som AIF-förvaltare får utnyttja, särskilt i 
de fall när de systematiskt i hög grad 
utnyttjar hävstång. När det gäller 
begränsningar av det maximala beloppet 
för hävstången bör man beakta aspekter 
som rör källorna till hävstångseffekterna 
och de strategier som AIF-förvaltaren 
tillämpar. Man bör också beakta den i 
huvudsak dynamiska naturen i 
förvaltningen av hävstångseffekterna hos 
de flesta AIF-förvaltare som utnyttjar 
hävstång i hög grad. I detta avseende 
skulle gränserna för utnyttjandet av 
hävstång till exempel kunna utformas 
som antingen ett tröskelvärde som inte 
bör överskridas vid någon tidpunkt eller 
en gräns för det genomsnittliga 
utnyttjandet av hävstång under en given 
period (t.ex. en månad eller ett kvartal).

16. AIF-förvaltning som bygger på en hög 
grad av utnyttjande av hävstångseffekter 
skulle kunna skada de finansiella 
marknadernas stabilitet och hindra dem 
från att fungera effektivt. Hävstång är 
svårt att definiera. De behöriga 
myndigheterna i AIF-förvaltarens 
hemmedlemsstat bör dock ha möjlighet att
införa gränser för den nivå på 
hävstångseffekterna som AIF-förvaltare får 
utnyttja under perioder av extrem 
marknadsstress. Medlemsstaterna bör 
informera Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten (Esma) och 
kommissionen om sådana åtgärder.
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Or. en

Ändringsförslag 246
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16. AIF-förvaltning som bygger på en hög 
grad av utnyttjande av hävstångseffekter 
skulle kunna skada de finansiella 
marknadernas stabilitet och hindra dem 
från att fungera effektivt. Det har ansetts 
nödvändigt att låta kommissionen införa 
gränser för den nivå på hävstångseffekterna 
som AIF-förvaltare får utnyttja, särskilt i 
de fall när de systematiskt i hög grad 
utnyttjar hävstång. När det gäller 
begränsningar av det maximala beloppet 
för hävstången bör man beakta aspekter 
som rör källorna till hävstångseffekterna 
och de strategier som AIF-förvaltaren 
tillämpar. Man bör också beakta den i 
huvudsak dynamiska naturen i 
förvaltningen av hävstångseffekterna hos 
de flesta AIF-förvaltare som utnyttjar 
hävstång i hög grad. I detta avseende 
skulle gränserna för utnyttjandet av 
hävstång till exempel kunna utformas 
som antingen ett tröskelvärde som inte 
bör överskridas vid någon tidpunkt eller 
en gräns för det genomsnittliga 
utnyttjandet av hävstång under en given 
period (t.ex. en månad eller ett kvartal).

16. Det har ansetts nödvändigt att låta de 
behöriga myndigheterna i 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat införa 
gränser för den nivå på hävstångseffekterna 
som AIF-förvaltare får utnyttja i 
AIF-fonder när det finansiella systemets 
stabilitet och integritet kan vara hotad.
Dessa begränsningar bör beakta aspekter 
som rör källorna till hävstångseffekterna 
och de strategier som AIF-förvaltaren 
tillämpar samt de marknadsförhållanden 
under vilka AIF-fonden verkar. Man bör 
också beakta den i huvudsak dynamiska 
naturen i förvaltningen av 
hävstångseffekterna hos de flesta 
AIF-förvaltare som utnyttjar hävstång i 
sina AIF-fonder, och möjliga procykliska 
effekter.

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 
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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 
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.

Ändringsförslag 247
Sari Essayah

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16. AIF-förvaltning som bygger på en hög 
grad av utnyttjande av hävstångseffekter 
skulle kunna skada de finansiella 
marknadernas stabilitet och hindra dem 
från att fungera effektivt. Det har ansetts 
nödvändigt att låta kommissionen införa 
gränser för den nivå på hävstångseffekterna 
som AIF-förvaltare får utnyttja, särskilt i 
de fall när de systematiskt i hög grad 
utnyttjar hävstång. När det gäller 
begränsningar av det maximala beloppet 
för hävstången bör man beakta aspekter 
som rör källorna till hävstångseffekterna 
och de strategier som AIF-förvaltaren 
tillämpar. Man bör också beakta den i 
huvudsak dynamiska naturen i 
förvaltningen av hävstångseffekterna hos 
de flesta AIF-förvaltare som utnyttjar 
hävstång i hög grad. I detta avseende 
skulle gränserna för utnyttjandet av 
hävstång till exempel kunna utformas 
som antingen ett tröskelvärde som inte 
bör överskridas vid någon tidpunkt eller 
en gräns för det genomsnittliga 
utnyttjandet av hävstång under en given 
period (t.ex. en månad eller ett kvartal).

16. Det har ansetts nödvändigt att låta de 
behöriga myndigheterna i 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat införa 
gränser för den nivå på hävstångseffekterna 
som AIF-förvaltare får utnyttja i 
AIF-fonder när det finansiella systemets 
stabilitet och integritet kan vara hotad.
Dessa begränsningar bör beakta aspekter 
som rör källorna till hävstångseffekterna 
och de strategier som AIF-förvaltaren 
tillämpar samt de marknadsförhållanden 
under vilka AIF-fonden verkar. Man bör 
också beakta den i huvudsak dynamiska 
naturen i förvaltningen av 
hävstångseffekterna hos de flesta 
AIF-förvaltare som utnyttjar hävstång i 
sina AIF-fonder, och möjliga procykliska 
effekter.

Or. en
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Ändringsförslag 248
Gay Mitchell

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16. AIF-förvaltning som bygger på en hög 
grad av utnyttjande av hävstångseffekter 
skulle kunna skada de finansiella 
marknadernas stabilitet och hindra dem 
från att fungera effektivt. Det har ansetts 
nödvändigt att låta kommissionen införa 
gränser för den nivå på hävstångseffekterna 
som AIF-förvaltare får utnyttja, särskilt i 
de fall när de systematiskt i hög grad 
utnyttjar hävstång. När det gäller 
begränsningar av det maximala beloppet 
för hävstången bör man beakta aspekter 
som rör källorna till hävstångseffekterna 
och de strategier som AIF-förvaltaren 
tillämpar. Man bör också beakta den i 
huvudsak dynamiska naturen i 
förvaltningen av hävstångseffekterna hos 
de flesta AIF-förvaltare som utnyttjar 
hävstång i hög grad. I detta avseende 
skulle gränserna för utnyttjandet av 
hävstång till exempel kunna utformas 
som antingen ett tröskelvärde som inte 
bör överskridas vid någon tidpunkt eller 
en gräns för det genomsnittliga 
utnyttjandet av hävstång under en given 
period (t.ex. en månad eller ett kvartal).

16. Det har ansetts nödvändigt att låta de 
behöriga myndigheterna i 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat införa 
gränser för den nivå på hävstångseffekterna 
som AIF-förvaltare får utnyttja i 
AIF-fonder när det finansiella systemets 
stabilitet och integritet kan vara hotad.
Dessa begränsningar bör beakta aspekter 
som rör källorna till hävstångseffekterna 
och de strategier som AIF-förvaltaren 
tillämpar samt de marknadsförhållanden 
under vilka AIF-fonden verkar. Man bör 
också beakta den i huvudsak dynamiska 
naturen i förvaltningen av 
hävstångseffekterna hos de flesta 
AIF-förvaltare som utnyttjar hävstång i 
sina AIF-fonder och möjliga procykliska 
effekter.

Or. en

Motivering

Kommissionen kan inte förväntas ha kapacitet att sätta dessa gränser, och sådana 
befogenheter skulle påverka marknadsförtroendet negativt och kunna bidra till instabilitet 
under turbulenta perioder. Detta ändringsförslag följer det svenska ordförandeskapets 
kompromissförslag.
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Ändringsförslag 249
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16a. Blankning är en vanlig 
marknadspraxis som i hög grad utnyttjas 
av AIF-förvaltare och andra 
marknadsaktörer. Visserligen kan 
blankning ibland spela en viktig roll för 
att hålla marknaderna likvida men 
blankning gör dem också mer volatila och 
medverkar till att destabilisera dem på 
grund av sin procykliska effekt. Den roll 
som blankning spelar för att accelerera en 
marknadsnedgång har sedan länge 
kunnat dokumenteras varje gång en 
finansmarknadskris inträffar. Dessutom 
kan blankning uppmuntra spridningen av 
falska rykten i syfte att profitera på en 
fallande marknad. Att marknaderna 
fungerar korrekt och präglas av integritet 
är avgörande för att återställa de 
långsiktiga investerarnas förtroende, 
vilket är ytterst viktigt för att finansiera 
ekonomin, och eftersom integrationen av 
finansmarknaderna kräver gemensam 
praxis inom Europeiska unionen för att 
undvika regelarbitrage, bör 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/6/EG av den 28 januari 2003 om 
insiderhandel och otillbörlig 
marknadspåverkan (marknadsmissbruk) 
ändras så att den blir ett regelverk för 
blankning och förbjuder naken 
blankning. Kommissionen bör när man 
utformar och senare anpassar reglerna 
beakta gällande bestämmelser i Förenta 
staterna så att en gemensam standard på 
båda sidor av Atlanten kan uppnås och 
därmed bidra till att de globala 
finansmarknaderna fungerar ordentligt.

Or. en
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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.

Ändringsförslag 250
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16a. Det är nödvändigt att säkerställa att 
alla marknadsaktörer som utnyttjar 
blankning är underkastade samma krav. 
Därför bör kommissionen föreslå en 
övergripande åtgärd för att säkerställa 
likvärdiga villkor för AIF-förvaltare och 
andra aktörer som använder sig av 
blankning.

Or. en

Motivering

”Naken” blankning kan utnyttjas av företag i helt legitimt säkringssyfte. Alla åtgärder bör 
vidtas på övergripande nivå så att lika konkurrensvillkor kan skapas och regelarbitrage 
undvikas.
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Ändringsförslag 251
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16a. Det är nödvändigt att anta en 
övergripande åtgärd på EU-nivå som 
förbjuder naken blankning i EU och tar 
upp de allmänna frågorna kring 
blankning på finansmarknaderna.

Or. en

Motivering

Naken blankning bör aldrig vara tillåten. Vi behöver ta upp frågan om blankning på ett 
övergripande sätt så att lika konkurrensvillkor inom gemenskapen kan bevaras.

Ändringsförslag 252
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16a. Blankning spelar en viktig roll för 
finansmarknadernas funktion, och är en 
legitim investeringsteknik. Det finns dock 
en oro för att blankning, särskilt vid 
extrema marknadsförhållanden, kan 
bidra till turbulens på marknaden. För att 
minska de potentiellt destabiliserande 
effekterna av blankning bör denna teknik 
därför praktiseras inom ramen för ett 
harmoniserat regelverk. Därför bör 
kommissionen anta ett övergripande 
instrument för att undvika 
inkonsekvenser och åstadkomma 
likvärdiga konkurrensvillkor i 
lagstiftningen i hela EU.

Or. en
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Ändringsförslag 253
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16a. Blankning spelar en viktig roll för 
finansmarknadernas funktion, och är en 
legitim investeringsteknik. Det finns dock 
en oro för att blankning, särskilt vid 
extrema marknadsförhållanden, kan 
bidra till turbulens på marknaden. För att 
minska de potentiellt destabiliserande 
effekterna av blankning bör denna teknik 
därför praktiseras inom ramen för ett 
harmoniserat regelverk.

Or. en

Motivering

Detta ligger i linje med det mål som CESR strävar efter att uppnå och det arbete som gjorts. 
Det är lämpligt att inrätta ett heltäckande harmoniserad regelverk för rapportering av 
blankning i en separat lag som gäller för alla relevanta finansiella aktörer.

Ändringsförslag 254
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16b. Europeiska centralbanken och 
högnivågruppen om finansiell tillsyn 
under ordförandeskap av Jacques de 
Larosière har föreslagit att ett globalt 
låneregister ska inrättas. Inrättandet av 
ett globalt register för alla 
handelspositioner skulle bidra till att 
identifiera systemrisker till följd av låne-
och motpartsexponeringar och av 
flockbeteende och smittoeffekter på 
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finansmarknaderna. Ett register bör 
således inrättas av CESR och all 
information som insamlas om 
AIF-förvaltare bör registreras där.

Or. en

Ändringsförslag 255
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16c. Oegentligt beteende från 
AIF-förvaltares sida, men också från 
andra marknadsaktörers, t.ex. genom att 
använda vissa tekniker såsom dolda köp 
eller frikopplad röstning (”empty voting”), 
kan verka destabiliserande på EU:s 
marknader. För att dolda förvärv ska 
kunna motarbetas bör en lämplig ordning 
för offentliggörande omfatta både direkta 
rösträtter i form av otvetydigt ägda aktier 
och indirekta intressen som förvärvats 
genom derivattransaktioner eller 
finansiella instrument som ger rätt till 
nyemitterade aktier. Frikopplad röstning 
bör förbjudas eftersom den är skadlig för 
företag och marknader. Kommissionen 
bör därför se över Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2004/109/EG av den 
15 december 2004 om harmonisering av 
insynskraven angående upplysningar om 
emittenter vars värdepapper är upptagna 
till handel på en reglerad marknad1, 
kommissionens direktiv 2007/14/EG av 
den 8 mars 2007 om 
tillämpningsföreskrifter för vissa 
bestämmelser i direktiv 2004/109/EG om 
harmonisering av insynskraven angående 
upplysningar om emittenter vars 
värdepapper är upptagna till handel på en 
reglerad marknad2 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
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2007/36/EG av den 11 juli 2007 om 
utnyttjande av vissa av aktieägares 
rättigheter i börsnoterade företag3. 
___________
1 EUT L 390 31.12.2004, s. 38.
2 EUT L 69, 9.3.2007, s. 27.
3 EUT L 184, 11.7.2007, s. 17.

Or. en

Ändringsförslag 256
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 16b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16b. Kommissionen bör överväga att 
utveckla en europeisk ordning för private 
placements.

Or. en

Ändringsförslag 257
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17. Det är nödvändigt att se till att varje 
AIF-förvaltare lämnar sådan information 
till alla företag, över vilka det kan utöva ett 
kontrollerande eller dominerande 
inflytande, att dessa kan bedöma hur detta 
inflytande på kort och medellång sikt 
påverkar deras ekonomiska och sociala 
situation. Därför bör särskilda krav gälla 
för AIF-förvaltare som förvaltar 
AIF-fonder som är i stånd att utöva ett 
kontrollerande inflytande över ett företag,

17. Det är nödvändigt att se till att varje 
AIF-förvaltare lämnar sådan information 
till alla företag, över vilka det kan utöva ett 
kontrollerande eller dominerande 
inflytande, att dessa kan bedöma hur detta 
inflytande på kort och medellång sikt 
påverkar deras ekonomiska och sociala 
situation. Därför bör särskilda krav gälla 
för AIF-förvaltare som förvaltar 
AIF-fonder som är i stånd att utöva ett 
kontrollerande inflytande över ett icke 
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börsnoterat eller ej, och särskilt anmäla 
att denna situation föreligger och 
underrätta företaget och alla dess 
aktieägare om sina avsikter i fråga om 
den kommande affärsutvecklingen och 
andra förändringar som planeras med 
avseende på det kontrollerade företaget. 
För att säkerställa överblickbarhet i fråga 
om det kontrollerade företaget bör skärpta 
rapporteringskrav gälla. AIF-fonden i 
fråga bör komplettera sin årsredovisning 
med specifik information beträffande den 
aktuella investeringsformen och det 
kontrollerade företaget.

börsnoterat företag. För att säkerställa 
överblickbarhet i fråga om det 
kontrollerade företaget bör skärpta 
rapporteringskrav gälla.

Or. en

Motivering

De föreslagna transparenskraven går för långt och bör vara rimligare och mer balanserade.

Ändringsförslag 258
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17. Det är nödvändigt att se till att varje 
AIF-förvaltare lämnar sådan information 
till alla företag, över vilka det kan utöva ett 
kontrollerande eller dominerande
inflytande, att dessa kan bedöma hur detta 
inflytande på kort och medellång sikt 
påverkar deras ekonomiska och sociala 
situation. Därför bör särskilda krav gälla 
för AIF-förvaltare som förvaltar 
AIF-fonder som är i stånd att utöva ett 
kontrollerande inflytande över ett företag, 
börsnoterat eller ej, och särskilt anmäla att 
denna situation föreligger och underrätta 
företaget och alla dess aktieägare om sina 
avsikter i fråga om den kommande 
affärsutvecklingen och andra förändringar 
som planeras med avseende på det 

17. Det är nödvändigt att se till att varje 
AIF-förvaltare lämnar sådan information 
till alla företag, över vilka det kan utöva ett 
kontrollerande eller betydande inflytande, 
att dessa kan bedöma hur detta inflytande 
på kort och medellång sikt påverkar deras 
ekonomiska och sociala situation. Därför 
bör särskilda krav gälla för AIF-förvaltare 
som är i stånd att utöva ett kontrollerande 
inflytande över ett företag, börsnoterat eller 
ej, och särskilt anmäla att denna situation 
föreligger och underrätta företaget och alla 
dess aktieägare om sina avsikter i fråga om 
den kommande affärsutvecklingen och 
andra förändringar som planeras med 
avseende på det kontrollerade företaget. 
För att säkerställa överblickbarhet i fråga 
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kontrollerade företaget. För att säkerställa 
överblickbarhet i fråga om det 
kontrollerade företaget bör skärpta 
rapporteringskrav gälla. AIF-fonden i fråga 
bör komplettera sin årsredovisning med 
specifik information beträffande den 
aktuella investeringsformen och det 
kontrollerade företaget.

om det kontrollerade företaget bör skärpta 
rapporteringskrav gälla. AIF-fonden i fråga 
bör komplettera sin årsredovisning med 
specifik information beträffande den 
aktuella investeringsformen och det 
kontrollerade företaget. Kommissionen bör 
se till att detta direktivs krav på 
AIF-fonder som utövar ett kontrollerande 
eller dominerande inflytande över företag 
etablerade i EU tillämpas på alla fonder, 
inbegripet UCITS-fonder, som utövar ett 
sådant kontrollerande eller dominerande 
inflytande över företag etablerade i EU.

Or. en

Motivering

Kraven bör vara desamma för alla fonder (europeiska eller icke-europeiska) som utövar ett 
kontrollerande eller dominerande inflytande över europeiska företag.

Ändringsförslag 259
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17a. Det är nödvändigt att se till att 
portföljbolag inte möter strängare krav än 
något annat icke börsnoterat företag som 
blir föremål för andra investeringar 
utanför börsen än från en AIF-förvaltare.
I detta syfte bör kommissionen så snart 
som möjligt och under alla 
omständigheter före den …* se över den 
relevanta bolagsrätten och andra 
relevanta direktiv om finanssektorn, och 
göra de förändringar som behövs i form 
av lagändringar som bör garantera lika 
villkor för portföljbolag och andra 
företag.
_______________
* EUT: För in rätt datum för detta 
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direktivs ikraftträdande.

Or. en

Motivering

Lika villkor bör gälls för AIF-förvaltare och andra investerare som uppnår ett kontrollerande 
inflytande över onoterade företag.

Ändringsförslag 260
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17a. Det är nödvändigt att se till att 
portföljbolag inte möter strängare krav än 
andra emittenter eller ej börsnoterade 
företag som blir föremål för andra 
investeringar utanför börsen än från en 
AIF-förvaltare. I detta syfte bör 
kommissionen så snart som möjligt och 
under alla omständigheter före den …* se 
över den relevanta bolagsrätten och andra 
relevanta direktiv om finanssektorn, och 
göra de förändringar som behövs i form 
av lagändringar som bör garantera lika 
villkor för portföljbolag och andra 
företag.
____________
* EUT: För in rätt datum för detta 
direktivs ikraftträdande.

Or. en
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Ändringsförslag 261
Peter Skinner

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17a. Detta direktiv bör inte lägga orimliga 
bördor på i synnerhet små och medelstora 
AIF-fonder som inte medför någon 
systemrisk och som inte äventyrar 
marknadernas integritet. Ett av 
instrumenten för att uppnå detta mål är 
en korrekt tillämpning av 
proportionalitetsprincipen. Den principen 
bör generellt gälla både de krav som ställs 
på AIF-förvaltare, AIF-fonder, 
förvaringsinstitut och värderingsorgan 
samt tillsynsmyndigheternas verksamhet. 
Alla åtgärder i detta direktiv, inbegripet 
delegerade akter, bör därför ta 
vederbörlig hänsyn till olika typer av 
AIF-fonders och AIF-förvaltares skilda 
art, omfattning och komplexitet. 
Direktivet bör dock inte kunna kringgås, 
till exempel genom att på konstgjord väg 
dela fonder som förvaltas av samma 
AIF-förvaltare.

Or. en

Motivering

För att undvika att oproportionerliga krav läggs på de AIF-förvaltare vars verksamhet inte 
medför någon betydande systemrisk och för att ge rättvisa åt skillnaderna mellan olika typer 
av AIF-fonder och de olika tillsynsfrågor som deras verksamhet väcker, är det lämpligt att 
tillämpa proportionalitetsprincipen och principen om differentiering på direktivets 
bestämmelser. 
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Ändringsförslag 262
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17a. Detta direktiv bör inte vara för 
betungande för små AIF-fonder som inte 
utgör någon systemrisk och inte hotar 
marknadernas integritet. Ett av 
instrumenten för att uppnå detta mål är 
en korrekt tillämpning av 
proportionalitetsprincipen. Den principen 
bör gälla både de krav som ställs på 
AIF-förvaltare, AIF-fonder, 
förvaringsinstitut och värderingsorgan 
och tillsynsmyndigheternas verksamhet. 
Alla åtgärder i detta direktiv, inbegripet 
delegerade akter, bör därför styras av 
proportionalitetsprincipen för att ge 
rättvisa åt verksamhetens art, omfattning, 
komplexitet och särart, till exempel 
förvaltare av investeringsfonder för 
mikrofinansiering, där specialanpassade 
värderings- och rapporteringskrav bör 
gälla.

Or. en

Motivering

Proportionalitetsprincipen bör säkerställa en lämplig reglering som är anpassad till vissa 
fondtypers särart, till exempel mikrofinansieringsfonder, utan att undanta dem från 
direktivets räckvidd. Dessa bör tas i det kommande femte UCITS-direktivet.

Ändringsförslag 263
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17a. Det finns ingen EU-omfattande 
databas med standardiserad information 
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om AIF-förvaltare. Det finns således ett 
informationsglapp som inte kan fyllas på 
ett tillfredsställande sätt med information 
som branschen själv tillhandahåller. Det 
är därför ytterst viktigt att det inrättas en 
statistisk databas där det sammanställs 
information om AIF-förvaltare. 
Databasen bör inrättas och förvaltas av 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 264
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 17b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17b. AIF-förvaltare som kontrollerar ett 
företag som vill avyttra tillgångar för att 
återbetala en del av skulden för förvärvet 
bör kontrolleras på lämpligt sätt. När ett 
företag som kontrolleras av en private 
equity-fond vill sälja några viktiga 
tillgångar bör därför ledningen i såväl 
målföretaget som det förvärvande 
företaget utfärda en förklaring om varför 
försäljningen genomförs, med en 
försäkran att den föreslagna 
försäljningen ligger i målföretagets bästa 
intresse. I de fall då den föreslagna 
försäljningen hör samman med ett 
återbetalande av förvärvsskulden ska 
målföretagets arbetstagarrepresentanter 
informeras och konsulteras. Om företaget 
blir insolvent efter tömningen på 
tillgångar ska private equity-bolaget 
hållas ansvarigt. Ledningen i företag som 
blir föremål för LBO-transaktioner bör 
utfärda en förklaring om att 
kapitalutflödet, inbegripet betalda 
avgifter, ligger i företags långsiktiga 
intresse, som bland annat omfattar dess 
långsiktiga tillväxtbehov och dess 
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forsknings- och utvecklingsbehov.

Or. en

Ändringsförslag 265
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17a. AIF-fonder som utnyttjar överdriven 
hävstång för att förvärva ett 
kontrollerande inflytande över onoterade 
företag skulle kunna vara till förfång för 
dessa företags utveckling och 
investeringar. Det är nödvändigt att 
införa gränser för den hävstångsnivå som 
AIF-fonder får utnyttja för att köpa 
företag.

Or. en

Motivering

Den hävstång som LBO-fonder utnyttjar behöver begränsas eftersom alltför stor skuld skapar 
vissa risker för de företag som köps av sådana fonder.

Ändringsförslag 266
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 17b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17b. Det är nödvändigt att säkerställa att 
AIF-fonder som försöker utöva inflytande 
över börsnoterade företag gör det på 
långsiktig basis så att alla kortsiktiga 
strategier kan undvikas.

Or. en
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Motivering

Börsnoterade företags långsiktiga strategier bör inte kunna påverkas av kortsiktiga 
placerare.

Ändringsförslag 267
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18. Många AIF-förvaltare ansvarar för 
närvarande för AIF-fonder med hemvist i 
tredjeländer. Det är lämpligt att tillåta 
auktoriserade AIF-förvaltare att förvalta 
AIF-fonder med hemvist i tredjeländer 
under förutsättning att lämpliga åtgärder 
vidtas för att säkerställa en sund 
administration av dessa AIF-fonder och en 
effektiv förvaring av de tillgångar 
EU-investerarna placerat i.

18. Många AIF-fonder som erbjuds 
europeiska investerare är i dag förvaltade 
och/eller har hemvist i tredjeländer. Det är 
lämpligt att tillåta investerare som är 
etablerade i EU att investera i AIF-fonder
med hemvist i tredjeländer, under 
förutsättning att lämpliga åtgärder vidtas 
för att säkerställa att detta direktivs krav 
avseende investerarskydd och sund 
administration av dessa AIF-fonder 
faktiskt tillämpas. Investerare som är 
etablerade i EU bör inte tillåtas att 
investera i AIF-fonder som är etablerade i 
icke samarbetsvilliga tredjeländer vad 
avser skatte- och tillsynssamarbete.
Kommissionen bör ansvara för att 
utvärdera ett tredjelands samarbetsvilja.

Or. en

Motivering

Alla AIF-fonder som erbjuds europeiska investerare bör uppfylla krav som garanterar 
investerarskydd, oavsett var de har sin hemvist eller är förvaltade.
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Ändringsförslag 268
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18. Många AIF-förvaltare ansvarar för 
närvarande för AIF-fonder med hemvist i 
tredjeländer. Det är lämpligt att tillåta 
auktoriserade AIF-förvaltare att förvalta 
AIF-fonder med hemvist i tredjeländer 
under förutsättning att lämpliga åtgärder 
vidtas för att säkerställa en sund 
administration av dessa AIF-fonder och 
en effektiv förvaring av de tillgångar 
EU-investerarna placerat i.

18. Många AIF-förvaltare ansvarar för 
närvarande för AIF-fonder med hemvist i 
tredjeländer. Det är lämpligt att tillåta 
auktoriserade AIF-förvaltare att förvalta 
AIF-fonder med hemvist i tredjeländer. 

Or. en

Motivering

Nationella regleringar för private placement bör finnas parallellt med 
marknadsföringstillståndet, och tillåta förvaltning och marknadsföring av tredjelandsfonder i 
en medlemsstat i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning.

Ändringsförslag 269
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18a. För att gynna utvecklingen av den 
inre marknaden, förbättra sortiment och 
effektivitet avseende AIF-fonder som 
erbjuds investerare som är etablerade i 
unionen och stärka den europeiska 
branschen för alternativa 
investeringsfonder bör detta direktiv, när 
så är möjligt, uppmuntra åtgärder som 
främjar inrättande eller utvidgning av 
EU-etablerade företag för förvaltning av 
alternativa investeringsfonder samt 
inrättandet av AIF-fonder som är 
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etablerade i medlemsstaterna. 
Kommissionen bör vid utarbetandet av de 
delegerade akterna se till att det råder lika 
villkor, och att medlemsstaterna inte låter 
AIF-fonder och AIF-förvaltare som är 
etablerade i tredjeländer utnyttja villkor 
för att bedriva verksamhet och sälja sina 
produkter till investerare som är 
etablerade i unionen, vilka är 
fördelaktigare än de villkor som gäller för 
AIF-fonder och AIF-förvaltare som är 
etablerade i unionen. 

Or. en

Motivering

Framgångarna med fondföretagdirektiven under de senaste 20 åren har gjort den europeiska 
fondbranschen till ett världsomspännande märke, medfört bättre investeringstillfällen för 
Europas investerare och skapat många arbetstillfällen i EU. Som en del av syftet med 
direktivet om AIF-förvaltare kommer en liknande fokusering på att skapa lika möjligheter för 
europeiska AIF-förvaltare och AIF-fonder att stödja och förstärka branschen för alternativa 
investeringsfonder i EU, medföra ytterligare investeringstillfällen för europeiska investerare 
samt stödja sysselsättningsökningen i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 270
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18a. Det bör inte vara tillåtet för 
europeiska pensionsfonder, kreditinstitut, 
försäkringsföretag och UCITS-fonder att 
direkt eller indirekt investera i AIF-fonder 
som inte följer bestämmelserna i detta 
direktiv avseende investerarskydd.

Or. en

Motivering

Europeiska medborgares besparingar bör inte, inte ens indirekt, investeras av professionella 
investerare i AIF-fonder som inte garanterar investerarna något skydd.
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Ändringsförslag 271
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 18b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18b. Många AIF-fonder som förvaltas 
och/eller är etablerade i tredjeländer 
investerar för närvarande på de 
europeiska finansmarknaderna. För att 
garantera den finansiella stabiliteten i 
Europeiska unionen är det lämpligt att 
dessa fonder underkastas vissa av de krav 
som gäller för AIF-fonder som förvaltas 
och/eller är etablerade i unionen.

Or. en

Motivering

Att bevara den finansiella stabiliteten på de europeiska marknaderna implicerar en reglering 
av alla AIF-fonder som är verksamma på dessa marknader, oberoende av var de har sin 
hemvist.

Ändringsförslag 272
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. AIF-förvaltare bör också kunna 
marknadsföra AIF-fonder med hemvist i 
tredjeländer till professionella investerare 
både i sina hemmedlemsstater och i andra 
medlemsstater. För utövandet av denna 
rättighet bör det krävas 
notifieringsförfaranden samt att det 
föreligger ett skatteavtal med tredjelandet 
i fråga som garanterar ett effektivt utbyte 
av information med skattemyndigheterna 
i de länder där EU-investerarna har 

utgår
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hemvist. Eftersom dessa AIF-fonder och 
de tredjeländer i vilka de har hemvist 
måste uppfylla ytterligare krav, av vilka 
några först måste fastställas genom 
genomförandebestämmelser, bör 
rättigheterna enligt detta direktiv att 
marknadsföra AIF-fonder med hemvist i 
tredjeländer till professionella investerare 
inte börja gälla förrän tre år efter 
tidsfristen för införlivandet. Under 
övergångstiden får medlemsstaterna 
tillåta, eller fortsätta att tillåta, 
AIF-förvaltare att marknadsföra 
AIF-fonder med hemvist i tredjeländer 
inom sina respektive territorier i enlighet 
med den nationella lagstiftningen. 
AIF-förvaltarna får dock inte under 
denna treårsperiod marknadsföra sådana 
AIF-fonder till professionella investerare 
i andra medlemsstater med stöd av 
rättigheterna enligt detta direktiv.

Or. en

Motivering

Skäl 19 är meningslöst i samband med den ram som läggs fast i det ändrade skäl 18 och de 
nya artiklarna 18a och 18b.

Ändringsförslag 273
Wolf Klinz, Carl Haglund

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. AIF-förvaltare bör också kunna 
marknadsföra AIF-fonder med hemvist i 
tredjeländer till professionella investerare 
både i sina hemmedlemsstater och i andra 
medlemsstater. För utövandet av denna 
rättighet bör det krävas 
notifieringsförfaranden samt att det 
föreligger ett skatteavtal med tredjelandet 
i fråga som garanterar ett effektivt utbyte 

19. AIF-förvaltare bör också kunna 
marknadsföra AIF-fonder med hemvist i 
unionen till professionella investerare både 
i sina hemmedlemsstater och i andra 
medlemsstater. För utövandet av denna 
rättighet bör det krävas 
notifieringsförfaranden. 



AM\804881SV.doc 115/160 PE439.111v02-00

SV

av information med skattemyndigheterna 
i de länder där EU-investerarna har 
hemvist. Eftersom dessa AIF-fonder och 
de tredjeländer i vilka de har hemvist 
måste uppfylla ytterligare krav, av vilka 
några först måste fastställas genom 
genomförandebestämmelser, bör 
rättigheterna enligt detta direktiv att 
marknadsföra AIF-fonder med hemvist i 
tredjeländer till professionella investerare 
inte börja gälla förrän tre år efter 
tidsfristen för införlivandet. Under 
övergångstiden får medlemsstaterna 
tillåta, eller fortsätta att tillåta, 
AIF-förvaltare att marknadsföra 
AIF-fonder med hemvist i tredjeländer 
inom sina respektive territorier i enlighet 
med den nationella lagstiftningen. 
AIF-förvaltarna får dock inte under 
denna treårsperiod marknadsföra sådana 
AIF-fonder till professionella investerare 
i andra medlemsstater med stöd av 
rättigheterna enligt detta direktiv.

Or. en

Motivering

Endast AIF-förvaltare som är etablerade i EU och förvaltar AIF-fonder som är etablerade i 
EU bör få dra fördel av marknadsföringstillståndet.

Ändringsförslag 274
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. AIF-förvaltare bör också kunna 
marknadsföra AIF-fonder med hemvist i 
tredjeländer till professionella investerare 
både i sina hemmedlemsstater och i andra 
medlemsstater. För utövandet av denna 
rättighet bör det krävas 
notifieringsförfaranden samt att det 

19. Varje investerare som är etablerad i 
unionen bör vara fri att på eget initiativ 
investera i fonder i tredjeländer, i enlighet 
med gällande nationella regler för private 
placement. I sådana fall bör dock insyn i 
fonden och en effektiv övervakning av 
potentiella systemrisker garanteras. Om 
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föreligger ett skatteavtal med tredjelandet 
i fråga som garanterar ett effektivt utbyte 
av information med skattemyndigheterna 
i de länder där EU-investerarna har 
hemvist. Eftersom dessa AIF-fonder och 
de tredjeländer i vilka de har hemvist 
måste uppfylla ytterligare krav, av vilka 
några först måste fastställas genom 
genomförandebestämmelser, bör 
rättigheterna enligt detta direktiv att 
marknadsföra AIF-fonder med hemvist i 
tredjeländer till professionella investerare 
inte börja gälla förrän tre år efter 
tidsfristen för införlivandet. Under 
övergångstiden får medlemsstaterna 
tillåta, eller fortsätta att tillåta, 
AIF-förvaltare att marknadsföra 
AIF-fonder med hemvist i tredjeländer 
inom sina respektive territorier i enlighet 
med den nationella lagstiftningen. 
AIF-förvaltarna får dock inte under 
denna treårsperiod marknadsföra sådana 
AIF-fonder till professionella investerare 
i andra medlemsstater med stöd av 
rättigheterna enligt detta direktiv.

AIF-förvaltaren är etablerad i ett 
tredjeland bör därför den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där 
AIF-fonden i fråga marknadsförs ha en 
överenskommelse om samarbete och 
informationsutbyte om systemrisker med 
den behöriga myndigheten i detta 
tredjeland. För att fullborda den inre 
marknaden bör dessutom AIF-fonder som 
är etablerade i unionen och förvaltas av 
en AIF-förvaltare som är etablerad i 
unionen kunna dra nytta av ett europeiskt 
marknadsföringstillstånd enligt detta 
direktiv. På samma sätt som 
UCITS-fonder kan dra nytta av sitt 
UCITS-varumärke bör en AIF-fond som 
är etablerad i gemenskapen kunna dra 
nytta av ett sådant europeiskt varumärke 
som erbjuder placerarna de standarder 
som föreskrivs i detta direktiv, och som 
förstärks av kravet att förvaringsinstitutet 
och AIF-fonden ska vara etablerade i 
samma medlemsstat. Dessa bestämmelser 
får inte kringgås genom 
master-feeder-strukturer. När en 
AIF-feederfond investerar i en 
masterfond som inte kan utnyttja ett 
europeiskt marknadsföringstillstånd 
enligt detta direktiv, bör därför denna 
AIF-feederfond inte få utnyttja det 
europeiska marknadsföringstillståndet.

Or. en

Motivering

För att kunna dra fördel av det europeiska marknadsföringstillståndet enligt detta direktiv 
måste en AIF-fond i fond – även om den investerar mer än 30 procent i ett tredjeland – ha sin 
hemvist i en medlemsstat och förvaltas av en AIF-förvaltare som är auktoriserad i enlighet 
med detta direktiv. I motsats till en AIF-feederfond vars investeringspolicy är att endast 
investera i den berörda masterfonden och vars förvaltare därför har en begränsad roll, skulle 
förvaltaren av en AIF-fond i fond ha en full förvaltarroll med beslut i enskilda frågor och 
ansvar för fondens förvaltning i enlighet med dess investeringspolicy.
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Ändringsförslag 275
Sari Essayah

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. AIF-förvaltare bör också kunna 
marknadsföra AIF-fonder med hemvist i 
tredjeländer till professionella investerare 
både i sina hemmedlemsstater och i andra 
medlemsstater. För utövandet av denna 
rättighet bör det krävas 
notifieringsförfaranden samt att det 
föreligger ett skatteavtal med tredjelandet 
i fråga som garanterar ett effektivt utbyte 
av information med skattemyndigheterna 
i de länder där EU-investerarna har 
hemvist. Eftersom dessa AIF-fonder och 
de tredjeländer i vilka de har hemvist 
måste uppfylla ytterligare krav, av vilka 
några först måste fastställas genom 
genomförandebestämmelser, bör 
rättigheterna enligt detta direktiv att 
marknadsföra AIF-fonder med hemvist i 
tredjeländer till professionella investerare 
inte börja gälla förrän tre år efter 
tidsfristen för införlivandet. Under 
övergångstiden får medlemsstaterna 
tillåta, eller fortsätta att tillåta, AIF-
förvaltare att marknadsföra AIF-fonder 
med hemvist i tredjeländer inom sina 
respektive territorier i enlighet med den 
nationella lagstiftningen. AIF-förvaltarna 
får dock inte under denna treårsperiod 
marknadsföra sådana AIF-fonder till 
professionella investerare i andra 
medlemsstater med stöd av rättigheterna 
enligt detta direktiv.

19. En medlemsstat bör också kunna tillåta 
AIF-förvaltare att på sitt territorium 
marknadsföra AIF-fonder med hemvist i 
tredjeländer till investerare i den 
medlemsstaten om det finns lämpliga 
samarbetsarrangemang mellan de 
behöriga myndigheterna i 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat och 
tillsynsmyndigheten i det berörda 
tredjelandet. Dessa 
samarbetsarrangemang bör motverka 
eventuella problem med skatteflykt och 
penningtvätt.

Or. en
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Ändringsförslag 276
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. AIF-förvaltare bör också kunna 
marknadsföra AIF-fonder med hemvist i 
tredjeländer till professionella investerare 
både i sina hemmedlemsstater och i andra 
medlemsstater. För utövandet av denna 
rättighet bör det krävas 
notifieringsförfaranden samt att det 
föreligger ett skatteavtal med tredjelandet 
i fråga som garanterar ett effektivt utbyte 
av information med skattemyndigheterna 
i de länder där EU-investerarna har 
hemvist. Eftersom dessa AIF-fonder och 
de tredjeländer i vilka de har hemvist 
måste uppfylla ytterligare krav, av vilka 
några först måste fastställas genom 
genomförandebestämmelser, bör 
rättigheterna enligt detta direktiv att 
marknadsföra AIF-fonder med hemvist i 
tredjeländer till professionella investerare 
inte börja gälla förrän tre år efter 
tidsfristen för införlivandet. Under 
övergångstiden får medlemsstaterna 
tillåta, eller fortsätta att tillåta, 
AIF-förvaltare att marknadsföra 
AIF-fonder med hemvist i tredjeländer 
inom sina respektive territorier i enlighet 
med den nationella lagstiftningen. 
AIF-förvaltarna får dock inte under 
denna treårsperiod marknadsföra sådana 
AIF-fonder till professionella investerare 
i andra medlemsstater med stöd av 
rättigheterna enligt detta direktiv.

19. En medlemsstat bör också kunna tillåta 
AIF-förvaltare att på sitt territorium 
marknadsföra AIF-fonder med hemvist i 
tredjeländer till investerare i den 
medlemsstaten om det finns lämpliga 
samarbetsarrangemang mellan de 
behöriga myndigheterna i 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat och 
tillsynsmyndigheten i det berörda 
tredjelandet.

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.

Ändringsförslag 277
Diogo Feio

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. AIF-förvaltare bör också kunna 
marknadsföra AIF-fonder med hemvist i 
tredjeländer till professionella investerare 
både i sina hemmedlemsstater och i andra 
medlemsstater. För utövandet av denna 
rättighet bör det krävas 
notifieringsförfaranden samt att det 
föreligger ett skatteavtal med tredjelandet 
i fråga som garanterar ett effektivt utbyte 
av information med skattemyndigheterna 
i de länder där EU-investerarna har 
hemvist. Eftersom dessa AIF-fonder och 
de tredjeländer i vilka de har hemvist 
måste uppfylla ytterligare krav, av vilka 
några först måste fastställas genom 
genomförandebestämmelser, bör 
rättigheterna enligt detta direktiv att 
marknadsföra AIF-fonder med hemvist i 
tredjeländer till professionella investerare 
inte börja gälla förrän tre år efter 
tidsfristen för införlivandet. Under 
övergångstiden får medlemsstaterna 
tillåta, eller fortsätta att tillåta, 
AIF-förvaltare att marknadsföra 
AIF-fonder med hemvist i tredjeländer 
inom sina respektive territorier i enlighet 
med den nationella lagstiftningen. 
AIF-förvaltarna får dock inte under 
denna treårsperiod marknadsföra sådana 
AIF-fonder till professionella investerare 
i andra medlemsstater med stöd av 
rättigheterna enligt detta direktiv.

19. En medlemsstat bör också kunna tillåta 
AIF-förvaltare att på sitt territorium 
marknadsföra AIF-fonder med hemvist i 
tredjeländer till investerare i den 
medlemsstaten om det finns lämpliga 
samarbetsarrangemang mellan de 
behöriga myndigheterna i 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat och 
tillsynsmyndigheten i det berörda 
tredjelandet.



PE439.111v02-00 120/160 AM\804881SV.doc

SV

Or. en

Motivering

Utbyte av information i skatteärenden anses inte relevant när det gäller det uttalade syftet 
med detta direktiv. Det är viktigt att tillåta parallella nationella system för private placement 
och att inte införa begränsningar för investerare vars medlemsstaters system för private 
placement tillåter marknadsföring till ”professionella investerare”, enligt definitionen i 
direktivet, eftersom detta skulle kunna tvinga medlemsstaterna att ändra sin nationella 
lagstiftning. 

Ändringsförslag 278
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. AIF-förvaltare bör också kunna 
marknadsföra AIF-fonder med hemvist i 
tredjeländer till professionella investerare 
både i sina hemmedlemsstater och i andra 
medlemsstater. För utövandet av denna 
rättighet bör det krävas 
notifieringsförfaranden samt att det 
föreligger ett skatteavtal med tredjelandet 
i fråga som garanterar ett effektivt utbyte 
av information med skattemyndigheterna 
i de länder där EU-investerarna har 
hemvist. Eftersom dessa AIF-fonder och 
de tredjeländer i vilka de har hemvist 
måste uppfylla ytterligare krav, av vilka 
några först måste fastställas genom 
genomförandebestämmelser, bör 
rättigheterna enligt detta direktiv att 
marknadsföra AIF-fonder med hemvist i 
tredjeländer till professionella investerare 
inte börja gälla förrän tre år efter 
tidsfristen för införlivandet. Under 
övergångstiden får medlemsstaterna 
tillåta, eller fortsätta att tillåta, 
AIF-förvaltare att marknadsföra 
AIF-fonder med hemvist i tredjeländer 
inom sina respektive territorier i enlighet 
med den nationella lagstiftningen. 
AIF-förvaltarna får dock inte under 

19. Medlemsstaterna bör också kunna 
tillåta eller fortsätta att tillåta 
AIF-förvaltare att på sina territorier 
marknadsföra AIF-fonder med hemvist i 
tredjeländer till professionella investerare i 
enlighet med nationell lagstiftning.
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denna treårsperiod marknadsföra sådana 
AIF-fonder till professionella investerare 
i andra medlemsstater med stöd av 
rättigheterna enligt detta direktiv.

Or. en

Motivering

För att bibehålla investerarnas valmöjligheter bör medlemsstaterna få tillåta private 
placement och marknadsföring av AIF-fonder från tredjeländer till professionella investerare 
inom sina jurisdiktioner i enlighet med nationell lagstiftning. 

Ändringsförslag 279
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. AIF-förvaltare bör också kunna 
marknadsföra AIF-fonder med hemvist i 
tredjeländer till professionella investerare 
både i sina hemmedlemsstater och i andra 
medlemsstater. För utövandet av denna 
rättighet bör det krävas 
notifieringsförfaranden samt att det 
föreligger ett skatteavtal med tredjelandet i 
fråga som garanterar ett effektivt utbyte av 
information med skattemyndigheterna i 
de länder där EU-investerarna har 
hemvist. Eftersom dessa AIF-fonder och de 
tredjeländer i vilka de har hemvist måste 
uppfylla ytterligare krav, av vilka några 
först måste fastställas genom 
genomförandebestämmelser, bör 
rättigheterna enligt detta direktiv att 
marknadsföra AIF-fonder med hemvist i 
tredjeländer till professionella investerare 
inte börja gälla förrän tre år efter tidsfristen 
för införlivandet. Under övergångstiden får 
medlemsstaterna tillåta, eller fortsätta att 
tillåta, AIF-förvaltare att marknadsföra 
AIF-fonder med hemvist i tredjeländer 
inom sina respektive territorier i enlighet 

19. AIF-förvaltare bör också kunna 
marknadsföra AIF-fonder med hemvist i 
tredjeländer till professionella investerare 
både i sina hemmedlemsstater och i andra 
medlemsstater. För utövandet av denna 
rättighet bör det krävas att multilaterala 
överenskommelser om informationsutbyte 
och skattesamarbete har undertecknats av 
tredjelandet i fråga och kommissionen som 
företrädare för medlemsstaterna. 
Eftersom dessa AIF-fonder och de 
tredjeländer i vilka de har hemvist måste 
uppfylla ytterligare krav, av vilka några 
först måste fastställas genom 
genomförandebestämmelser, bör 
rättigheterna enligt detta direktiv att 
marknadsföra AIF-fonder med hemvist i 
tredjeländer till professionella investerare 
inte börja gälla förrän tre år efter tidsfristen 
för införlivandet. Under övergångstiden får 
medlemsstaterna tillåta, eller fortsätta att 
tillåta, AIF-förvaltare att marknadsföra 
AIF-fonder med hemvist i tredjeländer 
inom sina respektive territorier i enlighet 
med den nationella lagstiftningen. 
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med den nationella lagstiftningen. 
AIF-förvaltarna får dock inte under denna 
treårsperiod marknadsföra sådana 
AIF-fonder till professionella investerare i 
andra medlemsstater med stöd av 
rättigheterna enligt detta direktiv.

AIF-förvaltarna får dock inte under denna 
treårsperiod marknadsföra sådana 
AIF-fonder till professionella investerare i 
andra medlemsstater med stöd av 
rättigheterna enligt detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 280
Wolf Klinz, Carl Haglund

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19a. Medlemsstaterna bör kunna tillåta 
AIF-förvaltare att marknadsföra 
AIF-fonder som är etablerade i 
tredjeländer eller som inte omfattas av 
detta direktiv till professionella 
investerare inom sina territorier i enlighet 
med nationell lagstiftning. 
Medlemsstaterna bör också kunna tillåta 
professionella investerare inom sina 
territorier att på eget ansvar investera i 
AIF-fonder som är etablerade i 
tredjeländer.

Or. en

Motivering

Nationella regleringar för private placement bör finnas parallellt med 
marknadsföringstillståndet, och tillåta marknadsföring av tredjelandsfonder i en medlemsstat 
i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning.
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Ändringsförslag 281
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19a. Efter fem år bör kommissionen göra 
en översyn och lägga fram ett förslag till 
revidering av detta direktiv. 
Kommissionen bör försöka skapa 
likvärdighet med tredjeländer, vilket 
kommer att göra det möjligt för 
AIF-förvaltare som är etablerade i 
unionen att i hela unionen och i enlighet 
med notifieringsförfaranden 
marknadsföra aktier eller andelar i 
AIF-fonder som är etablerade i 
tredjeländer. Kommissionen bör också 
fastställa krav för AIF-förvaltare som är 
etablerade i tredjeländer avseende 
marknadsföring av aktier eller andelar i 
AIF-fonder inom unionen. Kraven på 
likvärdighet bör innefatta likvärdighet 
avseende lagstiftning och tillsyn, 
ömsesidigt tillträde till marknaderna samt 
en överenskommelse om 
informationsutbyte mellan de behöriga 
myndigheterna i AIF-förvaltarens 
hemmedlemsstat och de behöriga 
myndigheterna i tredjelandet.

Or. en

Motivering

Potentiell likvärdighet bör utvärderas efter en femårsperiod. Därigenom blir det möjligt att ta 
hänsyn till den globala utvecklingen och få tid att utvärdera hur direktivet fungerar. 
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Ändringsförslag 282
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20. Det är lämpligt att tillåta AIF-förvaltare 
att delegera administrativa uppgifter till en 
enhet som är etablerad i ett tredjeland 
förutsatt att nödvändiga garantier finns. På 
motsvarande sätt får ett förvaringsinstitut 
delegera sina förvaringsuppgifter 
beträffande en AIF-fond med hemvist i ett 
tredjeland till ett förvaringsinstitut som är 
etablerat i det tredjelandet, förutsatt att 
lagstiftningen i det tredjelandet 
garanterar en nivå på skyddet av 
investerarnas intressen som är likvärdig 
med förhållandena i EU. Under vissa 
förhållanden bör det också vara möjligt 
för AIF-förvaltare att utse ett oberoende 
värderingsorgan som är etablerat i ett 
tredjeland.

20. Det är lämpligt att tillåta AIF-förvaltare 
att delegera administrativa uppgifter till en 
enhet som är etablerad i ett tredjeland 
förutsatt att nödvändiga garantier finns. 

Or. en

Ändringsförslag 283
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20. Det är lämpligt att tillåta AIF-förvaltare 
att delegera administrativa uppgifter till en 
enhet som är etablerad i ett tredjeland 
förutsatt att nödvändiga garantier finns. På 
motsvarande sätt får ett förvaringsinstitut 
delegera sina förvaringsuppgifter
beträffande en AIF-fond med hemvist i ett 
tredjeland till ett förvaringsinstitut som är 
etablerat i det tredjelandet, förutsatt att 
lagstiftningen i det tredjelandet 

20. Det är lämpligt att tillåta AIF-förvaltare 
att delegera administrativa uppgifter till en 
enhet som är etablerad i ett tredjeland 
förutsatt att nödvändiga garantier finns. På 
motsvarande sätt får ett förvaringsinstitut 
delegera sina förvaringsuppgifter förutsatt 
att det visar tillbörlig omsorg, skicklighet 
och noggrannhet vid val, tillsättning och 
regelbunden kontroll av den personen och 
arrangemangen avseende de uppgifter 
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garanterar en nivå på skyddet av 
investerarnas intressen som är likvärdig 
med förhållandena i EU. Under vissa 
förhållanden bör det också vara möjligt 
för AIF-förvaltare att utse ett oberoende 
värderingsorgan som är etablerat i ett 
tredjeland.

som denne fått delegerade till sig.

Or. en

Motivering

Förvaringsinstitut måste få delegera uppgifter till underförvaringsinstitut i alla relevanta 
jurisdiktioner, beroende på de underliggande investeringarna i AIF-fonden. Se 
ändringsförslagen till artikel 17.4 (ändringsförslag 51) för en detaljerad motivering.

Ändringsförslag 284
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20. Det är lämpligt att tillåta AIF-förvaltare 
att delegera administrativa uppgifter till en 
enhet som är etablerad i ett tredjeland 
förutsatt att nödvändiga garantier finns. På 
motsvarande sätt får ett förvaringsinstitut 
delegera sina förvaringsuppgifter 
beträffande en AIF-fond med hemvist i ett 
tredjeland till ett förvaringsinstitut som är 
etablerat i det tredjelandet, förutsatt att 
lagstiftningen i det tredjelandet garanterar 
en nivå på skyddet av investerarnas 
intressen som är likvärdig med 
förhållandena i EU. Under vissa 
förhållanden bör det också vara möjligt 
för AIF-förvaltare att utse ett oberoende
värderingsorgan som är etablerat i ett 
tredjeland.

20. Det är lämpligt att tillåta AIF-förvaltare 
att delegera administrativa uppgifter till en 
enhet som är etablerad i ett tredjeland 
förutsatt att nödvändiga garantier finns. På 
motsvarande sätt får ett förvaringsinstitut 
delegera sina förvaringsuppgifter 
beträffande en AIF-fond med hemvist i ett 
tredjeland till ett förvaringsinstitut som är 
etablerat i det tredjelandet, förutsatt att 
lagstiftningen i det tredjelandet 
överensstämmer med standarder som 
fastställts av internationella 
organisationer, bl.a. Ioscos standarder för 
tillsyn av hedgefonder. Det bör också vara 
möjligt för AIF-förvaltare att utse ett 
värderingsorgan som är etablerat i ett 
tredjeland.

Or. en
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Motivering

Om ett tredjeland följer Ioscos standarder bör förvaringsinstitut som är etablerade i den 
jurisdiktionen kunna vara förvaringsinstitut enligt detta direktiv för AIF-förvaltare som 
förvaltas av AIF-fonder från tredjeländer.

Ändringsförslag 285
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20. Det är lämpligt att tillåta AIF-förvaltare 
att delegera administrativa uppgifter till en 
enhet som är etablerad i ett tredjeland 
förutsatt att nödvändiga garantier finns. På 
motsvarande sätt får ett förvaringsinstitut 
delegera sina förvaringsuppgifter 
beträffande en AIF-fond med hemvist i ett 
tredjeland till ett förvaringsinstitut som är 
etablerat i det tredjelandet, förutsatt att 
lagstiftningen i det tredjelandet garanterar 
en nivå på skyddet av investerarnas 
intressen som är likvärdig med 
förhållandena i EU. Under vissa 
förhållanden bör det också vara möjligt för 
AIF-förvaltare att utse ett oberoende
värderingsorgan som är etablerat i ett 
tredjeland.

20. Det är lämpligt att tillåta AIF-förvaltare 
att delegera administrativa uppgifter till en 
enhet som är etablerad i ett tredjeland 
förutsatt att nödvändiga garantier finns. På 
motsvarande sätt får ett förvaringsinstitut 
delegera vissa av sina förvaringsuppgifter 
beträffande en AIF-fond med hemvist i ett 
tredjeland till ett förvaringsinstitut som är 
etablerat i det tredjelandet, förutsatt att 
lagstiftningen i det tredjelandet garanterar
en nivå på skyddet av investerarnas 
intressen som är likvärdig med 
förhållandena i EU. Under vissa 
förhållanden bör det också vara möjligt för 
AIF-förvaltare att utse ett värderingsorgan 
som är etablerat i ett tredjeland.

Or. en

Motivering

Alla ett förvaringsinstituts åtaganden kan inte delegeras till ett underförvaringsinstitut 
(förvaringsinstitut) i ett tredjeland, eftersom förvaringsinstitutet måste ha det övergripande 
ansvaret för de tillgångar för vilka förvaringen har delegerats. Ett värderingsorgan som är 
etablerat i ett tredjeland behöver inte vara oberoende. Det bör finnas utrymme för olika 
rättsliga lösningar.
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Ändringsförslag 286
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20. Det är lämpligt att tillåta AIF-förvaltare 
att delegera administrativa uppgifter till en 
enhet som är etablerad i ett tredjeland 
förutsatt att nödvändiga garantier finns. På 
motsvarande sätt får ett förvaringsinstitut 
delegera sina förvaringsuppgifter 
beträffande en AIF-fond med hemvist i ett 
tredjeland till ett förvaringsinstitut som är 
etablerat i det tredjelandet, förutsatt att 
lagstiftningen i det tredjelandet garanterar 
en nivå på skyddet av investerarnas 
intressen som är likvärdig med 
förhållandena i EU. Under vissa 
förhållanden bör det också vara möjligt för 
AIF-förvaltare att utse ett oberoende
värderingsorgan som är etablerat i ett 
tredjeland.

20. Det är lämpligt att tillåta AIF-förvaltare 
att delegera administrativa uppgifter till en 
enhet som är etablerad i ett tredjeland 
förutsatt att nödvändiga garantier finns. På 
motsvarande sätt får ett förvaringsinstitut 
delegera vissa av sina förvaringsuppgifter 
beträffande en AIF-fond med hemvist i ett 
tredjeland till ett förvaringsinstitut som är 
etablerat i det tredjelandet, förutsatt att 
lagstiftningen i det tredjelandet garanterar 
en nivå på skyddet av investerarnas 
intressen som är likvärdig med 
förhållandena i EU. Under vissa 
förhållanden bör det också vara möjligt för 
AIF-förvaltare att utse ett värderingsorgan 
som är etablerat i ett tredjeland.

Or. en

Motivering

Eftersom förvaringsinstitutet bör ha det övergripande ansvaret är inte alla uppgifter lämpliga 
för delegering till ett underförvaringsinstitut i ett tredjeland.

Ändringsförslag 287
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20. Det är lämpligt att tillåta AIF-förvaltare 
att delegera administrativa uppgifter till en 
enhet som är etablerad i ett tredjeland 
förutsatt att nödvändiga garantier finns. På 
motsvarande sätt får ett förvaringsinstitut 
delegera sina förvaringsuppgifter 

20. Det är lämpligt att tillåta AIF-förvaltare 
att delegera administrativa uppgifter till en 
enhet som är etablerad i ett tredjeland 
förutsatt att nödvändiga garantier finns. På 
motsvarande sätt får ett förvaringsinstitut 
delegera vissa av sina förvaringsuppgifter 
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beträffande en AIF-fond med hemvist i ett 
tredjeland till ett förvaringsinstitut som är 
etablerat i det tredjelandet, förutsatt att 
lagstiftningen i det tredjelandet garanterar 
en nivå på skyddet av investerarnas 
intressen som är likvärdig med 
förhållandena i EU. Under vissa 
förhållanden bör det också vara möjligt för 
AIF-förvaltare att utse ett oberoende
värderingsorgan som är etablerat i ett 
tredjeland.

beträffande en AIF-fond med hemvist i ett 
tredjeland till ett förvaringsinstitut som är 
etablerat i det tredjelandet, förutsatt att 
lagstiftningen i det tredjelandet garanterar 
en nivå på skyddet av investerarnas 
intressen som är likvärdig med 
förhållandena i EU. Under vissa 
förhållanden bör det också vara möjligt för 
AIF-förvaltare att utse ett värderingsorgan 
som är etablerat i ett tredjeland.

Or. en

Ändringsförslag 288
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

20. Det är lämpligt att tillåta AIF-förvaltare 
att delegera administrativa uppgifter till en 
enhet som är etablerad i ett tredjeland 
förutsatt att nödvändiga garantier finns. På 
motsvarande sätt får ett förvaringsinstitut 
delegera sina förvaringsuppgifter 
beträffande en AIF-fond med hemvist i ett 
tredjeland till ett förvaringsinstitut som är 
etablerat i det tredjelandet, förutsatt att 
lagstiftningen i det tredjelandet garanterar 
en nivå på skyddet av investerarnas 
intressen som är likvärdig med 
förhållandena i EU. Under vissa 
förhållanden bör det också vara möjligt för 
AIF-förvaltare att utse ett oberoende 
värderingsorgan som är etablerat i ett 
tredjeland.

20. Det är lämpligt att tillåta AIF-förvaltare 
som är etablerade i unionen att delegera 
vissa administrativa uppgifter till en enhet 
som är etablerad i ett tredjeland förutsatt att 
nödvändiga garantier finns. På 
motsvarande sätt får ett förvaringsinstitut 
delegera vissa av sina förvaringsuppgifter 
beträffande en AIF-fond med hemvist i ett 
tredjeland till ett förvaringsinstitut som är 
etablerat i det tredjelandet, förutsatt att 
lagstiftningen i det tredjelandet garanterar 
en nivå på skyddet av investerarnas 
intressen som är likvärdig med 
förhållandena i EU. För tillgångar som 
finns i ett tredjeland och under vissa 
förhållanden bör det också vara möjligt för 
AIF-förvaltare att utse ett oberoende 
värderingsorgan som är etablerat i ett 
tredjeland.

Or. en
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Motivering

För att skydda investerarna är det nödvändigt att begränsa möjligheterna för AIF-förvaltare 
som är etablerade i gemenskapen att delegera nyckelprocesser som värdering och förvaring.

Ändringsförslag 289
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

21. Förutsatt att ett tredjeland har ett 
likvärdigt regelverk och att AIF-förvaltare 
som är etablerade inom EU har effektivt 
tillträde till marknaden i det tredjelandet 
bör medlemsstaterna tre år efter utgången 
av tidsfristen för införlivandet av 
direktivet kunna börja auktorisera 
AIF-förvaltare i enlighet med 
bestämmelserna i detta direktiv utan att 
kräva att de ska ha ett registrerat kontor 
inom EU. Denna övergångsperiod införs 
av hänsyn till AIF-förvaltarna och 
tredjeländerna i fråga måste uppfylla 
ytterligare krav, av vilka några först måste 
fastställas genom 
genomförandebestämmelser.

utgår

Or. en

Motivering

Skäl 21 är meningslöst i samband med den ram som läggs fast i det ändrade skäl 18 och de 
nya artiklarna 18a och 18b.
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Ändringsförslag 290
Wolf Klinz, Carl Haglund

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

21. Förutsatt att ett tredjeland har ett 
likvärdigt regelverk och att AIF-förvaltare 
som är etablerade inom EU har effektivt 
tillträde till marknaden i det tredjelandet 
bör medlemsstaterna tre år efter utgången 
av tidsfristen för införlivandet av 
direktivet kunna börja auktorisera 
AIF-förvaltare i enlighet med 
bestämmelserna i detta direktiv utan att 
kräva att de ska ha ett registrerat kontor 
inom EU. Denna övergångsperiod införs 
av hänsyn till AIF-förvaltarna och 
tredjeländerna i fråga måste uppfylla 
ytterligare krav, av vilka några först måste 
fastställas genom 
genomförandebestämmelser.

utgår

Or. en

Motivering

I linje med andra ändringar avseende likvärdighet och tredjeländer.

Ändringsförslag 291
Diogo Feio

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

21. Förutsatt att ett tredjeland har ett 
likvärdigt regelverk och att AIF-förvaltare 
som är etablerade inom EU har effektivt 
tillträde till marknaden i det tredjelandet 
bör medlemsstaterna tre år efter utgången 
av tidsfristen för införlivandet av 
direktivet kunna börja auktorisera 
AIF-förvaltare i enlighet med 

utgår
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bestämmelserna i detta direktiv utan att 
kräva att de ska ha ett registrerat kontor 
inom EU. Denna övergångsperiod införs 
av hänsyn till AIF-förvaltarna och 
tredjeländerna i fråga måste uppfylla 
ytterligare krav, av vilka några först måste 
fastställas genom 
genomförandebestämmelser.

Or. en

Motivering

Avlägsnande av den treårsperiod under vilken AIF-förvaltare från tredjeländer inte kan få 
auktorisation att marknadsföra sina fonder i EU, så att den protektionistiska tröskel som 
införs genom ursprungstexten försvinner.

Ändringsförslag 292
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

22. Det är nödvändigt att klargöra vilka 
befogenheter och skyldigheter som gäller 
för de behöriga myndigheter som ansvarar 
för genomförandet av detta direktiv och att 
stärka de nödvändiga arrangemangen för 
att säkerställa en tillfredsställande nivå på 
samarbetet över nationsgränserna mellan 
tillsynsmyndigheterna.

22. Det är nödvändigt att klargöra vilka 
befogenheter och skyldigheter som gäller 
för de behöriga myndigheter som ansvarar 
för genomförandet av detta direktiv och att 
stärka de nödvändiga arrangemangen för 
att säkerställa en tillfredsställande nivå på 
samarbetet över nationsgränserna mellan 
tillsynsmyndigheterna. 
Europeiska systemriskrådet och 
Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten (Esma) ska vara 
behöriga myndigheter för den 
gränsöverskridande tillsynen.

Or. en

Motivering

Direktivet om AIF-förvaltare bör ta hänsyn till de nya europeiska tillsynsramarna.
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Ändringsförslag 293
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

23. Den relativa omfattningen av 
AIF-förvaltarnas verksamheter på vissa 
finansiella marknader, särskilt i de fall då 
de AIF-fonder de förvaltar inte har något 
väsentligt intresse av de underliggande 
produkterna eller instrumenten för 
derivaten på dessa marknader skulle i vissa 
fall kunna hindra dessa marknader från att 
fungera effektivt. Det skulle till exempel 
kunna göra dessa marknader alltför volatila 
eller hindra en korrekt prissättning av de 
instrument som handlas på dem. Det har 
därför ansetts nödvändigt att förvissa sig 
om att de behöriga myndigheterna har 
nödvändiga befogenheter för att övervaka 
AIF-förvaltarnas verksamheter på dessa 
marknader och ingripa under förhållanden 
då det framstår som nödvändigt att skydda 
dem för att de ska fungera korrekt.

23. Den relativa omfattningen av 
AIF-fondernas verksamheter på vissa 
finansiella marknader, särskilt i de fall då 
dessa AIF-fonder inte har något väsentligt 
intresse av de underliggande produkterna 
eller instrumenten för derivaten på dessa 
marknader skulle i vissa fall kunna hindra 
dessa marknader från att fungera effektivt. 
Det skulle till exempel kunna göra dessa 
marknader alltför volatila eller hindra en 
korrekt prissättning av de instrument som 
handlas på dem. Det har därför ansetts 
nödvändigt att förvissa sig om att de 
behöriga myndigheterna har nödvändiga 
befogenheter för att övervaka AIF-
förvaltarnas verksamheter på dessa 
marknader och ingripa under förhållanden 
då det framstår som nödvändigt att skydda 
dem för att de ska fungera korrekt. 
AIF-fonders inblandning på 
råvarumarknaderna behöver begränsas. I 
synnerhet måste AIF-fonderna förbjudas 
att operera på unionens marknader för 
jordbruksråvaror. Kommissionen bör se 
till att kraven avseende AIF-fondernas 
investeringar på råvarumarknaderna 
tillämpas på alla fonder i unionen eller 
tredjeländer som gör sådana investeringar 
utan ett väsentligt intresse i dessa 
produkter eller instrument.

Or. en

Motivering

Råvarumarknaderna bör skyddas från spekulativa fonder.
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Ändringsförslag 294
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

24. Medlemsstaterna bör fastställa regler 
för påföljder för överträdelser av 
bestämmelserna i detta direktiv och se till 
att de tillämpas. Påföljderna bör vara 
effektiva, proportionerliga och 
avskräckande.

24. Medlemsstaterna bör fastställa regler, i 
linje med de riktlinjer som etablerats av 
Esma, för påföljder för överträdelser av 
bestämmelserna i detta direktiv och se till 
att de tillämpas. Påföljderna bör vara 
effektiva, proportionerliga och 
avskräckande.

Or. en

Motivering

Sanktionerna måste vara lika i hela gemenskapen och bör därför utarbetas i enlighet med de 
riktlinjer som Esma kommer att presentera.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

25a. Detta direktiv bör föreskriva att varje 
AIF-fond som förvaltas inom ramen för 
detta direktiv ska ha en enda 
AIF-förvaltare som ansvarar för att 
kraven i detta direktivs uppfylls. 

Or. en

Motivering

Det måste göras tydligt att endast en AIF-förvaltare per AIF-fond kan auktoriseras i enlighet 
med detta direktiv.
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Ändringsförslag 296
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

26. Varje utbyte eller överföring av 
information mellan behöriga myndigheter 
eller myndigheter, organ eller personer 
bör ske i enlighet med bestämmelserna för 
överföring av personuppgifter i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter1.

utgår

___________
1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

Or. en

Motivering

Detta är riktigt enligt det nya kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 297
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

27. Kommissionen bör särskilt ges 
befogenhet att anta de åtgärder som är 
nödvändiga för genomförandet av detta 
direktiv. I detta avseende bör 
kommissionen kunna anta beslut om 
fastställande av de förfaranden som ska 
krävas för att AIF-förvaltare som 
förvaltar AIF-portföljer med tillgångar 
som inte överstiger tröskelvärdet i 
direktivet ska få utöva sin rätt att 

27. Kommissionen bör särskilt ges 
befogenhet att anta delegerade akter som 
är nödvändiga för genomförandet av detta 
direktiv, i enlighet med artikel 290 i 
fördraget, och som är avsedda att 
specificera de kriterier som de behöriga 
myndigheterna ska tillämpa vid sin 
bedömning av om AIF-förvaltare har 
uppfyllt sina skyldigheter i fråga om 
genomförandet av verksamheten, vilka slag 
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behandlas som AIF-förvaltare enligt detta 
direktiv. Dessa beslut är även avsedda att 
specificera de kriterier som de behöriga 
myndigheterna ska tillämpa vid sin 
bedömning av om AIF-förvaltare har 
uppfyllt sina skyldigheter i fråga om 
genomförandet av verksamheten, vilka slag 
av intressekonflikter AIF-förvaltarna måste 
identifiera och de rimliga åtgärder som 
AIF-förvaltare ska förväntas vidta 
beträffande sina interna och 
organisatoriska rutiner för att identifiera, 
förhindra, hantera och offentliggöra 
intressekonflikter. Besluten avses också 
närmare ange vilka riskhanteringskrav 
som ska gälla för AIF-förvaltarna i 
proportion till de risker som de utsätter sig 
för på grund av de AIF-fonder de 
förvaltar samt de åtgärder som krävs för 
att göra det möjligt för AIF-förvaltare att 
hantera de särskilda riskerna i samband 
med blankningstransaktioner samt 
eventuella restriktioner som kan krävas 
för att skydda AIF-fonder från otillbörliga 
riskexponeringar. De ska närmare 
definiera kraven på likviditetshanteringen 
i detta direktiv, och särskilt minimikraven 
på AIF-fondernas likviditet. De har 
utformats för att närmare specificera de 
krav som originatorer av 
värdepapperiseringsinstrument måste 
uppfylla för att AIF-förvaltare ska tillåtas 
placera i sådana instrument som emitterats 
efter den 1 januari 2011. De är väl 
utformade för att specificera de krav som 
AIF-förvaltare måste uppfylla när de 
placerar i sådana 
värdepapperiseringsinstrument. De har 
utformats för att ange de närmare 
kriterierna för att ett värderingsorgan ska 
anses vara oberoende enligt detta direktiv. 
Det kommer att anges närmare villkor för 
att delegering av AIF-förvaltarnas 
funktioner ska kunna godkännas och för
vilka förhållandena som ska leda till att en 
förvaltare inte längre ska betraktas som 
förvaltare av en AIF-fond om delegering 
skett i alltför stor utsträckning. Innehåll 

av intressekonflikter AIF-förvaltarna måste 
identifiera och de rimliga åtgärder som 
AIF-förvaltare ska förväntas vidta 
beträffande sina interna och 
organisatoriska rutiner för att identifiera, 
förhindra, hantera och offentliggöra 
intressekonflikter. De bör också närmare 
specificera de krav som originatorer av 
värdepapperiseringsinstrument måste 
uppfylla för att AIF-förvaltare ska tillåtas 
placera i sådana instrument som emitterats 
efter den 1 januari 2011. De bör också 
specificera de krav som AIF-förvaltare 
måste uppfylla när de placerar i sådana 
värdepapperiseringsinstrument. De bör 
också ange de närmare kriterierna för att 
värderingsprocessen ska anses vara 
oberoende enligt detta direktiv. De bör 
också ange vilka förhållanden som ska 
leda till att en förvaltare inte längre ska 
betraktas som förvaltare av en AIF-fond 
om delegering skett i alltför stor 
utsträckning. Innehåll och format för de 
årsredovisningar som AIF-förvaltarna 
måste tillhandahålla för varje AIF-fond 
som de förvaltar bör också specificeras, 
och AIF-förvaltarnas skyldigheter i fråga 
om offentliggörande av information till 
investerare och kraven på deras 
rapportering till de behöriga 
myndigheterna bör anges närmare,
tillsammans med de tidsintervall som inte 
får överskridas mellan offentliggörandena. 
Formerna, innehållet och frekvensen vid 
informationsutbytet mellan de behöriga 
myndigheterna i AIF-förvaltarens 
hemmedlemsstat och andra behöriga 
myndigheter i de fall då en AIF-förvaltare 
enskilt eller kollektivt tillsammans med 
andra AIF-förvaltare kan komma att 
påverka stabiliteten hos finansiella institut 
som är av betydelse för det finansiella 
systemet och hindra marknaderna från att 
fungera korrekt bör också anges närmare. 
Förfarandena för kontroller på plats och 
utredningar bör också redovisas.
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och format för de årsredovisningar som 
AIF-förvaltarna måste tillhandahålla för 
varje AIF-fond som de förvaltar kommer 
att specificeras, och AIF-förvaltarnas 
skyldigheter i fråga om offentliggörande av 
information till investerare och kraven på 
deras rapportering till de behöriga 
myndigheterna kommer att anges närmare 
tillsammans med de tidsintervall som inte 
får överskridas mellan offentliggörandena. 
Kraven på information från 
AIF-förvaltarna om hävstång och 
tidsintervallen för rapporteringen till de 
behöriga myndigheterna och 
informationen till investerarna kommer 
att anges. De är avsedda att ange gränser 
för den nivå på hävstångseffekter som 
AIF-förvaltare får utnyttja när de 
förvaltar AIF-fonder. Det närmare 
innehållet i den information som det 
krävs att AIF-förvaltarna ska lämna till 
emittenter och onoterade företag och 
dessas respektive aktieägare samt till 
arbetstagarrepresentanterna när de 
förvärvar ett kontrollerande inflytande i 
dessa emittenter och onoterade företag, 
inbegripet innehållet i den information 
som ska lämnas i årsredovisningen för 
den AIF-fond de förvaltar, kommer att 
redovisas liksom formerna för 
överlämnandet av informationen. De slag 
av begränsningar eller villkor som kan 
införas för marknadsföringen av 
AIF-fonder till professionella investerare 
I AIF-förvaltarens hemmedlemsstat 
kommer att anges närmare. Allmänna 
kriterier kommer att anges för 
bedömningen av likvärdighet beträffande 
värderingsstandarderna i tredjeländer, om 
värderingsorganet är etablerat i ett 
tredjeland, beträffande tredjeländers 
lagstiftning om förvaringsinstitut samt, i 
samband med auktorisation av 
AIF-förvaltare som är etablerade i 
tredjeländer, beträffande stabilitetskraven 
i lagstiftningen och den fortlöpande 
tillsynen i de länderna. Vidare kommer 
allmänna kriterier att anges för 
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bedömningen av huruvida tredjeländer 
ger AIF-förvaltare från EU effektivt 
marknadstillträde som är jämförbart med 
det som EU ger AIF-förvaltare från 
tredjeländer. Formerna, innehållet och 
frekvensen vid informationsutbytet mellan 
de behöriga myndigheterna i 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat och 
andra behöriga myndigheter i de fall då en 
AIF-förvaltare enskilt eller kollektivt 
tillsammans med andra AIF-förvaltare kan 
komma att påverka stabiliteten hos 
finansiella institut som är av betydelse för 
det finansiella systemet och hindra 
marknaderna från att fungerra korrekt 
kommer att anges närmare. Förfarandena 
för kontroller på plats och utredningar 
kommer att redovisas.

Or. en

Motivering

Anpassning till ändringar i den föreslagna lagtexten.

Ändringsförslag 298
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

27. Kommissionen bör särskilt ges 
befogenhet att anta de åtgärder som är 
nödvändiga för genomförandet av detta 
direktiv. I detta avseende bör 
kommissionen kunna anta beslut om 
fastställande av de förfaranden som ska 
krävas för att AIF-förvaltare som 
förvaltar AIF-portföljer med tillgångar 
som inte överstiger tröskelvärdet i 
direktivet ska få utöva sin rätt att 
behandlas som AIF-förvaltare enligt detta 
direktiv. Dessa beslut är även avsedda att 
specificera de kriterier som de behöriga 

27. Kommissionen bör särskilt ges 
befogenhet att anta de delegerade akter
som är nödvändiga för genomförandet av 
detta direktiv, i enlighet med artikel 290 i 
fördraget, och som är avsedda att 
specificera de kriterier som de behöriga 
myndigheterna ska tillämpa vid sin 
bedömning av om AIF-förvaltare har 
uppfyllt sina skyldigheter i fråga om 
genomförandet av verksamheten, vilka slag 
av intressekonflikter AIF-förvaltarna måste 
identifiera och de rimliga åtgärder som 
AIF-förvaltare ska förväntas vidta 
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myndigheterna ska tillämpa vid sin 
bedömning av om AIF-förvaltare har 
uppfyllt sina skyldigheter i fråga om 
genomförandet av verksamheten, vilka slag 
av intressekonflikter AIF-förvaltarna måste 
identifiera och de rimliga åtgärder som 
AIF-förvaltare ska förväntas vidta 
beträffande sina interna och 
organisatoriska rutiner för att identifiera, 
förhindra, hantera och offentliggöra 
intressekonflikter. Besluten avses också 
närmare ange vilka riskhanteringskrav som 
ska gälla för AIF-förvaltarna i proportion 
till de risker som de utsätter sig för på 
grund av de AIF-fonder de förvaltar samt 
de åtgärder som krävs för att göra det 
möjligt för AIF-förvaltare att hantera de 
särskilda riskerna i samband med 
blankningstransaktioner samt eventuella 
restriktioner som kan krävas för att 
skydda AIF-fonder från otillbörliga 
riskexponeringar. De ska närmare 
definiera kraven på likviditetshanteringen
i detta direktiv, och särskilt minimikraven 
på AIF-fondernas likviditet. De har 
utformats för att närmare specificera de 
krav som originatorer av 
värdepapperiseringsinstrument måste 
uppfylla för att AIF-förvaltare ska tillåtas 
placera i sådana instrument som emitterats 
efter den 1 januari 2011. De är väl 
utformade för att specificera de krav som 
AIF-förvaltare måste uppfylla när de 
placerar i sådana 
värdepapperiseringsinstrument. De har 
utformats för att ange de närmare 
kriterierna för att ett värderingsorgan ska 
anses vara oberoende enligt detta direktiv.
Det kommer att anges närmare villkor för 
att delegering av AIF-förvaltarnas 
funktioner ska kunna godkännas och för 
vilka förhållandena som ska leda till att en 
förvaltare inte längre ska betraktas som 
förvaltare av en AIF-fond om delegering 
skett i alltför stor utsträckning. Innehåll 
och format för de årsredovisningar som 
AIF-förvaltarna måste tillhandahålla för 
varje AIF-fond som de förvaltar kommer 

beträffande sina interna och 
organisatoriska rutiner för att identifiera, 
förhindra, hantera och offentliggöra 
intressekonflikter. De bör också närmare 
ange vilka riskhanteringskrav som ska 
gälla för AIF-förvaltarna i proportion till 
de risker som de utsätter sig för på grund 
av de AIF-fonder de förvaltar. De bör 
också närmare definiera vilka system och 
rutiner för likviditetshantering som 
AIF-förvaltaren ska använda. De bör 
också närmare specificera de krav som 
originatorer av 
värdepapperiseringsinstrument måste 
uppfylla för att AIF-förvaltare ska tillåtas 
placera i sådana instrument som emitterats 
efter den 1 januari 2011. De bör också 
specificera de krav som AIF-förvaltare 
måste uppfylla när de placerar i sådana 
värdepapperiseringsinstrument. De bör 
också specificera förfaranden för en 
korrekt värdering av AIF-fondernas 
tillgångar, aktier och andelar. De bör 
också, när det gäller förvaringsinstitut, 
närmare ange system för åtskillnad av 
betalningar på olika konton, vad som 
ingår i förvaring och depåtjänster, 
inklusive system för åtskillnad mellan 
finansiella instrument och rättigheter i 
dem på olika konton, bestämmelser för 
när finansiella instrument eller 
rättigheter i dem kan innehas eller 
fortsätta innehas, när de kan bli föremål 
för reglerad handel eller när de har gått 
med förlust, förvaringsinstituts 
tillsynsskyldigheter, villkoren för 
delegering, inklusive förvaringsinstituts 
skyldighet att göra vederbörliga 
kontroller, behovet av 
samarbetsöverenskommelser med andra 
jurisdiktioner, inklusive en utvärdering av 
huruvida förvaringsinstitutet kan ställa 
tillräckliga finansiella och yrkesmässiga 
garantier för att det effektivt ska kunna 
utföra de relevanta förvaringsuppgifterna 
och motsvara de åtaganden som följer 
därav. De bör också närmare ange villkor 
för att delegering av AIF-förvaltarnas 
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att specificeras, och AIF-förvaltarnas 
skyldigheter i fråga om offentliggörande av 
information till investerare och kraven på 
deras rapportering till de behöriga 
myndigheterna kommer att anges närmare
tillsammans med de tidsintervall som inte 
får överskridas mellan offentliggörandena. 
Kraven på information från 
AIF-förvaltarna om hävstång och 
tidsintervallen för rapporteringen till de 
behöriga myndigheterna och informationen 
till investerarna kommer att anges. De är 
avsedda att ange gränser för den nivå på 
hävstångseffekter som AIF-förvaltare får 
utnyttja när de förvaltar AIF-fonder. Det 
närmare innehållet i den information som 
det krävs att AIF-förvaltarna ska lämna 
till emittenter och onoterade företag och 
dessas respektive aktieägare samt till 
arbetstagarrepresentanterna när de 
förvärvar ett kontrollerande inflytande i 
dessa emittenter och onoterade företag, 
inbegripet innehållet i den information 
som ska lämnas i årsredovisningen för 
den AIF-fond de förvaltar, kommer att 
redovisas liksom formerna för 
överlämnandet av informationen. De slag 
av begränsningar eller villkor som kan 
införas för marknadsföringen av 
AIF-fonder till professionella investerare 
I AIF-förvaltarens hemmedlemsstat 
kommer att anges närmare. Allmänna 
kriterier kommer att anges för 
bedömningen av likvärdighet beträffande 
värderingsstandarderna i tredjeländer, om 
värderingsorganet är etablerat i ett 
tredjeland, beträffande tredjeländers 
lagstiftning om förvaringsinstitut samt, i 
samband med auktorisation av 
AIF-förvaltare som är etablerade i 
tredjeländer, beträffande stabilitetskraven 
i lagstiftningen och den fortlöpande 
tillsynen i de länderna. Vidare kommer 
allmänna kriterier att anges för 
bedömningen av huruvida tredjeländer 
ger AIF-förvaltare från EU effektivt 
marknadstillträde som är jämförbart med 
det som EU ger AIF-förvaltare från 

funktioner ska kunna godkännas och för 
vilka förhållandena som ska leda till att en 
förvaltare inte längre ska betraktas som 
förvaltare av en AIF-fond om delegering 
skett i alltför stor utsträckning. Innehåll 
och format för de årsredovisningar som 
AIF-förvaltarna måste tillhandahålla för 
varje AIF-fond som de förvaltar, och 
AIF-förvaltarnas skyldigheter i fråga om 
offentliggörande av information till 
investerare och kraven på deras 
rapportering till de behöriga 
myndigheterna, tillsammans med de 
tidsintervall som inte får överskridas 
mellan offentliggörandena bör också 
specificeras. Kraven på information från 
AIF-förvaltarna, särskilt när det gäller
hävstång och tidsintervallen för 
rapporteringen till de behöriga 
myndigheterna och informationen till 
investerarna, bör också anges. De bör 
också specificera när hävstång anses 
systematiskt utnyttjad. De bör också 
specificera vilka principer som de 
behöriga myndigheterna bör använda när 
de överväger att införa 
hävstångsbegränsningar. Formerna, 
innehållet och frekvensen vid 
informationsutbytet mellan de behöriga 
myndigheterna i AIF-förvaltarens 
hemmedlemsstat och andra behöriga 
myndigheter i de fall då en AIF-förvaltare 
enskilt eller kollektivt tillsammans med 
andra AIF-förvaltare kan komma att 
påverka stabiliteten hos finansiella institut 
som är av betydelse för det finansiella 
systemet och hindra marknaderna från att 
fungera korrekt bör också anges närmare. 
Förfarandena för kontroller på plats och 
utredningar bör också redovisas.
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tredjeländer. Formerna, innehållet och 
frekvensen vid informationsutbytet mellan 
de behöriga myndigheterna i 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat och 
andra behöriga myndigheter i de fall då en 
AIF-förvaltare enskilt eller kollektivt 
tillsammans med andra AIF-förvaltare kan 
komma att påverka stabiliteten hos 
finansiella institut som är av betydelse för 
det finansiella systemet och hindra 
marknaderna från att fungerra korrekt 
kommer att anges närmare. Förfarandena 
för kontroller på plats och utredningar 
kommer att redovisas.

Or. en

Motivering

Nödvändiga förändringar för anpassning till andra ändringsförslag. ”Tillsyn” i artikel 17 
har ändrats till ”kontroll” för att tydliggöra distinktionen gentemot tillsynskraven för UCITS, 
vilka inte ska gälla i detta sammanhang.

Ändringsförslag 299
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

27. Kommissionen bör särskilt ges 
befogenhet att anta de åtgärder som är 
nödvändiga för genomförandet av detta 
direktiv. I detta avseende bör 
kommissionen kunna anta beslut om 
fastställande av de förfaranden som ska 
krävas för att AIF-förvaltare som 
förvaltar AIF-portföljer med tillgångar 
som inte överstiger tröskelvärdet i 
direktivet ska få utöva sin rätt att 
behandlas som AIF-förvaltare enligt detta 
direktiv. Dessa beslut är även avsedda att 
specificera de kriterier som de behöriga 
myndigheterna ska tillämpa vid sin 
bedömning av om AIF-förvaltare har 

27. Kommissionen bör särskilt ges 
befogenhet att anta delegerade akter som 
är nödvändiga för genomförandet av detta 
direktiv, i enlighet med artikel 290 i 
fördraget, och som är avsedda att 
specificera de kriterier som de behöriga 
myndigheterna ska tillämpa vid sin 
bedömning av om AIF-förvaltare har 
uppfyllt sina skyldigheter i fråga om 
genomförandet av verksamheten, vilka slag 
av intressekonflikter AIF-förvaltarna måste 
identifiera och de rimliga åtgärder som 
AIF-förvaltare ska förväntas vidta 
beträffande sina interna och 
organisatoriska rutiner för att identifiera, 
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uppfyllt sina skyldigheter i fråga om 
genomförandet av verksamheten, vilka slag 
av intressekonflikter AIF-förvaltarna måste 
identifiera och de rimliga åtgärder som 
AIF-förvaltare ska förväntas vidta 
beträffande sina interna och 
organisatoriska rutiner för att identifiera, 
förhindra, hantera och offentliggöra 
intressekonflikter. Besluten avses också 
närmare ange vilka riskhanteringskrav som 
ska gälla för AIF-förvaltarna i proportion 
till de risker som de utsätter sig för på 
grund av de AIF-fonder de förvaltar samt 
de åtgärder som krävs för att göra det 
möjligt för AIF-förvaltare att hantera de 
särskilda riskerna i samband med 
blankningstransaktioner samt eventuella 
restriktioner som kan krävas för att 
skydda AIF-fonder från otillbörliga 
riskexponeringar. De ska närmare 
definiera kraven på likviditetshanteringen i 
detta direktiv, och särskilt minimikraven på 
AIF-fondernas likviditet. De har utformats 
för att närmare specificera de krav som 
originatorer av 
värdepapperiseringsinstrument måste 
uppfylla för att AIF-förvaltare ska tillåtas 
placera i sådana instrument som 
emitterats efter den 1 januari 2011. De är 
väl utformade för att specificera de krav 
som AIF-förvaltare måste uppfylla när de 
placerar i sådana 
värdepapperiseringsinstrument. De har 
utformats för att ange de närmare 
kriterierna för att ett värderingsorgan ska 
anses vara oberoende enligt detta direktiv. 
Det kommer att anges närmare villkor för 
att delegering av AIF-förvaltarnas 
funktioner ska kunna godkännas och för 
vilka förhållandena som ska leda till att en 
förvaltare inte längre ska betraktas som 
förvaltare av en AIF-fond om delegering 
skett i alltför stor utsträckning. Innehåll 
och format för de årsredovisningar som 
AIF-förvaltarna måste tillhandahålla för 
varje AIF-fond som de förvaltar kommer 
att specificeras, och AIF-förvaltarnas 
skyldigheter i fråga om offentliggörande av 

förhindra, hantera och offentliggöra 
intressekonflikter. De bör också närmare 
ange när riskhanteringen inte behöver 
hållas åtskild och vilka riskhanteringskrav 
som ska gälla för AIF-förvaltarna i 
proportion till de risker som de utsätter sig 
för på grund av de AIF-fonder de förvaltar. 
De bör också närmare definiera kraven på 
likviditetshanteringen i detta direktiv, och 
särskilt minimikraven på AIF-fondernas 
likviditet. De bör också ange de närmare 
kriterierna för att ett värderingsorgan ska 
anses vara oberoende enligt detta direktiv. 
Det bör också anges närmare villkor för att 
delegering av AIF-förvaltarnas funktioner 
ska kunna godkännas och för vilka 
förhållandena som ska leda till att en 
förvaltare inte längre ska betraktas som 
förvaltare av en AIF-fond om delegering 
skett i alltför stor utsträckning. Innehåll 
och format för de årsredovisningar som 
AIF-förvaltarna måste tillhandahålla för 
varje AIF-fond som de förvaltar, och 
AIF-förvaltarnas skyldigheter i fråga om 
offentliggörande av information till 
investerare och kraven på deras 
rapportering till de behöriga 
myndigheterna bör också anges närmare,
tillsammans med de tidsintervall som inte 
får överskridas mellan offentliggörandena. 
Kraven på information från 
AIF-förvaltarna om hävstång och 
tidsintervallen för rapporteringen till de 
behöriga myndigheterna och informationen 
till investerarna bör också anges. Det 
närmare innehållet i den information som 
det krävs att AIF-förvaltarna ska lämna till 
emittenter och onoterade företag och 
dessas respektive aktieägare samt till 
arbetstagarrepresentanterna när de 
förvärvar ett kontrollerande inflytande i 
dessa emittenter och onoterade företag, 
inbegripet innehållet i den information som 
ska lämnas i årsredovisningen för den 
AIF-fond de förvaltar, bör också redovisas,
liksom formerna för överlämnandet av 
informationen. Formerna, innehållet och 
frekvensen vid informationsutbytet mellan 
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information till investerare och kraven på 
deras rapportering till de behöriga 
myndigheterna kommer att anges närmare 
tillsammans med de tidsintervall som inte 
får överskridas mellan offentliggörandena. 
Kraven på information från 
AIF-förvaltarna om hävstång och 
tidsintervallen för rapporteringen till de 
behöriga myndigheterna och informationen 
till investerarna kommer att anges. De är 
avsedda att ange gränser för den nivå på 
hävstångseffekter som AIF-förvaltare får 
utnyttja när de förvaltar AIF-fonder. Det 
närmare innehållet i den information som 
det krävs att AIF-förvaltarna ska lämna till 
emittenter och onoterade företag och 
dessas respektive aktieägare samt till 
arbetstagarrepresentanterna när de 
förvärvar ett kontrollerande inflytande i 
dessa emittenter och onoterade företag, 
inbegripet innehållet i den information som 
ska lämnas i årsredovisningen för den 
AIF-fond de förvaltar, kommer att
redovisas liksom formerna för 
överlämnandet av informationen. De slag 
av begränsningar eller villkor som kan
införas för marknadsföringen av 
AIF-fonder till professionella investerare 
I AIF-förvaltarens hemmedlemsstat 
kommer att anges närmare. Allmänna 
kriterier kommer att anges för 
bedömningen av likvärdighet beträffande 
värderingsstandarderna i tredjeländer, om 
värderingsorganet är etablerat i ett 
tredjeland, beträffande tredjeländers 
lagstiftning om förvaringsinstitut samt, i 
samband med auktorisation av 
AIF-förvaltare som är etablerade i 
tredjeländer, beträffande stabilitetskraven 
i lagstiftningen och den fortlöpande 
tillsynen i de länderna. Vidare kommer 
allmänna kriterier att anges för 
bedömningen av huruvida tredjeländer 
ger AIF-förvaltare från EU effektivt 
marknadstillträde som är jämförbart med 
det som EU ger AIF-förvaltare från 
tredjeländer. Formerna, innehållet och 
frekvensen vid informationsutbytet mellan 

de behöriga myndigheterna i 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat och 
andra behöriga myndigheter i de fall då en 
AIF-förvaltare enskilt eller kollektivt 
tillsammans med andra AIF-förvaltare kan 
komma att påverka stabiliteten hos 
finansiella institut som är av betydelse för 
det finansiella systemet och hindra 
marknaderna från att fungera korrekt bör 
också anges närmare. Förfarandena för 
kontroller på plats och utredningar bör 
också redovisas.
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de behöriga myndigheterna i 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat och 
andra behöriga myndigheter i de fall då en 
AIF-förvaltare enskilt eller kollektivt 
tillsammans med andra AIF-förvaltare kan 
komma att påverka stabiliteten hos 
finansiella institut som är av betydelse för 
det finansiella systemet och hindra 
marknaderna från att fungerra korrekt 
kommer att anges närmare. Förfarandena 
för kontroller på plats och utredningar 
kommer att redovisas.

Or. en

Motivering

Dessa ändringar är en följd av tidigare ändringsförslag.

Ändringsförslag 300
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

27. Kommissionen bör särskilt ges 
befogenhet att anta de åtgärder som är 
nödvändiga för genomförandet av detta 
direktiv. I detta avseende bör 
kommissionen kunna anta beslut om 
fastställande av de förfaranden som ska 
krävas för att AIF-förvaltare som 
förvaltar AIF-portföljer med tillgångar 
som inte överstiger tröskelvärdet i 
direktivet ska få utöva sin rätt att 
behandlas som AIF-förvaltare enligt detta 
direktiv. Dessa beslut är även avsedda att 
specificera de kriterier som de behöriga 
myndigheterna ska tillämpa vid sin 
bedömning av om AIF-förvaltare har 
uppfyllt sina skyldigheter i fråga om
genomförandet av verksamheten, vilka slag 
av intressekonflikter AIF-förvaltarna måste 
identifiera och de rimliga åtgärder som 

27. Kommissionen bör särskilt ges 
befogenhet att anta delegerade akter som 
är nödvändiga för genomförandet av detta 
direktiv, i enlighet med artikel 290 i 
fördraget, och som är avsedda att 
specificera de kriterier som de behöriga 
myndigheterna ska tillämpa vid sin 
bedömning av om AIF-förvaltare har 
uppfyllt sina skyldigheter i fråga om 
genomförandet av verksamheten, vilka slag 
av intressekonflikter AIF-förvaltarna måste 
identifiera och de rimliga åtgärder som 
AIF-förvaltare ska förväntas vidta 
beträffande sina interna och 
organisatoriska rutiner för att identifiera, 
förhindra, hantera och offentliggöra 
intressekonflikter. De bör också närmare 
ange vilka riskhanteringskrav som ska 
gälla för AIF-förvaltarna i proportion till 
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AIF-förvaltare ska förväntas vidta 
beträffande sina interna och 
organisatoriska rutiner för att identifiera, 
förhindra, hantera och offentliggöra 
intressekonflikter. Besluten avses också 
närmare ange vilka riskhanteringskrav som 
ska gälla för AIF-förvaltarna i proportion 
till de risker som de utsätter sig för på 
grund av de AIF-fonder de förvaltar samt 
de åtgärder som krävs för att göra det 
möjligt för AIF-förvaltare att hantera de 
särskilda riskerna i samband med 
blankningstransaktioner samt eventuella 
restriktioner som kan krävas för att skydda 
AIF-fonder från otillbörliga 
riskexponeringar. De ska närmare definiera 
kraven på likviditetshanteringen i detta 
direktiv, och särskilt minimikraven på 
AIF-fondernas likviditet. De har utformats 
för att närmare specificera de krav som 
originatorer av 
värdepapperiseringsinstrument måste 
uppfylla för att AIF-förvaltare ska tillåtas 
placera i sådana instrument som emitterats 
efter den 1 januari 2011. De är väl 
utformade för att specificera de krav som 
AIF-förvaltare måste uppfylla när de 
placerar i sådana 
värdepapperiseringsinstrument. De har 
utformats för att ange de närmare 
kriterierna för att ett värderingsorgan ska 
anses vara oberoende enligt detta direktiv. 
Det kommer att anges närmare villkor för 
att delegering av AIF-förvaltarnas 
funktioner ska kunna godkännas och för 
vilka förhållandena som ska leda till att en 
förvaltare inte längre ska betraktas som 
förvaltare av en AIF-fond om delegering 
skett i alltför stor utsträckning. Innehåll 
och format för de årsredovisningar som 
AIF-förvaltarna måste tillhandahålla för 
varje AIF-fond som de förvaltar kommer 
att specificeras, och AIF-förvaltarnas 
skyldigheter i fråga om offentliggörande av 
information till investerare och kraven på 
deras rapportering till de behöriga 
myndigheterna kommer att anges närmare 
tillsammans med de tidsintervall som inte 

de risker som de utsätter sig för på grund 
av de AIF-fonder de förvaltar samt de 
åtgärder som krävs för att göra det möjligt 
för AIF-förvaltare att hantera de särskilda 
riskerna i samband med 
blankningstransaktioner samt eventuella 
restriktioner som kan krävas för att skydda 
AIF-fonder från otillbörliga 
riskexponeringar. De bör också närmare 
definiera kraven på likviditetshanteringen i 
detta direktiv, och särskilt minimikraven på 
AIF-fondernas likviditet. De bör också 
närmare specificera de krav som 
originatorer av 
värdepapperiseringsinstrument måste 
uppfylla för att AIF-fonder ska tillåtas 
placera i sådana instrument som emitterats 
efter den 1 januari 2011. De bör också 
specificera de krav som AIF-fonder måste 
uppfylla när de placerar i sådana 
värdepapperiseringsinstrument. De bör 
också ange de närmare kriterierna för att 
ett värderingsorgan ska anses vara 
oberoende enligt detta direktiv. Det bör 
också anges närmare villkor för att 
delegering av AIF-förvaltarnas funktioner 
ska kunna godkännas och för vilka 
förhållandena som ska leda till att en 
förvaltare inte längre ska betraktas som 
förvaltare av en AIF-fond om delegering 
skett i alltför stor utsträckning. Innehåll 
och format för de årsredovisningar som 
AIF-fonderna måste tillhandahålla bör 
också specificeras, och AIF-förvaltarnas 
skyldigheter i fråga om offentliggörande av 
information till investerare och kraven på 
deras rapportering till de behöriga 
myndigheterna bör anges närmare,
tillsammans med de tidsintervall som inte 
får överskridas mellan offentliggörandena. 
Kraven på information från AIF-fonderna
om hävstång och tidsintervallen för 
rapporteringen till de behöriga 
myndigheterna och informationen till 
investerarna bör också anges. De bör 
också ange gränser för den nivå på 
hävstångseffekter som AIF-fonder får 
utnyttja. Det närmare innehållet i den 
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får överskridas mellan offentliggörandena. 
Kraven på information från 
AIF-förvaltarna om hävstång och 
tidsintervallen för rapporteringen till de 
behöriga myndigheterna och informationen 
till investerarna kommer att anges. De är 
avsedda att ange gränser för den nivå på 
hävstångseffekter som AIF-förvaltare får
utnyttja när de förvaltar AIF-fonder. Det 
närmare innehållet i den information som 
det krävs att AIF-förvaltarna ska lämna 
till emittenter och onoterade företag och 
dessas respektive aktieägare samt till 
arbetstagarrepresentanterna när de 
förvärvar ett kontrollerande inflytande i 
dessa emittenter och onoterade företag, 
inbegripet innehållet i den information som 
ska lämnas i årsredovisningen för den 
AIF-fond de förvaltar, kommer att 
redovisas liksom formerna för 
överlämnandet av informationen. De slag 
av begränsningar eller villkor som kan 
införas för marknadsföringen av 
AIF-fonder till professionella investerare I 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat kommer 
att anges närmare. Allmänna kriterier 
kommer att anges för bedömningen av 
likvärdighet beträffande 
värderingsstandarderna i tredjeländer, om 
värderingsorganet är etablerat i ett 
tredjeland, beträffande tredjeländers 
lagstiftning om förvaringsinstitut samt, i 
samband med auktorisation av 
AIF-förvaltare som är etablerade i 
tredjeländer, beträffande stabilitetskraven 
i lagstiftningen och den fortlöpande 
tillsynen i de länderna. Vidare kommer
allmänna kriterier att anges för 
bedömningen av huruvida tredjeländer ger 
AIF-förvaltare från EU effektivt 
marknadstillträde som är jämförbart med 
det som EU ger AIF-förvaltare från 
tredjeländer. Formerna, innehållet och 
frekvensen vid informationsutbytet mellan 
de behöriga myndigheterna i 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat och 
andra behöriga myndigheter i de fall då en 
AIF-förvaltare enskilt eller kollektivt 

information som det krävs att 
AIF-fonderna ska lämna till emittenter och 
onoterade företag och dessas respektive 
aktieägare samt till 
arbetstagarrepresentanterna när de 
förvärvar ett kontrollerande inflytande i 
dessa emittenter och onoterade företag, 
inbegripet innehållet i den information som 
ska lämnas i årsredovisningen för den 
AIF-fond de förvaltar, bör också redovisas,
liksom formerna för överlämnandet av 
informationen. De slag av begränsningar 
eller villkor som kan införas för 
marknadsföringen av AIF-fonder till 
professionella investerare. I 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat bör 
också anges närmare. Allmänna kriterier 
bör också anges för bedömningen av 
likvärdighet beträffande 
värderingsstandarderna i tredjeländer om 
värderingsorganet är etablerat i ett 
tredjeland samt beträffande tredjeländers 
lagstiftning om förvaringsinstitut; i 
samband med auktorisation av AIF-fonder
som är etablerade i tredjeländer bör också 
allmänna kriterier för bedömning av ett 
effektivt tillsyns- och skattesamarbete 
anges. Vidare bör allmänna kriterier anges 
för bedömningen av huruvida tredjeländer 
ger AIF-förvaltare från EU effektivt 
marknadstillträde som är jämförbart med 
det som EU ger AIF-förvaltare från 
tredjeländer. Formerna, innehållet och 
frekvensen vid informationsutbytet 
avseende AIF-fonder och AIF-förvaltare 
mellan Europeiska systemriskrådet
(ESRB), Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten (Esma) och de 
behöriga myndigheterna i AIF-fondens 
och AIF-förvaltarens hemmedlemsstat i de 
fall då en AIF-fond och en AIF-förvaltare 
enskilt eller kollektivt tillsammans med 
andra AIF-fonder och AIF-förvaltare kan 
komma att påverka stabiliteten hos 
finansiella institut som är av betydelse för 
det finansiella systemet och hindra 
marknaderna från att fungera korrekt bör 
också anges närmare. Förfarandena för 
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tillsammans med andra AIF-förvaltare kan 
komma att påverka stabiliteten hos 
finansiella institut som är av betydelse för 
det finansiella systemet och hindra 
marknaderna från att fungerra korrekt 
kommer att anges närmare. Förfarandena 
för kontroller på plats och utredningar 
kommer att redovisas.

kontroller på plats och utredningar bör 
också redovisas.

Or. en

Motivering

För att skapa överensstämmelse med tidigare ändringsförslag.

Ändringsförslag 301
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

27. Kommissionen bör särskilt ges 
befogenhet att anta de åtgärder som är 
nödvändiga för genomförandet av detta 
direktiv. I detta avseende bör 
kommissionen kunna anta beslut om 
fastställande av de förfaranden som ska 
krävas för att AIF-förvaltare som 
förvaltar AIF-portföljer med tillgångar 
som inte överstiger tröskelvärdet i 
direktivet ska få utöva sin rätt att 
behandlas som AIF-förvaltare enligt detta 
direktiv. Dessa beslut är även avsedda att 
specificera de kriterier som de behöriga 
myndigheterna ska tillämpa vid sin 
bedömning av om AIF-förvaltare har 
uppfyllt sina skyldigheter i fråga om 
genomförandet av verksamheten, vilka slag 
av intressekonflikter AIF-förvaltarna måste 
identifiera och de rimliga åtgärder som 
AIF-förvaltare ska förväntas vidta 
beträffande sina interna och 
organisatoriska rutiner för att identifiera, 
förhindra, hantera och offentliggöra 

27. Kommissionen bör särskilt ges 
befogenhet att anta delegerade akter som 
är nödvändiga för genomförandet av detta 
direktiv, i enlighet med artikel 290 i 
fördraget, och som är avsedda att 
specificera de kriterier som de behöriga 
myndigheterna ska tillämpa vid sin 
bedömning av om AIF-förvaltare har 
uppfyllt sina skyldigheter i fråga om 
genomförandet av verksamheten, vilka slag 
av intressekonflikter AIF-förvaltarna måste 
identifiera och de rimliga åtgärder som 
AIF-förvaltare ska förväntas vidta 
beträffande sina interna och 
organisatoriska rutiner för att identifiera, 
förhindra, hantera och offentliggöra 
intressekonflikter. De bör också 
specificera vilka principer som 
AIF-förvaltarna måste respektera när det 
gäller ersättningspolicys och 
ersättningspraxis. De bör också närmare 
ange vilka riskhanteringskrav som ska 
gälla för AIF-förvaltarna i proportion till 
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intressekonflikter. Besluten avses också 
närmare ange vilka riskhanteringskrav som 
ska gälla för AIF-förvaltarna i proportion 
till de risker som de utsätter sig för på 
grund av de AIF-fonder de förvaltar samt 
de åtgärder som krävs för att göra det 
möjligt för AIF-förvaltare att hantera de 
särskilda riskerna i samband med 
blankningstransaktioner samt eventuella 
restriktioner som kan krävas för att skydda 
AIF-fonder från otillbörliga 
riskexponeringar. De ska närmare definiera 
kraven på likviditetshanteringen i detta 
direktiv, och särskilt minimikraven på 
AIF-fondernas likviditet. De har utformats 
för att närmare specificera de krav som 
originatorer av 
värdepapperiseringsinstrument måste 
uppfylla för att AIF-förvaltare ska tillåtas 
placera i sådana instrument som emitterats 
efter den 1 januari 2011. De är väl 
utformade för att specificera de krav som 
AIF-förvaltare måste uppfylla när de 
placerar i sådana 
värdepapperiseringsinstrument. De har 
utformats för att ange de närmare 
kriterierna för att ett värderingsorgan ska 
anses vara oberoende enligt detta direktiv. 
Det kommer att anges närmare villkor för 
att delegering av AIF-förvaltarnas 
funktioner ska kunna godkännas och för 
vilka förhållandena som ska leda till att en 
förvaltare inte längre ska betraktas som 
förvaltare av en AIF-fond om delegering 
skett i alltför stor utsträckning. Innehåll 
och format för de årsredovisningar som 
AIF-förvaltarna måste tillhandahålla för 
varje AIF-fond som de förvaltar kommer 
att specificeras, och AIF-förvaltarnas 
skyldigheter i fråga om offentliggörande av 
information till investerare och kraven på 
deras rapportering till de behöriga 
myndigheterna kommer att anges närmare 
tillsammans med de tidsintervall som inte 
får överskridas mellan offentliggörandena. 
Kraven på information från 
AIF-förvaltarna om hävstång och 
tidsintervallen för rapporteringen till de 

de risker som de utsätter sig för på grund 
av de AIF-fonder de förvaltar samt de 
åtgärder som krävs för att göra det möjligt 
för AIF-förvaltare att hantera de särskilda 
riskerna i samband med 
blankningstransaktioner samt eventuella 
restriktioner som kan krävas för att skydda 
AIF-fonder från otillbörliga 
riskexponeringar. De bör också närmare 
definiera kraven på likviditetshanteringen i 
detta direktiv, och särskilt minimikraven på 
AIF-fondernas likviditet. De bör också 
närmare specificera de krav som 
originatorer av 
värdepapperiseringsinstrument måste 
uppfylla för att AIF-förvaltare ska tillåtas 
placera i sådana instrument som emitterats 
efter den 1 januari 2011. De bör också 
specificera de krav som AIF-förvaltare 
måste uppfylla när de placerar i sådana 
värdepapperiseringsinstrument. De bör 
också fastställa kraven för 
AIF-förvaltares startkapital och löpande 
kapital. De bör också ange de närmare 
kriterierna för att ett värderingsorgan ska 
anses vara oberoende enligt detta direktiv. 
Det bör också anges närmare villkor för att 
delegering av AIF-förvaltarnas funktioner 
ska kunna godkännas och för vilka 
förhållandena som ska leda till att en 
förvaltare inte längre ska betraktas som 
förvaltare av en AIF-fond om delegering 
skett i alltför stor utsträckning. Innehåll 
och format för de årsredovisningar som 
AIF-förvaltarna måste tillhandahålla för 
varje AIF-fond som de förvaltar, och 
AIF-förvaltarnas skyldigheter i fråga om 
offentliggörande av information till 
investerare och kraven på deras 
rapportering till de behöriga 
myndigheterna bör också anges närmare,
tillsammans med de tidsintervall som inte 
får överskridas mellan offentliggörandena. 
Kraven på information från 
AIF-förvaltarna om hävstång och 
tidsintervallen för rapporteringen till de 
behöriga myndigheterna och informationen 
till investerarna bör också anges. De bör 
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behöriga myndigheterna och informationen 
till investerarna kommer att anges. De är 
avsedda att ange gränser för den nivå på 
hävstångseffekter som AIF-förvaltare får 
utnyttja när de förvaltar AIF-fonder. Det 
närmare innehållet i den information som 
det krävs att AIF-förvaltarna ska lämna till 
emittenter och onoterade företag och 
dessas respektive aktieägare samt till 
arbetstagarrepresentanterna när de 
förvärvar ett kontrollerande inflytande i 
dessa emittenter och onoterade företag, 
inbegripet innehållet i den information som 
ska lämnas i årsredovisningen för den 
AIF-fond de förvaltar, kommer att
redovisas liksom formerna för 
överlämnandet av informationen. De slag 
av begränsningar eller villkor som kan 
införas för marknadsföringen av 
AIF-fonder till professionella investerare I 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat kommer 
att anges närmare. Allmänna kriterier 
kommer att anges för bedömningen av 
likvärdighet beträffande 
värderingsstandarderna i tredjeländer, om 
värderingsorganet är etablerat i ett 
tredjeland, beträffande tredjeländers 
lagstiftning om förvaringsinstitut samt, i 
samband med auktorisation av 
AIF-förvaltare som är etablerade i 
tredjeländer, beträffande stabilitetskraven i 
lagstiftningen och den fortlöpande tillsynen 
i de länderna. Vidare kommer allmänna 
kriterier att anges för bedömningen av 
huruvida tredjeländer ger AIF-förvaltare 
från EU effektivt marknadstillträde som är 
jämförbart med det som EU ger 
AIF-förvaltare från tredjeländer. Formerna, 
innehållet och frekvensen vid 
informationsutbytet mellan de behöriga 
myndigheterna i AIF-förvaltarens 
hemmedlemsstat och andra behöriga 
myndigheter i de fall då en AIF-förvaltare 
enskilt eller kollektivt tillsammans med 
andra AIF-förvaltare kan komma att 
påverka stabiliteten hos finansiella institut 
som är av betydelse för det finansiella 
systemet och hindra marknaderna från att 

också ange gränser för den nivå på 
hävstångseffekter som AIF-förvaltare får 
utnyttja när de förvaltar AIF-fonder. Det 
närmare innehållet i den information som 
det krävs att AIF-förvaltarna ska lämna till 
emittenter och onoterade företag och 
dessas respektive aktieägare samt till 
arbetstagarrepresentanterna när de 
förvärvar ett kontrollerande inflytande i 
dessa emittenter och onoterade företag, 
inbegripet innehållet i den information som 
ska lämnas i årsredovisningen för den AIF 
fond de förvaltar, bör också redovisas,
liksom formerna för överlämnandet av 
informationen. De bör också i detalj ange 
vad som ska ingå i den förklaring som ska 
lämnas i samband med värdeuttag. De 
slag av begränsningar eller villkor som kan 
införas för marknadsföringen av 
AIF-fonder till professionella investerare. I 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat bör 
också anges närmare. Allmänna kriterier 
bör också anges för bedömningen av 
likvärdighet beträffande 
värderingsstandarderna i tredjeländer, om 
värderingsorganet är etablerat i ett 
tredjeland, beträffande tredjeländers 
lagstiftning om förvaringsinstitut samt, i 
samband med auktorisation av 
AIF-förvaltare som är etablerade i 
tredjeländer, beträffande stabilitetskraven i 
lagstiftningen och den fortlöpande tillsynen 
i de länderna. Vidare bör allmänna kriterier 
anges för bedömningen av huruvida 
tredjeländer ger AIF-förvaltare från EU 
effektivt marknadstillträde som är 
jämförbart med det som EU ger 
AIF-förvaltare från tredjeländer. Formerna, 
innehållet och frekvensen vid 
informationsutbytet mellan de behöriga 
myndigheterna i AIF-förvaltarens 
hemmedlemsstat och andra behöriga 
myndigheter i de fall då en AIF-förvaltare 
enskilt eller kollektivt tillsammans med 
andra AIF-förvaltare kan komma att 
påverka stabiliteten hos finansiella institut 
som är av betydelse för det finansiella 
systemet och hindra marknaderna från att 
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fungerra korrekt kommer att anges 
närmare. Förfarandena för kontroller på 
plats och utredningar kommer att
redovisas.

fungera korrekt bör också anges närmare. 
Förfarandena för kontroller på plats och 
utredningar bör också redovisas.

Or. en

Ändringsförslag 302
Marta Andreasen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

27. Kommissionen bör särskilt ges 
befogenhet att anta de åtgärder som är 
nödvändiga för genomförandet av detta 
direktiv. I detta avseende bör 
kommissionen kunna anta beslut om 
fastställande av de förfaranden som ska 
krävas för att AIF-förvaltare som förvaltar 
AIF-portföljer med tillgångar som inte 
överstiger tröskelvärdet i direktivet ska få 
utöva sin rätt att behandlas som 
AIF-förvaltare enligt detta direktiv. Dessa 
beslut är även avsedda att specificera de 
kriterier som de behöriga myndigheterna 
ska tillämpa vid sin bedömning av om 
AIF-förvaltare har uppfyllt sina 
skyldigheter i fråga om genomförandet av 
verksamheten, vilka slag av 
intressekonflikter AIF-förvaltarna måste 
identifiera och de rimliga åtgärder som 
AIF-förvaltare ska förväntas vidta 
beträffande sina interna och 
organisatoriska rutiner för att identifiera, 
förhindra, hantera och offentliggöra 
intressekonflikter. Besluten avses också 
närmare ange vilka riskhanteringskrav som 
ska gälla för AIF-förvaltarna i proportion 
till de risker som de utsätter sig för på 
grund av de AIF-fonder de förvaltar samt 
de åtgärder som krävs för att göra det 
möjligt för AIF-förvaltare att hantera de 
särskilda riskerna i samband med 

27. Kommissionen bör särskilt ges 
befogenhet att anta delegerade akter som 
är nödvändiga för genomförandet av detta 
direktiv, i enlighet med artikel 290 i 
fördraget, och som fastställer de 
förfaranden som ska krävas för att 
AIF-förvaltare som förvaltar AIF-portföljer 
med tillgångar som inte överstiger 
tröskelvärdet i direktivet ska få utöva sin 
rätt att behandlas som AIF-förvaltare enligt 
detta direktiv. Dessa akter bör också
specificera de kriterier som de behöriga 
myndigheterna ska tillämpa vid sin 
bedömning av om AIF-förvaltare har 
uppfyllt sina skyldigheter i fråga om 
genomförandet av verksamheten, vilka slag 
av intressekonflikter AIF-förvaltarna måste 
identifiera och de rimliga åtgärder som 
AIF-förvaltare ska förväntas vidta 
beträffande sina interna och 
organisatoriska rutiner för att identifiera, 
förhindra, hantera och offentliggöra 
intressekonflikter. De bör också närmare 
ange vilka riskhanteringskrav som ska 
gälla för AIF-förvaltarna i proportion till 
de risker som de utsätter sig för på grund 
av de AIF-fonder de förvaltar samt de 
åtgärder som krävs för att göra det möjligt 
för AIF-förvaltare att hantera de särskilda 
riskerna i samband med 
blankningstransaktioner samt eventuella 
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blankningstransaktioner samt eventuella 
restriktioner som kan krävas för att skydda 
AIF-fonder från otillbörliga 
riskexponeringar. De ska närmare definiera 
kraven på likviditetshanteringen i detta 
direktiv, och särskilt minimikraven på 
AIF-fondernas likviditet. De har utformats 
för att närmare specificera de krav som 
originatorer av 
värdepapperiseringsinstrument måste 
uppfylla för att AIF-förvaltare ska tillåtas 
placera i sådana instrument som emitterats 
efter den 1 januari 2011. De är väl
utformade för att specificera de krav som 
AIF-förvaltare måste uppfylla när de 
placerar i sådana 
värdepapperiseringsinstrument. De har 
utformats för att ange de närmare 
kriterierna för att ett värderingsorgan ska 
anses vara oberoende enligt detta direktiv. 
Det kommer att anges närmare villkor för 
att delegering av AIF-förvaltarnas 
funktioner ska kunna godkännas och för
vilka förhållandena som ska leda till att en 
förvaltare inte längre ska betraktas som 
förvaltare av en AIF-fond om delegering 
skett i alltför stor utsträckning. Innehåll 
och format för de årsredovisningar som 
AIF-förvaltarna måste tillhandahålla för 
varje AIF-fond som de förvaltar kommer 
att specificeras, och AIF-förvaltarnas 
skyldigheter i fråga om offentliggörande av 
information till investerare och kraven på 
deras rapportering till de behöriga 
myndigheterna kommer att anges närmare 
tillsammans med de tidsintervall som inte 
får överskridas mellan offentliggörandena. 
Kraven på information från 
AIF-förvaltarna om hävstång och 
tidsintervallen för rapporteringen till de 
behöriga myndigheterna och informationen 
till investerarna kommer att anges. De är 
avsedda att ange gränser för den nivå på 
hävstångseffekter som AIF-förvaltare får 
utnyttja när de förvaltar AIF-fonder. Det 
närmare innehållet i den information som 
det krävs att AIF-förvaltarna ska lämna till 
emittenter och onoterade företag och 

restriktioner som kan krävas för att skydda 
AIF-fonder från otillbörliga 
riskexponeringar. De bör också närmare 
definiera kraven på likviditetshanteringen i 
detta direktiv, och särskilt minimikraven på 
AIF-fondernas likviditet. De bör också 
närmare specificera de krav som 
originatorer av 
värdepapperiseringsinstrument måste 
uppfylla för att AIF-förvaltare ska tillåtas 
placera i sådana instrument som emitterats 
efter den 1 januari 2011. De bör också 
specificera de krav som AIF-förvaltare 
måste uppfylla när de placerar i sådana 
värdepapperiseringsinstrument. De bör 
också ange vilka förhållanden som ska 
leda till att en förvaltare inte längre ska 
betraktas som förvaltare av en AIF-fond 
om delegering skett i alltför stor 
utsträckning. Innehåll och format för de 
årsredovisningar som AIF-förvaltarna 
måste tillhandahålla för varje AIF-fond 
som de förvaltar, och AIF-förvaltarnas 
skyldigheter i fråga om offentliggörande av 
information till investerare och kraven på 
deras rapportering till de behöriga 
myndigheterna bör också anges närmare,
tillsammans med de tidsintervall som inte 
får överskridas mellan offentliggörandena. 
Kraven på information från 
AIF-förvaltarna om hävstång och 
tidsintervallen för rapporteringen till de 
behöriga myndigheterna och informationen 
till investerarna bör också anges. De bör 
också ange gränser för den nivå på 
hävstångseffekter som AIF-förvaltare får 
utnyttja när de förvaltar AIF-fonder. Det 
närmare innehållet i den information som 
det krävs att AIF-förvaltarna ska lämna till 
emittenter och onoterade företag och 
dessas respektive aktieägare samt till 
arbetstagarrepresentanterna när de 
förvärvar ett kontrollerande inflytande i 
dessa emittenter och onoterade företag, 
inbegripet innehållet i den information som 
ska lämnas i årsredovisningen för den 
AIF-fond de förvaltar, bör också redovisas,
liksom formerna för överlämnandet av 
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dessas respektive aktieägare samt till 
arbetstagarrepresentanterna när de 
förvärvar ett kontrollerande inflytande i 
dessa emittenter och onoterade företag, 
inbegripet innehållet i den information som 
ska lämnas i årsredovisningen för den 
AIF-fond de förvaltar, kommer att
redovisas liksom formerna för 
överlämnandet av informationen. De slag 
av begränsningar eller villkor som kan 
införas för marknadsföringen av 
AIF-fonder till professionella investerare I 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat kommer 
att anges närmare. Allmänna kriterier 
kommer att anges för bedömningen av 
likvärdighet beträffande 
värderingsstandarderna i tredjeländer, om
värderingsorganet är etablerat i ett 
tredjeland, beträffande tredjeländers 
lagstiftning om förvaringsinstitut samt, i 
samband med auktorisation av 
AIF-förvaltare som är etablerade i 
tredjeländer, beträffande stabilitetskraven i 
lagstiftningen och den fortlöpande tillsynen 
i de länderna. Vidare kommer allmänna 
kriterier att anges för bedömningen av 
huruvida tredjeländer ger AIF-förvaltare 
från EU effektivt marknadstillträde som är 
jämförbart med det som EU ger 
AIF-förvaltare från tredjeländer. Formerna, 
innehållet och frekvensen vid 
informationsutbytet mellan de behöriga 
myndigheterna i AIF-förvaltarens 
hemmedlemsstat och andra behöriga 
myndigheter i de fall då en AIF-förvaltare 
enskilt eller kollektivt tillsammans med 
andra AIF-förvaltare kan komma att 
påverka stabiliteten hos finansiella institut 
som är av betydelse för det finansiella 
systemet och hindra marknaderna från att 
fungerra korrekt kommer att anges 
närmare. Förfarandena för kontroller på 
plats och utredningar kommer att
redovisas.

informationen. De slag av begränsningar 
eller villkor som kan införas för 
marknadsföringen av AIF-fonder till 
professionella investerare. I 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat bör 
också anges närmare. Allmänna kriterier 
bör också anges för bedömningen av 
likvärdighet beträffande 
värderingsstandarderna i tredjeländer, om 
värderingsorganet är etablerat i ett 
tredjeland, beträffande tredjeländers 
lagstiftning om förvaringsinstitut samt, i 
samband med auktorisation av 
AIF-förvaltare som är etablerade i 
tredjeländer, beträffande stabilitetskraven i 
lagstiftningen och den fortlöpande tillsynen 
i de länderna. Vidare bör allmänna kriterier 
anges för bedömningen av huruvida 
tredjeländer ger AIF-förvaltare från EU 
effektivt marknadstillträde som är 
jämförbart med det som EU ger
AIF-förvaltare från tredjeländer. Formerna, 
innehållet och frekvensen vid 
informationsutbytet mellan de behöriga 
myndigheterna i AIF-förvaltarens 
hemmedlemsstat och andra behöriga 
myndigheter i de fall då en AIF-förvaltare 
enskilt eller kollektivt tillsammans med 
andra AIF-förvaltare kan komma att 
påverka stabiliteten hos finansiella institut 
som är av betydelse för det finansiella 
systemet och hindra marknaderna från att 
fungera korrekt bör också anges närmare. 
Förfarandena för kontroller på plats och 
utredningar bör också redovisas.

Or. en
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Motivering

Värderingar görs redan av oberoende experter när omständigheterna så kräver. Att kräva 
hundraprocentigt oberoende värderingar kommer att öka kostnaderna för fonderna och 
minska investerarnas avkastning.

Ändringsförslag 303
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

27. Kommissionen bör särskilt ges 
befogenhet att anta de åtgärder som är 
nödvändiga för genomförandet av detta 
direktiv. I detta avseende bör 
kommissionen kunna anta beslut om 
fastställande av de förfaranden som ska 
krävas för att AIF-förvaltare som förvaltar 
AIF-portföljer med tillgångar som inte 
överstiger tröskelvärdet i direktivet ska få 
utöva sin rätt att behandlas som 
AIF-förvaltare enligt detta direktiv. Dessa 
beslut är även avsedda att specificera de 
kriterier som de behöriga myndigheterna 
ska tillämpa vid sin bedömning av om 
AIF-förvaltare har uppfyllt sina 
skyldigheter i fråga om genomförandet av 
verksamheten, vilka slag av 
intressekonflikter AIF-förvaltarna måste 
identifiera och de rimliga åtgärder som 
AIF-förvaltare ska förväntas vidta 
beträffande sina interna och 
organisatoriska rutiner för att identifiera, 
förhindra, hantera och offentliggöra 
intressekonflikter. Besluten avses också
närmare ange vilka riskhanteringskrav som 
ska gälla för AIF-förvaltarna i proportion 
till de risker som de utsätter sig för på 
grund av de AIF-fonder de förvaltar samt 
de åtgärder som krävs för att göra det 
möjligt för AIF-förvaltare att hantera de 
särskilda riskerna i samband med 
blankningstransaktioner samt eventuella 

27. Kommissionen bör ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget, särskilt sådana 
som är nödvändiga för genomförandet av 
detta direktiv. I detta avseende bör 
kommissionen kunna anta akter om 
fastställande av de förfaranden som ska 
krävas för att AIF-förvaltare som förvaltar 
AIF-portföljer med tillgångar som inte 
överstiger tröskelvärdet i direktivet ska få 
utöva sin rätt att behandlas som 
AIF-förvaltare enligt detta direktiv. Dessa 
akter bör också specificera de kriterier 
som de behöriga myndigheterna ska 
tillämpa vid sin bedömning av om 
AIF-förvaltare har uppfyllt sina 
skyldigheter i fråga om genomförandet av 
verksamheten, vilka slag av 
intressekonflikter AIF-förvaltarna måste 
identifiera och de rimliga åtgärder som 
AIF-förvaltare ska förväntas vidta 
beträffande sina interna och 
organisatoriska rutiner för att identifiera, 
förhindra, hantera och offentliggöra 
intressekonflikter. De bör närmare ange 
vilka riskhanteringskrav som ska gälla för 
AIF-förvaltarna i proportion till de risker 
som de utsätter sig för på grund av de 
AIF-fonder de förvaltar samt de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt för 
AIF-förvaltare att hantera de särskilda 
riskerna i samband med 
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restriktioner som kan krävas för att skydda 
AIF-fonder från otillbörliga 
riskexponeringar. De ska närmare definiera 
kraven på likviditetshanteringen i detta 
direktiv, och särskilt minimikraven på 
AIF-fondernas likviditet. De har utformats 
för att närmare specificera de krav som 
originatorer av 
värdepapperiseringsinstrument måste 
uppfylla för att AIF-förvaltare ska tillåtas 
placera i sådana instrument som emitterats 
efter den 1 januari 2011. De är väl 
utformade för att specificera de krav som 
AIF-förvaltare måste uppfylla när de 
placerar i sådana 
värdepapperiseringsinstrument. De har 
utformats för att ange de närmare 
kriterierna för att ett värderingsorgan ska 
anses vara oberoende enligt detta direktiv. 
Det kommer att anges närmare villkor för 
att delegering av AIF-förvaltarnas 
funktioner ska kunna godkännas och för 
vilka förhållandena som ska leda till att en 
förvaltare inte längre ska betraktas som 
förvaltare av en AIF-fond om delegering 
skett i alltför stor utsträckning. Innehåll 
och format för de årsredovisningar som 
AIF-förvaltarna måste tillhandahålla för 
varje AIF-fond som de förvaltar kommer 
att specificeras, och AIF-förvaltarnas 
skyldigheter i fråga om offentliggörande av 
information till investerare och kraven på 
deras rapportering till de behöriga 
myndigheterna kommer att anges närmare 
tillsammans med de tidsintervall som inte 
får överskridas mellan offentliggörandena. 
Kraven på information från 
AIF-förvaltarna om hävstång och 
tidsintervallen för rapporteringen till de 
behöriga myndigheterna och informationen 
till investerarna kommer att anges. De är
avsedda att ange gränser för den nivå på 
hävstångseffekter som AIF-förvaltare får 
utnyttja när de förvaltar AIF-fonder. Det 
närmare innehållet i den information som 
det krävs att AIF-förvaltarna ska lämna till 
emittenter och onoterade företag och 
dessas respektive aktieägare samt till 

blankningstransaktioner samt eventuella 
restriktioner som kan krävas för att skydda 
AIF-fonder från otillbörliga 
riskexponeringar. De bör också närmare 
definiera kraven på likviditetshanteringen i 
detta direktiv, och särskilt minimikraven på 
AIF-fondernas likviditet. De bör också 
närmare specificera de krav som 
originatorer av 
värdepapperiseringsinstrument måste 
uppfylla för att AIF-förvaltare ska tillåtas 
placera i sådana instrument som emitterats 
efter den 1 januari 2011. De bör också 
specificera de krav som AIF-förvaltare 
måste uppfylla när de placerar i sådana 
värdepapperiseringsinstrument. De bör 
också ange de närmare kriterierna för att 
ett värderingsorgan ska anses vara 
oberoende enligt detta direktiv. Det bör 
också anges närmare villkor för att 
delegering av AIF-förvaltarnas funktioner 
ska kunna godkännas och för vilka 
förhållandena som ska leda till att en 
förvaltare inte längre ska betraktas som 
förvaltare av en AIF-fond om delegering 
skett i alltför stor utsträckning. Innehåll 
och format för de årsredovisningar som 
AIF-förvaltarna måste tillhandahålla för 
varje AIF-fond som de förvaltar, och 
AIF-förvaltarnas skyldigheter i fråga om 
offentliggörande av information till 
investerare och kraven på deras 
rapportering till de behöriga 
myndigheterna bör också anges närmare,
tillsammans med de tidsintervall som inte 
får överskridas mellan offentliggörandena. 
Kraven på information från 
AIF-förvaltarna om hävstång och 
tidsintervallen för rapporteringen till de 
behöriga myndigheterna och informationen 
till investerarna bör också anges. De bör 
också ange gränser för den nivå på 
hävstångseffekter som AIF-förvaltare får 
utnyttja när de förvaltar AIF-fonder. Det 
närmare innehållet i den information som 
det krävs att AIF-förvaltarna ska lämna till 
emittenter och onoterade företag och 
dessas respektive aktieägare samt till 
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arbetstagarrepresentanterna när de 
förvärvar ett kontrollerande inflytande i 
dessa emittenter och onoterade företag, 
inbegripet innehållet i den information som 
ska lämnas i årsredovisningen för den 
AIF-fond de förvaltar, kommer att
redovisas liksom formerna för 
överlämnandet av informationen. De slag 
av begränsningar eller villkor som kan 
införas för marknadsföringen av 
AIF-fonder till professionella investerare I 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat kommer 
att anges närmare. Allmänna kriterier 
kommer att anges för bedömningen av 
likvärdighet beträffande 
värderingsstandarderna i tredjeländer, om 
värderingsorganet är etablerat i ett 
tredjeland, beträffande tredjeländers 
lagstiftning om förvaringsinstitut samt, i 
samband med auktorisation av 
AIF-förvaltare som är etablerade i 
tredjeländer, beträffande stabilitetskraven i 
lagstiftningen och den fortlöpande tillsynen 
i de länderna. Vidare kommer allmänna 
kriterier att anges för bedömningen av 
huruvida tredjeländer ger AIF-förvaltare 
från EU effektivt marknadstillträde som är 
jämförbart med det som EU ger 
AIF-förvaltare från tredjeländer. Formerna, 
innehållet och frekvensen vid 
informationsutbytet mellan de behöriga 
myndigheterna i AIF-förvaltarens 
hemmedlemsstat och andra behöriga 
myndigheter i de fall då en AIF-förvaltare 
enskilt eller kollektivt tillsammans med 
andra AIF-förvaltare kan komma att 
påverka stabiliteten hos finansiella institut 
som är av betydelse för det finansiella 
systemet och hindra marknaderna från att 
fungerra korrekt kommer att anges 
närmare. Förfarandena för kontroller på 
plats och utredningar kommer att
redovisas.

arbetstagarrepresentanterna när de 
förvärvar ett kontrollerande inflytande i 
dessa emittenter och onoterade företag, 
inbegripet innehållet i den information som 
ska lämnas i årsredovisningen för den 
AIF-fond de förvaltar, bör också redovisas,
liksom formerna för överlämnandet av 
informationen. De slag av begränsningar 
eller villkor som kan införas för 
marknadsföringen av AIF-fonder till 
professionella investerare. I 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat bör 
också anges närmare. Allmänna kriterier 
bör också anges för bedömningen av 
likvärdighet beträffande 
värderingsstandarderna i tredjeländer, om 
värderingsorganet är etablerat i ett 
tredjeland, beträffande tredjeländers 
lagstiftning om förvaringsinstitut samt, i 
samband med auktorisation av 
AIF-förvaltare som är etablerade i 
tredjeländer, beträffande stabilitetskraven i 
lagstiftningen och den fortlöpande tillsynen 
i de länderna. Vidare bör allmänna kriterier 
anges för bedömningen av huruvida 
tredjeländer ger AIF-förvaltare från EU 
effektivt marknadstillträde som är 
jämförbart med det som EU ger 
AIF-förvaltare från tredjeländer. Formerna, 
innehållet och frekvensen vid 
informationsutbytet mellan de behöriga 
myndigheterna i AIF-förvaltarens 
hemmedlemsstat och andra behöriga 
myndigheter i de fall då en AIF-förvaltare 
enskilt eller kollektivt tillsammans med 
andra AIF-förvaltare kan komma att 
påverka stabiliteten hos finansiella institut 
som är av betydelse för det finansiella
systemet och hindra marknaderna från att 
fungera korrekt bör också anges närmare. 
Förfarandena för kontroller på plats och 
utredningar bör också redovisas. De bör 
också vara avsedda att bekräfta att 
värderingsstandarderna för fonder i ett 
visst tredjeland är likvärdiga med dem 
som tillämpas inom EU i de fall då 
värderingsorganet är etablerat i ett 
tredjeland. De bör också vara avsedda att 
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bekräfta att lagstiftningen om 
förvaringsinstitut i ett visst tredjeland är 
likvärdig med detta direktiv. De bör också 
vara avsedda att bekräfta att 
lagstiftningen om stabilitetskrav och den 
fortlöpande tillsynen av AIF-förvaltare i 
ett visst tredjeland är likvärdig med detta 
direktiv. Vidare bör de vara avsedda att 
bekräfta huruvida ett visst tredjeland ger 
AIF-förvaltare från EU effektivt 
marknadstillträde som är jämförbart med 
det som EU ger AIF-förvaltare från detta 
tredjeland. De bör också innehålla mallar 
för anmälningar och intyg och ange 
förfarandet för informationsutbyte mellan 
behöriga myndigheter.

Or. en

Motivering

Om hela texten i denna artikel behålls är detta den riktiga formuleringen enligt det nya 
kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 304
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

27a. För att garantera lika villkor för 
AIF-förvaltare, kreditinstitut och andra 
marknadsaktörer bör kommissionen se 
över direktiv 2009/.../EG och föra in 
bibehållandekrav och kvalitetskrav för 
UCITS när dessa investerar i 
värdepapperiserade produkter.

Or. en

Motivering

Bibehållandekrav och kvalitetskrav för värdepapperiserade produkter bör också gälla 
UCITS, för att förhindra ojämlika villkor. 
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Ändringsförslag 305
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

28. Eftersom dessa åtgärder har en 
allmän räckvidd och avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det med nya icke väsentliga 
delar, måste de antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i
artikel 5a i beslut 1999/468/EG. Åtgärder 
av annat slag bör omfattas av det 
föreskrivande förfarandet i artikel 5 i 
samma beslut. Åtgärderna är avsedda att 
bekräfta att värderingsstandarderna för 
fonder i ett visst tredjeland är likvärdiga 
med dem som tillämpas inom EU i de fall 
då värderingsorganet är etablerat i ett 
tredjeland, att lagstiftningen om 
förvaringsinstitut i ett visst tredjeland är 
likvärdig med detta direktiv och att 
lagstiftningen om stabilitetskrav och den 
fortlöpande tillsynen i ett visst tredjeland 
är likvärdig med detta direktiv. De 
kommer att ange huruvida vissa 
tredjeländer ger AIF-förvaltare från EU 
effektivt marknadstillträde som är 
jämförbart med det som EU ger 
AIF-förvaltare från tredjeländer. Mallar 
för anmälningar och intyg kommer att 
lämnas och förfarandet för 
informationsutbyte mellan de behöriga 
myndigheterna kommer att beskrivas 
närmare.

utgår

Or. en

Motivering

Detta är riktigt enligt det nya kommittéförfarandet.
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Ändringsförslag 306
Wolf Klinz, Carl Haglund

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

28. Eftersom dessa åtgärder har en allmän 
räckvidd och avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det med nya icke väsentliga 
delar, måste de antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 5a i beslut 1999/468/EG. Åtgärder 
av annat slag bör omfattas av det 
föreskrivande förfarandet i artikel 5 i 
samma beslut. Åtgärderna är avsedda att 
bekräfta att värderingsstandarderna för 
fonder i ett visst tredjeland är likvärdiga 
med dem som tillämpas inom EU i de fall 
då värderingsorganet är etablerat i ett 
tredjeland, att lagstiftningen om 
förvaringsinstitut i ett visst tredjeland är 
likvärdig med detta direktiv och att 
lagstiftningen om stabilitetskrav och den 
fortlöpande tillsynen i ett visst tredjeland 
är likvärdig med detta direktiv. De 
kommer att ange huruvida vissa 
tredjeländer ger AIF-förvaltare från EU 
effektivt marknadstillträde som är 
jämförbart med det som EU ger 
AIF-förvaltare från tredjeländer. Mallar 
för anmälningar och intyg kommer att 
lämnas och förfarandet för 
informationsutbyte mellan de behöriga 
myndigheterna kommer att beskrivas 
närmare.

28. Eftersom dessa akter har en allmän 
räckvidd och avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det med nya icke väsentliga 
delar, måste de antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 290 i fördraget. Åtgärder av annat 
slag bör omfattas av det föreskrivande 
förfarandet i artikel 5 i 
beslut 1999/468/EG. Mallar för 
anmälningar och intyg samt förfarandet för 
informationsutbyte mellan de behöriga 
myndigheterna bör beskrivas närmare i 
dessa åtgärder.

Or. en

Motivering

Anpassning till ändringar i den föreslagna lagtexten.
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Ändringsförslag 307
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

28. Eftersom dessa åtgärder har en allmän 
räckvidd och avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det med nya icke väsentliga 
delar, måste de antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 5a i beslut 1999/468/EG. Åtgärder 
av annat slag bör omfattas av det 
föreskrivande förfarandet i artikel 5 i 
samma beslut. Åtgärderna är avsedda att 
bekräfta att värderingsstandarderna för 
fonder i ett visst tredjeland är likvärdiga 
med dem som tillämpas inom EU i de fall 
då värderingsorganet är etablerat i ett 
tredjeland, att lagstiftningen om 
förvaringsinstitut i ett visst tredjeland är 
likvärdig med detta direktiv och att 
lagstiftningen om stabilitetskrav och den 
fortlöpande tillsynen i ett visst tredjeland 
är likvärdig med detta direktiv. De 
kommer att ange huruvida vissa 
tredjeländer ger AIF-förvaltare från EU 
effektivt marknadstillträde som är 
jämförbart med det som EU ger 
AIF-förvaltare från tredjeländer. Mallar 
för anmälningar och intyg kommer att 
lämnas och förfarandet för 
informationsutbyte mellan de behöriga 
myndigheterna kommer att beskrivas 
närmare.

28. Eftersom dessa akter har en allmän 
räckvidd och avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det med nya icke väsentliga 
delar, måste de antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 290 i fördraget. Åtgärder av annat 
slag bör omfattas av det föreskrivande 
förfarandet i artikel 5 i 
beslut 1999/468/EG. Mallar för 
anmälningar och intyg samt förfarandet för 
informationsutbyte mellan de behöriga 
myndigheterna bör beskrivas närmare i 
dessa åtgärder.

Or. en

Motivering

Dessa ändringar är en följd av tidigare ändringsförslag.
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Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

28. Eftersom dessa åtgärder har en allmän 
räckvidd och avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det med nya icke väsentliga 
delar, måste de antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 5a i beslut 1999/468/EG. Åtgärder 
av annat slag bör omfattas av det 
föreskrivande förfarandet i artikel 5 i 
samma beslut. Åtgärderna är avsedda att 
bekräfta att värderingsstandarderna för 
fonder i ett visst tredjeland är likvärdiga 
med dem som tillämpas inom EU i de fall 
då värderingsorganet är etablerat i ett 
tredjeland, att lagstiftningen om 
förvaringsinstitut i ett visst tredjeland är 
likvärdig med detta direktiv och att 
lagstiftningen om stabilitetskrav och den 
fortlöpande tillsynen i ett visst tredjeland 
är likvärdig med detta direktiv. De 
kommer att ange huruvida vissa 
tredjeländer ger AIF-förvaltare från EU 
effektivt marknadstillträde som är 
jämförbart med det som EU ger 
AIF-förvaltare från tredjeländer. Mallar
för anmälningar och intyg kommer att 
lämnas och förfarandet för 
informationsutbyte mellan de behöriga 
myndigheterna kommer att beskrivas 
närmare.

28. Eftersom dessa akter har en allmän 
räckvidd och avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det med nya icke väsentliga 
delar, måste de antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 290 i fördraget. Åtgärder av annat 
slag bör omfattas av det föreskrivande 
förfarandet i artikel 5 i 
beslut 1999/468/EG. Åtgärderna bör
bekräfta att värderingsstandarderna för 
fonder i ett visst tredjeland är likvärdiga 
med dem som tillämpas inom EU i de fall 
då värderingsorganet är etablerat i ett 
tredjeland. De bör också vara avsedda att 
bekräfta att lagstiftningen om 
förvaringsinstitut i ett visst tredjeland är 
likvärdig med detta direktiv. De bör också 
innehålla mallar för anmälningar och intyg 
och ange förfarandet för 
informationsutbyte mellan de behöriga 
myndigheterna.

Or. en

Motivering

För att skapa överensstämmelse med tidigare ändringsförslag.
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Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

29. Eftersom målen för den planerade 
åtgärden, nämligen att säkerställa en hög 
nivå på skyddet av konsumenter och 
investerare genom att fastställa ett 
gemensamt ramverk för auktorisation av 
och tillsyn över AIF-förvaltare, inte i 
tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna, vilket framgår av 
bristerna i den befintliga lagstiftningen i 
medlemsstaterna samt i tillsynen över 
dessa aktörer, och de därför bättre kan 
uppnås på gemenskapsnivå, kan
gemenskapen vidta åtgärder i enlighet 
med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål.

29. Eftersom målen för detta direktiv, 
nämligen att säkerställa en hög nivå på 
skyddet av konsumenter och investerare 
genom att fastställa ett gemensamt ramverk 
för auktorisation av och tillsyn över 
AIF-förvaltare, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna, vilket framgår av 
bristerna i den befintliga lagstiftningen i 
medlemsstaterna samt i tillsynen över 
dessa aktörer, och de därför bättre kan 
uppnås på unionsnivå, bör unionen ge 
Esma rätt att agera som 
investerarskyddsmyndighet som 
certifierar nya finansiella produkter och 
övervakar deras utveckling. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Or. en

Motivering

En investerarskyddsmyndighet på EU-nivå behövs med det snaraste för att certifiera 
finansiella produkter och placera dem i olika riskkategorier innan de marknadsförs. Esma 
bör få denna roll.


