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Amendement 508
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Hoofdstuk II - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vergunningverlening aan BAB's Vergunningverlening voor AB’s

Or. en

Motivering

Het gaat om vergunningen voor producten (AB’s) en niet om vergunningverlening aan de 
beheerders (BAB’s) daarvan. 

Amendement 509
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
BAB die onder deze richtlijn valt, zonder 
vergunning geen beheerdiensten voor 
AB's verricht of aandelen of rechten 
van deelneming daarin verhandelt.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat er aan 
beleggers in de Unie geen AB’s worden 
aangeboden zonder vergunning. AB’s 
waarvoor geen vergunning 
overeenkomstig deze richtlijn is verleend, 
mogen niet aan beleggers in de Unie 
worden aangeboden. 

Entiteiten waaraan geen vergunning 
overeenkomstig deze richtlijn of, in het 
geval van BAB's die niet onder deze 
richtlijn vallen, overeenkomstig het 
nationale recht van een lidstaat is 
verleend, mogen in de Gemeenschap 
voor AB's geen beheerdiensten 
verrichten of rechten van deelneming of 
aandelen daarin verhandelen.

Or. en
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Motivering

Alle AB’s waarin door Europese beleggers wordt geïnvesteerd vallen noodzakelijkerwijs 
onder de toepassing van deze richtlijn.

Amendement 510
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
BAB die onder deze richtlijn valt, zonder 
vergunning geen beheerdiensten voor 
AB's verricht of aandelen of rechten van 
deelneming daarin verhandelt.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een BAB 
die onder deze richtlijn valt, zonder 
vergunning geen beheerdiensten voor AB's 
verricht.

Entiteiten waaraan geen vergunning 
overeenkomstig deze richtlijn of, in het 
geval van BAB's die niet onder deze 
richtlijn vallen, overeenkomstig het 
nationale recht van een lidstaat is 
verleend, mogen in de Gemeenschap 
voor AB's geen beheerdiensten 
verrichten of rechten van deelneming of 
aandelen daarin verhandelen.

Or. en

Motivering

Ter wille van de concordantie met de Icbe-richtlijn. Het beginsel dat entiteiten die volgens de 
onderhavige richtlijn geen vergunning hebben om als BAB op te treden, geen beheerdiensten 
voor AB’s mogen verrichten – tenzij het gedelegeerde diensten betreft – moet expliciet worden 
vermeld. Om redenen van rechtszekerheid mag er voor elk AB slechts één beheerder als BAB 
optreden, ongeacht de juridische structuur van het fonds. De richtlijn moet recht doen aan de 
bestaande verschillen in fondsstructuur, bijvoorbeeld het feit dat sommige fondsen onder 
eigen beheer opereren, terwijl andere een externe beheerder aanstellen.  AB’s die geen 
externe beheerder als BAB aanstellen, moeten zelf als BAB fungeren.
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Amendement 511
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
BAB die onder deze richtlijn valt, zonder 
vergunning geen beheerdiensten voor 
AB's verricht of aandelen of rechten van 
deelneming daarin verhandelt.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een BAB 
die onder deze richtlijn valt, zonder 
vergunning geen beheerdiensten voor AB's 
verricht.

Entiteiten waaraan geen vergunning 
overeenkomstig deze richtlijn of, in het 
geval van BAB's die niet onder deze 
richtlijn vallen, overeenkomstig het 
nationale recht van een lidstaat is 
verleend, mogen in de Gemeenschap 
voor AB's geen beheerdiensten 
verrichten of rechten van deelneming of 
aandelen daarin verhandelen.

De lidstaten schrijven voor dat alleen
entiteiten waaraan een vergunning 
overeenkomstig deze richtlijn is verleend 
voor AB’s beheerdiensten mogen 
verrichten, tenzij het overeenkomstig 
artikel 18 van deze richtlijn door BAB’s 
gedelegeerde diensten betreft.

Or. en

Motivering

Ter wille van de concordantie met de Icbe-richtlijn. Het beginsel dat entiteiten die volgens de 
onderhavige richtlijn geen vergunning hebben om als BAB op te treden, geen beheerdiensten 
voor AB’s mogen verrichten – tenzij het gedelegeerde diensten betreft – moet expliciet worden 
vermeld.

Amendement 512
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Entiteiten waaraan geen vergunning 
overeenkomstig deze richtlijn of, in het 
geval van BAB's die niet onder deze 
richtlijn vallen, overeenkomstig het 
nationale recht van een lidstaat is 
verleend, mogen in de Gemeenschap 

Schrappen
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voor AB's geen beheerdiensten 
verrichten of rechten van deelneming of 
aandelen daarin verhandelen.

Or. en

Motivering

Wij zijn het eens met de in het compromisvoorstel van het Zweedse voorzitterschap 
voorgestelde wijziging.   Wij zijn voorts van mening dat het heel belangrijk is dat het BAB’s 
die niet onder de richtlijn vallen (met name BAB’s die buiten de Gemeenschap zijn gevestigd) 
niettemin wordt toegestaan hun AB’s binnen de Gemeenschap via onderhandse plaatsing te 
verhandelen.

Amendement 513
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Entiteiten waaraan geen vergunning 
overeenkomstig deze richtlijn of, in het 
geval van BAB's die niet onder deze 
richtlijn vallen, overeenkomstig het 
nationale recht van een lidstaat is 
verleend, mogen in de Gemeenschap 
voor AB's geen beheerdiensten 
verrichten of rechten van deelneming of 
aandelen daarin verhandelen.

Schrappen

Or. en

Amendement 514
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Entiteiten waaraan geen vergunning 
overeenkomstig deze richtlijn of, in het 
geval van BAB's die niet onder deze 

Entiteiten waaraan geen vergunning 
overeenkomstig deze richtlijn of, in het 
geval van in de Unie gevestigde BAB's die 
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richtlijn vallen, overeenkomstig het 
nationale recht van een lidstaat is 
verleend, mogen in de Gemeenschap 
voor AB's geen beheerdiensten verrichten
of rechten van deelneming of aandelen 
daarin verhandelen.

niet onder deze richtlijn vallen, 
overeenkomstig het nationale recht van een 
lidstaat is verleend, mogen in de 
Gemeenschap voor AB's geen 
beheerdiensten verrichten.

Or. en

Motivering

Het is van belang te onderkennen dat AB’s in sommige gevallen rechten van deelneming of 
aandelen in de AB rechtstreeks verhandelen. Het is volkomen terecht om te eisen dat er een in 
de EU gevestigde BAB moet worden aangesteld om dit soort transacties te mogen verrichten, 
maar wanneer er door de BAB een derde partij voor het vervullen van de rol van BAB wordt 
benoemd, hoeft niet noodzakelijkerwijs als regel te gelden dat hoe dan ook uitsluitend 
vergunninghoudende BAB’s de rechten van deelneming of aandelen zelf mogen verhandelen.

Amendement 515
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Entiteiten waaraan geen vergunning 
overeenkomstig deze richtlijn of, in het 
geval van BAB's die niet onder deze 
richtlijn vallen, overeenkomstig het 
nationale recht van een lidstaat is 
verleend, mogen in de Gemeenschap
voor AB's geen beheerdiensten verrichten 
of rechten van deelneming of aandelen 
daarin verhandelen.

Entiteiten waaraan geen vergunning 
overeenkomstig deze richtlijn of, in het 
geval van BAB's die niet onder deze 
richtlijn vallen, overeenkomstig het 
nationale recht van een lidstaat is verleend, 
mogen in de Unie voor AB's geen 
beheerdiensten verrichten of rechten van 
deelneming of aandelen daarin 
verhandelen, tenzij deze richtlijn daarin 
nadrukkelijk voorziet.

Or. en

Motivering

Om te kunnen voorzien in uitzonderingen als bedoeld in artikel 35 (zoals gewijzigd bij 
amendement 34 van de heer Hökmark), zodat duidelijk wordt aangegeven dat de door artikel 
4 opgelegde algehele beperking niet in alle gevallen van toepassing is.
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Amendement 516
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Entiteiten waaraan geen vergunning 
overeenkomstig deze richtlijn of, in het 
geval van BAB's die niet onder deze 
richtlijn vallen, overeenkomstig het 
nationale recht van een lidstaat is 
verleend, mogen in de Gemeenschap 
voor AB's geen beheerdiensten 
verrichten of rechten van deelneming of 
aandelen daarin verhandelen.

Entiteiten waaraan geen vergunning 
overeenkomstig deze richtlijn of, in het 
geval van BAB's die niet onder deze 
richtlijn vallen, overeenkomstig het 
nationale recht van een lidstaat is verleend, 
mogen in de Unie geen AB’s beheren of 
rechten van deelneming of aandelen daarin 
verhandelen, tenzij zij daartoe 
overeenkomstig artikel 18 van deze 
richtlijn door de BAB zijn gedelegeerd.

Or. en

Motivering

Ter wille van de concordantie met de communautaire MiFID en icbe-regelgeving inzake 
bevoegdheidsdelegaties.

Amendement 517
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BAB’s mogen zich niet bezighouden met 
andere activiteiten dan het beheer van 
AB’s, vermogensbeheer op discretionaire 
basis en beleggingsadvies met betrekking 
tot de instrumenten die zijn vermeld in 
bijlage I, deel C van Richtlijn 
2004/39/EG. De lidstaten kunnen toestaan 
dat BAB’s daarnaast ook bepaalde in de 
bijlage bij deze richtlijn als nevendiensten 
vermelde administratieve en 
marketingdiensten verrichten. 

Or. en
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Amendement 518
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Een BAB kan uit hoofde van deze 
richtlijn een vergunning aanvragen om in 
de Unie conform deze richtlijn AB’s te 
verhandelen die vóór de uiterste termijn 
voor de omzetting van deze richtlijn zijn 
opgericht, mits de bevoegde autoriteiten 
de in de artikelen 31 en 33 en de beleggers 
de in artikel 20 bedoelde informatie 
hebben ontvangen.

Or. en

Motivering

Het is van belang dat in de richtlijn een grandfather-clausule wordt opgenomen en dat BAB’s, 
en vooral degenen die in AB’s beleggen, voldoende tijd krijgen om zich aan de nieuwe regels 
aan te passen, vooral omdat het hier closed-end fondsen betreft.

Amendement 519
Peter Skinner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De bevoegde autoriteit verleent een 
AB geen vergunning om als BAB op te 
treden tenzij de bestuurders of leden van 
het bestuursorgaan van het AB met 
betrekking tot het type werkzaamheden 
dat door het AB wordt verricht als 
voldoende betrouwbaar bekend staan en 
over voldoende ervaring beschikken om te 
kunnen garanderen dat aan de eisen van 
deze richtlijn wordt voldaan.
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Or. en

Motivering

Om te waarborgen dat het AB over voldoende capaciteit beschikt om aan de eisen van de 
richtlijn te kunnen voldoen. Het betreft hier dezelfde eis als die welke geldt voor icbe’s die 
onder eigen beheer opereren.

Amendement 520
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. BAB's mag een vergunning worden 
verleend om beheerdiensten te verrichten 
voor alle of voor bepaalde soorten AB's.

Schrappen

BAB's die over een vergunning 
overeenkomstig deze richtlijn beschikken, 
mag een vergunning als beheer- of 
beleggingsmaatschappij overeenkomstig 
Richtlijn 2009/…/EG (de Icbe-richtlijn) 
worden verleend.

Or. en

Motivering

Deze bepalingen komen te vervallen als gevolg van eerdere amendementen.

Amendement 521
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BAB's die over een vergunning 
overeenkomstig deze richtlijn 
beschikken, mag een vergunning als 
beheer- of beleggingsmaatschappij 
overeenkomstig Richtlijn 2009/…/EG 

Schrappen
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(de Icbe-richtlijn) worden verleend.

Or. en

Motivering

Ter wille van de concordantie met de Icbe-richtlijn. Het beginsel dat entiteiten die volgens de 
onderhavige richtlijn geen vergunning hebben om als BAB op te treden, geen beheerdiensten 
voor AB’s mogen verrichten – tenzij het gedelegeerde diensten betreft – moet expliciet worden 
vermeld. Om redenen van rechtszekerheid mag er voor elk AB slechts één beheerder als BAB 
optreden, ongeacht de juridische structuur van het fonds. De richtlijn moet recht doen aan de 
bestaande verschillen in fondsstructuur, bijvoorbeeld het feit dat sommige fondsen onder 
eigen beheer opereren, terwijl andere een externe beheerder aanstellen.  AB’s die geen 
externe beheerder als BAB aanstellen, moeten zelf als BAB fungeren.

Amendement 522
Peter Skinner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BAB's die over een vergunning 
overeenkomstig deze richtlijn
beschikken, mag een vergunning als 
beheer- of beleggingsmaatschappij 
overeenkomstig Richtlijn 2009/…/EG 
(de Icbe-richtlijn) worden verleend.

Wanneer BAB’s uit hoofde van deze 
richtlijn over een vergunning beschikken 
of beheer- dan wel 
beleggingsmaatschappijen uit hoofde van 
Richtlijn 2009/65/EG over een 
vergunning beschikken, verlenen de 
bevoegde instanties deze BAB’s
overeenkomstig Richtlijn 2009/65/EG of 
de bewuste beheer- of 
beleggingsmaatschappijen 
overeenkomstig deze richtlijn een 
vergunning, voor zover zij voldoen aan de 
desbetreffende aanvullende 
vergunningsvoorschriften. De bevoegde 
autoriteiten vragen daartoe alleen 
informatie op die niet bij de initiële 
vergunningsaanvraag is ingediend, voor 
zover de desbetreffende gegevens niet zijn 
veranderd.

Or. en
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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. 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.

Amendement 523
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BAB's die over een vergunning
overeenkomstig deze richtlijn beschikken,
mag een vergunning als beheer- of 
beleggingsmaatschappij overeenkomstig
Richtlijn 2009/…/EG (de Icbe-richtlijn) 
worden verleend.

Wanneer BAB’s uit hoofde van deze 
richtlijn over een vergunning beschikken 
of beheer- dan wel 
beleggingsmaatschappijen uit hoofde van
Richtlijn 2009/65/EG over een vergunning
beschikken, erkennen de bevoegde 
autoriteiten deze BAB’s overeenkomstig 
Richtlijn 2009/65/EG of de bewuste
beheer- dan wel 
beleggingsmaatschappijen
overeenkomstig de onderhavige richtlijn, 
voor zover zij voldoen aan de 
desbetreffende aanvullende 
vergunningsvoorschriften.

De bevoegde autoriteiten vragen daartoe 
alleen informatie op die niet bij de initiële 
vergunningsaanvraag is ingediend, voor 
zover de desbetreffende gegevens niet zijn 
veranderd.

Or. en

Motivering

Om BAB’s en toezichthouders geen onevenredig hoge kosten te moeten opleggen, is het 
derhalve wenselijk bedrijven die reeds als icbe- of AB-beheerder optreden in staat te stellen 
een vergunning voor het beheer van beide soorten fondsen aan te vragen door alleen maar 
aan te tonen dat zij voldoen aan eventuele bijkomende eisen die door de richtlijnen 
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betreffende dergelijke aanvullende activiteiten worden opgelegd en niet voor te schrijven dat 
zij een volledig nieuwe vergunning moeten aanvragen.

Amendement 524
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen BAB’s toestaan om 
naast beheerdiensten bij wijze van 
nevendienst ook beleggingsadvies te 
verstrekken. Dergelijke activiteiten mogen 
slechts een klein deel van de omzet van 
een BAB vertegenwoordigen.

Or. en

Amendement 525
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De artikelen 4 t/m 8 zijn niet van 
toepassing op industriële holdings 
waarvan de aandelen op een 
gereglementeerde markt in de EU worden 
verhandeld, voor zover zij aandelen in 
hun dochterondernemingen of verbonden 
ondernemingen bezitten ter uitvoering 
van een industriële bedrijfsstrategie en 
niet zijn opgericht met als voornaamste 
doel voor hun beleggers rendement te 
genereren door deze binnen een bepaalde 
termijn af te stoten.

Or. en
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Motivering

Beursgenoteerde industriële holdings vallen onder de toepassing van de prospectus- en 
transparantierichtlijnen, alsmede van het nationale vennootschapsrecht, de nationale 
fondsenreglementen en overige nationale reguleringen. Een en ander staat garant voor 
voldoende transparantie ten aanzien van de beleggers, de toezichthouders en de samenleving 
in het algemeen. De bepalingen van de artikelen 4 t/m 8 zijn niet relevant voor of toegesneden 
op dit soort bedrijven.

Amendement 526
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Een beheer- of 
beleggingsmaatschappij in de zin van 
Richtlijn 2009/65/EG wordt voor de 
toepassing van deze richtlijn eveneens als 
vergunninghoudend beschouwd, en is 
bevoegd om nationaal gereguleerde 
instellingen voor collectieve belegging die 
niet onder Richtlijn 2009/65/EG vallen te 
beheren.
Een beheer- of beleggingsmaatschappij in 
de zin van Richtlijn 2009/65/EG dient zich 
bij het beheer van AB’s aan de bepalingen 
van deze richtlijn te houden.

Or. en

Amendement 527
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Een beheer- of 
beleggingsmaatschappij in de zin van 
Richtlijn 2009/65/EG wordt voor de 
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toepassing van deze richtlijn eveneens als 
vergunninghoudend beschouwd, en is 
bevoegd om nationaal gereguleerde 
instellingen voor collectieve belegging die 
niet onder Richtlijn 2009/65/EG vallen te 
beheren.
Een beheer- of beleggingsmaatschappij in 
de zin van Richtlijn 2009/65/EG dient zich 
bij het beheer van AB’s aan de bepalingen 
van deze richtlijn te houden.

Or. en

Motivering

Ter wille van de concordantie met de Icbe-richtlijn. Het beginsel dat entiteiten die volgens de 
onderhavige richtlijn geen vergunning hebben om als BAB op te treden, geen beheerdiensten 
voor AB’s mogen verrichten – tenzij het gedelegeerde diensten betreft – moet expliciet worden 
vermeld. Om redenen van rechtszekerheid mag er voor elk AB slechts één beheerder als BAB 
optreden, ongeacht de juridische structuur van het fonds. De richtlijn moet recht doen aan de 
bestaande verschillen in fondsstructuur, bijvoorbeeld het feit dat sommige fondsen onder 
eigen beheer opereren, terwijl andere een externe beheerder aanstellen.  AB’s die geen 
externe beheerder als BAB aanstellen, moeten zelf als BAB fungeren.

Amendement 528
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Onverminderd artikel 18 zien de 
lidstaten erop toe dat elk AB dat onder de 
toepassing van deze richtlijn valt wordt 
beheerd door één enkele BAB, die 
verantwoordelijk is voor de naleving van 
de eisen van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Ter wille van de concordantie met de Icbe-richtlijn. Het beginsel dat entiteiten die volgens de 
onderhavige richtlijn geen vergunning hebben om als BAB op te treden, geen beheerdiensten 
voor AB’s mogen verrichten – tenzij het gedelegeerde diensten betreft – moet expliciet worden 
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vermeld. Om redenen van rechtszekerheid mag er voor elk AB slechts één beheerder als BAB 
optreden, ongeacht de juridische structuur van het fonds. De richtlijn moet recht doen aan de 
bestaande verschillen in fondsstructuur, bijvoorbeeld het feit dat sommige fondsen onder 
eigen beheer opereren, terwijl andere een externe beheerder aanstellen.  AB’s die geen 
externe beheerder als BAB aanstellen, moeten zelf als BAB fungeren.

Amendement 529
Peter Skinner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Onverminderd artikel 18 zien de 
lidstaten erop toe dat elk AB dat onder de 
toepassing van deze richtlijn valt wordt 
beheerd door één enkele BAB, die 
verantwoordelijk is voor de naleving van 
de eisen van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Om redenen van rechtszekerheid mag er voor elk AB slechts één beheerder als BAB optreden, 
ongeacht de juridische structuur van het fonds.

Amendement 530
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Onverminderd artikel 18 zien de 
lidstaten erop toe dat elk AB dat onder de 
toepassing van deze richtlijn valt wordt 
beheerd door één enkele BAB, die
verantwoordelijk is voor de naleving van 
de eisen van deze richtlijn.

Or. en
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Motivering

Overeenkomstig deze richtlijn mag er per AB slechts één BAB over een vergunning 
beschikken.

Amendement 531
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Onverminderd artikel 18 zien de 
lidstaten erop toe dat elk AB dat onder de 
toepassing van deze richtlijn valt wordt 
beheerd door één enkele BAB, die 
verantwoordelijk is voor de naleving van 
de eisen van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Om redenen van rechtszekerheid mag er voor elk AB slechts één beheerder als BAB optreden, 
ongeacht de juridische structuur van het fonds.

Amendement 532
Peter Skinner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Onverminderd artikel 18 zien de 
lidstaten erop toe dat elk AB dat onder de 
toepassing van deze richtlijn valt wordt 
beheerd door één enkele BAB, die 
verantwoordelijk is voor de naleving van 
de eisen van deze richtlijn.

Or. en
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Motivering

Om redenen van rechtszekerheid mag er voor elk AB slechts één beheerder als BAB optreden, 
ongeacht de juridische structuur van het fonds.

Amendement 533
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. Per AB kan slechts één 
juridische entiteit als BAB fungeren, en 
deze dient tevens verantwoordelijk te zijn 
voor de naleving van de eisen van deze 
richtlijn.

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking.

Amendement 534
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4– lid 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quinquies. Al naargelang hun 
rechtsvorm kunnen AB’s intern worden 
beheerd of kunnen zij een externe 
beheerder aanstellen.
AB’s die geen externe beheerder als BAB 
hebben aangesteld, fungeren zelf als 
BAB. 

Or. en
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Motivering

Ter wille van de concordantie met de Icbe-richtlijn. Het beginsel dat entiteiten die volgens de 
onderhavige richtlijn geen vergunning hebben om als BAB op te treden, geen beheerdiensten 
voor AB’s mogen verrichten – tenzij het gedelegeerde diensten betreft – moet expliciet worden 
vermeld. Om redenen van rechtszekerheid mag er voor elk AB slechts één beheerder als BAB 
optreden, ongeacht de juridische structuur van het fonds. De richtlijn moet recht doen aan de 
bestaande verschillen in fondsstructuur, bijvoorbeeld het feit dat sommige fondsen onder 
eigen beheer opereren, terwijl andere een externe beheerder aanstellen.  AB’s die geen 
externe beheerder als BAB aanstellen, moeten zelf als BAB fungeren.

Amendement 535
Peter Skinner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4– lid 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quinquies. Al naargelang hun 
rechtsvorm kunnen AB’s intern worden 
beheerd of kunnen zij een externe 
beheerder aanstellen. AB’s die geen 
externe beheerder als BAB hebben 
aangesteld, fungeren zelf als BAB. 

Or. en

Motivering

De richtlijn moet recht doen aan de bestaande verschillen in fondsstructuur, bijvoorbeeld het 
feit dat sommige fondsen onder eigen beheer opereren, terwijl andere een externe beheerder 
aanstellen.  AB’s die geen externe beheerder als BAB aanstellen, moeten zelf als BAB 
fungeren.

Amendement 536
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4– lid 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quinquies. Al naargelang hun 
rechtsvorm kunnen AB’s intern worden 
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beheerd of kunnen zij een externe 
beheerder aanstellen.
AB’s die geen externe beheerder als BAB 
hebben aangesteld, fungeren zelf als 
BAB. 

Or. en

Motivering

De richtlijn moet recht doen aan de bestaande verschillen in fondsstructuur, bijvoorbeeld het 
feit dat sommige fondsen onder eigen beheer opereren, terwijl andere een externe beheerder 
aanstellen.  AB’s die geen externe beheerder als BAB aanstellen, moeten zelf als BAB 
fungeren.

Amendement 537
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4– lid 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quinquies. Al naargelang hun 
rechtsvorm kunnen AB’s intern worden 
beheerd of kunnen zij een externe 
beheerder aanstellen.
AB’s die geen externe beheerder als BAB 
hebben aangesteld, fungeren zelf als 
BAB. 

Or. en

Motivering

De richtlijn moet recht doen aan de bestaande verschillen in fondsstructuur, bijvoorbeeld het 
feit dat sommige fondsen onder eigen beheer opereren, terwijl andere een externe beheerder 
aanstellen.  AB’s die geen externe beheerder als BAB aanstellen, moeten zelf als BAB 
fungeren.
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Amendement 538
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2e.2 sexies. Member States may authorise 
the AIF to be the AIFM.De lidstaten 
kunnen AB’s toestemming verlenen om als 
BAB te fungeren. However, each AIF can 
only have one AIFM.Voor elk AB kan 
echter slechts één BAB als beheerder 
optreden.

Or. en

Motivering

Om nadrukkelijk aan te geven dat de lidstaten AB’s toestemming kunnen verlenen om als BAB 
te fungeren, maar daartoe niet verplicht zijn. Om de verantwoordelijkheid voor het toezicht 
op de naleving van de regelgeving duidelijk te kunnen afbakenen, kan er per AB echter slechts 
één BAB worden toegestaan. 

Amendement 539
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2f.2 septies. The AIFM shall be either:Als 
BAB kan optreden:
a) hetzij een externe beheerder, die 
fungeert als de rechtspersoon die door of 
namens het AB is benoemd (de benoemde 
BAB), en die uit hoofde van deze 
benoeming verantwoordelijk is voor het 
beheer van de volledige portefeuille van 
het AB; of
b) het AB zelf wanneer de wetgeving uit 
hoofde waarvan het AB is opgericht, 
voorschrijft dat het AB dient te 
beschikken over een bestuursorgaan dat 
verantwoordelijk is voor het beheer van 
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het AB en dat bestuursorgaan beslist geen 
externe beheerder als BAB aan te stellen.

Or. en

Motivering

De richtlijn moet recht doen aan de structuur van het bewuste AB, dat conform het 
vennootschapsrecht van de betrokken lidstaat moet zijn opgericht als een vennootschappelijke 
entiteit en dat – conform de regeling die geldt voor beleggingsmaatschappijen – wettelijk 
verplicht is als bestuursorgaan een raad van beheer aan te stellen, waarvan de bestuurders 
worden gekozen door de aandeelhouders van het AB, jegens wie zij fiduciaire verplichtingen 
hebben. Potentiële conflicten kunnen worden voorkomen door het AB zelf vergunning te 
verlenen om als BAB op te treden.

Amendement 540
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Toegestane activiteiten

1. De lidstaten schrijven voor dat onder de 
toepassing van deze richtlijn vallende 
extern benoemde BAB’s zich met geen 
andere activiteiten mogen bezighouden 
dan het conform deze richtlijn te voeren 
beheer van een of meer AB’s, met 
uitzondering van administratieve en 
marketingactiviteiten als vermeld in 
bijlage II van Richtlijn 2009/65/EG, 
activiteiten die betrekking hebben op de 
onderliggende activa van AB’s of op de 
uitgifte en terugbetaling van rechten van 
deelneming of aandelen daarin, dan wel 
het additioneel beheer van icbe’s op grond 
van een vergunning uit hoofde van 
Richtlijn 2009/65/EG of diensten in het 
kader van artikel 6, lid 2, van Richtlijn 
2009/65/EG waarvoor de BAB over een 
vergunning beschikt.
2. De lidstaten zien erop toe dat onder 
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deze richtlijn vallende, onder eigen beheer 
opererende AB’s zich met geen andere 
activiteiten bezighouden dan de interne 
beheersactiviteiten die zijn vermeld in 
bijlage II van Richtlijn 2009/65/EG, met 
uitzondering van het in de handel 
brengen van het AB en activiteiten met 
betrekking tot de onderliggende activa van 
dat AB of tot de uitgifte en terugbetaling 
van rechten van deelneming of aandelen 
in het AB.
3. In afwijking van lid 1 kunnen de 
lidstaten een extern benoemde BAB 
toestemming verlenen om naast de in lid 1 
vermelde activiteiten ook nog de volgende 
diensten aan te bieden:
a) het – op grond van een door de 
belegger gegeven opdracht – per cliënt en 
op discretionaire basis beheren van 
beleggingsportefeuilles, met inbegrip van 
die van pensioenfondsen of instellingen 
voor bedrijfspensioenvoorziening in de zin 
van artikel 19, lid 1, van Richtlijn 
2003/41/EG;
b) nevendiensten zoals:
i) het ontvangen en doorgeven van orders 
met betrekking tot AB’s;
ii) de bewaring en het beheer van AB’s, 
met inbegrip van daarmee 
samenhangende diensten zoals contanten-
en/of zekerhedenbeheer;
iii) het verstrekken van beleggingsadvies 
met betrekking tot een of meer van de in 
deel C van bijlage I bij Richtlijn 
2004/39/EG  genoemde instrumenten.

Or. en

Motivering

Ter wille van de concordantie met de Icbe- en MiFID-richtlijnen.
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Amendement 541
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Toegestane activiteiten

1. De lidstaten schrijven voor dat onder de 
toepassing van deze richtlijn vallende 
extern benoemde BAB’s zich met geen 
andere activiteiten mogen bezighouden 
dan het conform deze richtlijn te voeren 
beheer van een of meer AB’s, met 
uitzondering van de in de punten 2 en 3 
van de bijlage bedoelde diensten, 
activiteiten die betrekking hebben op de 
onderliggende activa van AB’s of op de 
uitgifte en terugbetaling van rechten van 
deelneming of aandelen daarin, dan wel 
het additioneel beheer van icbe’s op grond 
van een vergunning uit hoofde van 
Richtlijn 2009/65/EG of diensten in het 
kader van artikel 6, lid 2, van Richtlijn 
2009/65/EG waarvoor de BAB over een 
vergunning beschikt.
2. De lidstaten schrijven voor dat onder 
deze richtlijn vallende, onder eigen beheer 
opererende AB’s zich met geen andere 
activiteiten mogen bezighouden dan de 
interne beheersactiviteiten van de bewuste 
AB’s als bedoeld  in de punten 2 en 3 van 
de bijlage, alsmede activiteiten met 
betrekking tot de onderliggende activa van 
die AB’s of tot de uitgifte en terugbetaling 
van rechten van deelneming of aandelen 
daarin.
3. In afwijking van lid 1 kunnen de 
lidstaten een extern benoemde BAB 
toestemming verlenen om naast de in lid 1 
vermelde activiteiten ook nog de volgende 
diensten aan te bieden:
a) het – op grond van een door de 
belegger gegeven opdracht – per cliënt en 
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op discretionaire basis beheren van 
beleggingsportefeuilles en activiteiten die 
verband houden met de onderliggende 
activa van die portefeuilles, met inbegrip 
van die van pensioenfondsen of 
instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening in de zin van 
artikel 19, lid 1, van Richtlijn 
2003/41/EG; alsmede
b) nevendiensten zoals:
i) het ontvangen en doorgeven van orders 
met betrekking tot AB’s;
ii) het verstrekken van beleggingsadvies 
met betrekking tot een of meer van de in 
deel C van bijlage I bij Richtlijn 
2004/39/EG  genoemde instrumenten;
iii) de bewaring en het beheer van AB’s, 
met inbegrip van daarmee 
samenhangende diensten zoals contanten-
en/of zekerhedenbeheer;
4. Het is BAB’s volgens deze richtlijn niet 
toegestaan om uitsluitend de in lid 3 
bedoelde diensten te verstrekken of om 
nevendiensten te verrichten zonder over 
een vergunning te beschikken voor de in 
lid 3, letter a), bedoelde diensten, dan wel 
om alleen de activiteiten te verrichten 
waaraan wordt gerefereerd in de punten 2 
en 3 van de bijlage.
5. Artikel 2, lid 2, en de artikelen 12, 13 
en 19 van Richtlijn 2004/39/EG zijn van 
toepassing op de verstrekking van de in lid 
3 van dit artikel bedoelde diensten door 
BAB’s.

Or. en

Motivering

Ter nadere omschrijving van de beheersactiviteiten en nevendiensten die BAB’s kunnen 
verstrekken. Het overeenkomstig de Icbe-richtlijn beperken van de  toegestane beheerdiensten 
tot de kernactiviteiten van collectief vermogensbeheer (als vermeld in de bijlage), alsook van 
de toegestane nevendiensten (discretionair vermogensbeheer en bepaalde daarmee 
samenhangende diensten) is van cruciaal belang ter voorkoming van belangenconflicten 
tussen fiduciaire diensten die worden verricht in het kader van vermogensbeheer en andere 
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activiteiten (zoals bankieren, verzekeringsdiensten, enz.).

Amendement 542
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Toegestane activiteiten

 1. De lidstaten schrijven voor dat onder 
de toepassing van deze richtlijn vallende 
extern benoemde BAB’s zich met geen 
andere activiteiten mogen bezighouden 
dan het conform deze richtlijn te voeren 
beheer van een of meer AB’s, met 
uitzondering van de in de punten 2 en 3 
van de bijlage bedoelde diensten, 
activiteiten die betrekking hebben op de 
onderliggende activa van AB’s of op de 
uitgifte en terugbetaling van rechten van 
deelneming of aandelen daarin, dan wel 
het additioneel beheer van icbe’s op grond 
van een vergunning uit hoofde van 
Richtlijn 2009/65/EG of diensten in het 
kader van artikel 6, lid 2, van Richtlijn 
2009/65/EG waarvoor de BAB over een 
vergunning beschikt.
2. De lidstaten schrijven voor dat onder 
deze richtlijn vallende, onder eigen beheer 
opererende AB’s zich met geen andere 
activiteiten mogen bezighouden dan de 
interne beheersactiviteiten van de bewuste 
AB’s als bedoeld  in de punten 2 en 3 van 
de bijlage, alsmede activiteiten met 
betrekking tot de onderliggende activa van 
die AB’s of tot de uitgifte en terugbetaling 
van rechten van deelneming of aandelen 
daarin.
3. In afwijking van lid 1 kunnen de 
lidstaten een extern benoemde BAB 
toestemming verlenen om naast de in lid 1 
vermelde activiteiten ook nog de volgende 



AM\804981NL.doc 27/150 PE439.125v01-00

NL

diensten aan te bieden:
a) het – op grond van een door de 
belegger gegeven opdracht – per cliënt en 
op discretionaire basis beheren van 
beleggingsportefeuilles en activiteiten die 
verband houden met de onderliggende 
activa van die portefeuilles, met inbegrip 
van die van pensioenfondsen of 
instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening in de zin van 
artikel 19, lid 1, van Richtlijn 
2003/41/EG; alsmede
b) nevendiensten zoals:
i) het ontvangen en doorgeven van orders 
met betrekking tot AB’s;
ii)  het verstrekken van beleggingsadvies 
met betrekking tot een of meer van de in 
deel C van bijlage I bij Richtlijn 
2004/39/EG  genoemde instrumenten;
de bewaring en het beheer van AB’s, met 
inbegrip van daarmee samenhangende 
diensten zoals contanten- en/of 
zekerhedenbeheer.
4. Het is BAB’s volgens deze richtlijn niet 
toegestaan om uitsluitend de in lid 3 
bedoelde diensten te verstrekken of om 
nevendiensten te verrichten zonder over 
een vergunning te beschikken voor de in 
lid 3, letter a), bedoelde diensten, dan wel 
om alleen de activiteiten te verrichten 
waaraan wordt gerefereerd in de punten 2 
en 3 van de bijlage.
5. Artikel 2, lid 2, en de artikelen 12, 13 
en 19 van Richtlijn 2004/39/EG zijn van 
toepassing op de verstrekking van de in lid 
3 van dit artikel bedoelde diensten door 
BAB’s.

Or. en

Motivering

Het overeenkomstig de Icbe-richtlijn beperken van de  toegestane beheerdiensten tot de 
kernactiviteiten van collectief vermogensbeheer (als vermeld in de bijlage), alsook van de 
toegestane nevendiensten (discretionair vermogensbeheer en bepaalde daarmee 
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samenhangende diensten) is van cruciaal belang ter voorkoming van belangenconflicten 
tussen fiduciaire diensten die worden verricht in het kader van vermogensbeheer en andere 
activiteiten (zoals bankieren, verzekeringsdiensten, enz.), vooral indien het entiteiten zoals 
kredietinstellingen, verzekeringsmaatschappijen e.d. betreft die niet meer buiten het beoogde 
toepassingsgebied vallen.

Amendement 543
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Activiteiten van BAB’s

1. De lidstaten schrijven voor dat onder de 
toepassing van deze richtlijn vallende 
extern benoemde BAB’s zich met geen 
andere activiteiten mogen bezighouden 
dan het conform deze richtlijn te voeren 
beheer van een of meer AB’s, met 
uitzondering van de in de punten 2 en 3 
van de bijlage bij deze richtlijn bedoelde 
diensten, activiteiten die betrekking 
hebben op de onderliggende activa van 
AB’s of op de uitgifte en terugbetaling 
van rechten van deelneming of aandelen 
daarin, dan wel het additioneel beheer 
van icbe’s op grond van een vergunning 
uit hoofde van Richtlijn 2009/65/EG of 
diensten in het kader van artikel 6, lid 2, 
van Richtlijn 2009/65/EG waarvoor de 
BAB over een vergunning beschikt.
2. De lidstaten schrijven voor dat onder 
deze richtlijn vallende, onder eigen beheer 
opererende AB’s zich met geen andere 
activiteiten mogen bezighouden dan de 
interne beheersactiviteiten van de bewuste 
AB’s als bedoeld  in de punten 2 en 3 van 
de bijlage, alsmede activiteiten met 
betrekking tot de onderliggende activa van 
die AB’s of tot de uitgifte en terugbetaling 
van rechten van deelneming of aandelen 
daarin.
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3. In afwijking van lid 1 kunnen de 
lidstaten een extern benoemde BAB 
toestemming verlenen om naast het 
beheer van een of meer AB’s ook nog de 
volgende diensten aan te bieden:
a) het – op grond van een door de 
belegger gegeven opdracht – per cliënt en 
op discretionaire basis beheren van 
beleggingsportefeuilles, met inbegrip van 
die van pensioenfondsen of instellingen 
voor bedrijfspensioenvoorziening in de zin 
van artikel 19, lid 1, van Richtlijn 
2003/41/EG;
b) nevendiensten zoals:
i) beleggingsadvies;
ii) de bewaring en het beheer van rechten 
van deelneming in instellingen voor 
collectieve belegging.
4. Het is BAB’s volgens deze richtlijn niet 
toegestaan om uitsluitend de in lid 3 
bedoelde diensten te verstrekken of om 
alleen de activiteiten te verrichten 
waaraan wordt gerefereerd in de punten 2 
en 3 van bijlage I bij deze richtlijn.
5. Artikel 2, lid 2, en de artikelen 12, 13 
en 19 van Richtlijn 2004/39/EG zijn van 
toepassing op de verstrekking van de in lid 
3 van dit artikel bedoelde diensten door 
BAB’s.

Or. en

Motivering

Ter nadere omschrijving van de beheersactiviteiten en nevendiensten die BAB’s kunnen 
verstrekken. Het overeenkomstig de Icbe-richtlijn beperken van de  toegestane beheerdiensten 
tot de kernactiviteiten van collectief vermogensbeheer (als vermeld in lid 3, letter d), en in de 
bijlage), alsook van de volgens artikel 4, letter a) (nieuw) toegestane nevendiensten 
(discretionair vermogensbeheer en bepaalde daarmee samenhangende diensten) is van 
cruciaal belang ter voorkoming van belangenconflicten tussen fiduciaire diensten die worden 
verricht in het kader van vermogensbeheer en andere activiteiten (zoals bankieren, 
verzekeringsdiensten, enz.).
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Amendement 544
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vergunning wordt verleend door de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
ontvangst waar het AB aan beleggers zal 
worden aangeboden. Een vergunning die 
is verleend door de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat van ontvangst mag niet 
worden gebruikt om een AB in welke 
andere lidstaat dan ook aan te bieden.
De EAEM verleent vergunningen die 
geldig zijn voor alle lidstaten. Voor niet in 
de Unie gevestigde AB’s kan een 
dergelijke vergunning niet worden 
aangevraagd. 

Een BAB die een vergunning aanvraagt, 
verstrekt de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat waar hij zijn statutaire zetel heeft,
het volgende:

Een AB die een vergunning aanvraagt, 
verstrekt de bevoegde autoriteiten het 
volgende:

Or. en

Motivering

Om elke vorm van toezichtsarbitrage tussen de lidstaten te voorkomen moet het Europees 
paspoort door een Europese instantie worden verleend. Een lidstaat van ontvangst moet de 
mogelijkheid hebben het aanbieden van een AB uit een derde land aan beleggers in zijn eigen 
land niet toe te staan.

Amendement 545
Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een BAB die een vergunning aanvraagt, 
verstrekt de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat waar hij zijn statutaire zetel heeft, 

1. Een BAB die een vergunning aanvraagt, 
verstrekt het volgende aan de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat waar hij zijn 
statutaire zetel heeft, of – indien het een 
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het volgende: BAB betreft die niet in de Unie is 
gevestigd – aan de bevoegde autoriteit van 
de lidstaat waarop hij zijn 
marketingactiviteiten voor het door hem 
beheerde AB wil toespitsen:

Or. en

Amendement 546
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een BAB die een vergunning aanvraagt, 
verstrekt de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat waar hij zijn statutaire zetel heeft,
het volgende:

De lidstaten schrijven voor dat een BAB 
die een vergunning aanvraagt, de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst
het volgende verstrekt:

Or. en

Motivering

Ter wille van een efficiënt toezicht en een effectieve beheersing van systeemrisico’s is er 
behoefte aan een mechanisme om de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten en de 
Europese autoriteiten op een duidelijker en doelmatiger manier gestalte te geven; tevens zou 
de EAEM op die manier de beschikking krijgen over de nodige bevoegdheden om relevante 
informatie te verkrijgen, om zowel permanent als voor specifieke gevallen bij de nationale 
autoriteiten en fondsbeheerders te kunnen interveniëren, om juridisch bindende technische 
normen vast te stellen en om de risico’s voor de integriteit en stabiliteit van de financiële 
markten, inclusief systeemrisico's als gevolg van excessieve hefboomtoepassing, te 
ondervangen.

Amendement 547
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) informatie over de personen die zich 
daadwerkelijk met de beheersactiviteiten 
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van de BAB bezighouden;

Or. en

Motivering

Het betreft hier essentiële informatie die ook moet worden verstrekt.

Amendement 548
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) informatie over de identiteit van de 
rechtstreekse of middellijke BAB-
aandeelhouders of –leden, natuurlijke of 
rechtspersonen, die daarin een 
gekwalificeerde deelneming bezitten, 
alsmede van het bedrag van die 
deelneming;

a) informatie over de identiteit van de 
rechtstreekse of middellijke BAB-
aandeelhouders of –leden, natuurlijke of 
rechtspersonen, die daarin een 
gekwalificeerde deelneming bezitten, 
alsmede van het bedrag van die 
deelneming op het moment dat de 
vergunning wordt aangevraagd; deze 
bepaling geldt niet voor AB’s onder 
zelfbeheer;

Or. en

Motivering

Deze verplichting geldt niet voor fondsen onder zelfbeheer.

Amendement 549
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) informatie over de identiteit van de 
rechtstreekse of middellijke BAB-
aandeelhouders of –leden, natuurlijke of 
rechtspersonen, die daarin een 

a) informatie over de personen die zich 
daadwerkelijk met de beheersactiviteiten 
van de BAB bezighouden en over de 
identiteit van de rechtstreekse of 



AM\804981NL.doc 33/150 PE439.125v01-00

NL

gekwalificeerde deelneming bezitten, 
alsmede van het bedrag van die 
deelneming;

middellijke BAB-aandeelhouders of –
leden, natuurlijke of rechtspersonen, die 
daarin een gekwalificeerde deelneming 
bezitten, alsmede van het bedrag van die 
deelneming;

Or. en

Motivering

Ter wille van een efficiënt toezicht en een effectieve beheersing van systeemrisico’s is er 
behoefte aan een mechanisme om de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten en de 
Europese autoriteiten op een duidelijker en doelmatiger manier gestalte te geven; tevens zou 
de EAEM op die manier de beschikking krijgen over de nodige bevoegdheden om relevante 
informatie te verkrijgen, om zowel permanent als voor specifieke gevallen bij de nationale 
autoriteiten en fondsbeheerders te kunnen interveniëren, om juridisch bindende technische 
normen vast te stellen en om de risico’s voor de integriteit en stabiliteit van de financiële 
markten, inclusief systeemrisico's als gevolg van excessieve hefboomtoepassing, te 
ondervangen.

Amendement 550
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1 – letter -a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) informatie over de identiteit van de 
BAB;

Or. en

Motivering

Aangezien de vergunning geldt voor het AB, moet er ook informatie worden verstrekt over de 
identiteit van de BAB. 
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Amendement 551
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een programma van werkzaamheden, 
waaronder informatie over de wijze waarop 
de BAB aan zijn verplichtingen krachtens 
de hoofdstukken III, IV, en indien van 
toepassing, V, VI en VII denkt te voldoen;

b) een programma van werkzaamheden, 
waaronder informatie over de wijze waarop 
de BAB aan zijn verplichtingen krachtens 
de hoofdstukken III, IV, en indien van 
toepassing, V, VI en VII denkt te voldoen, 
alsmede informatie over de lidstaten waar 
de BAB het door hem beheerde AB in de 
handel wil brengen;

Or. en

Amendement 552
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een programma van werkzaamheden, 
waaronder informatie over de wijze waarop 
de BAB aan zijn verplichtingen krachtens 
de hoofdstukken III, IV, en indien van 
toepassing, V, VI en VII denkt te voldoen;

b) een programma van werkzaamheden 
met een overzicht van de 
organisatiestructuur van de BAB, 
waaronder informatie over de wijze waarop 
de BAB aan zijn verplichtingen krachtens 
de hoofdstukken III, IV, en indien van 
toepassing, V, VI en VII denkt te voldoen;

Or. en

Motivering

Ter wille van een efficiënt toezicht en een effectieve beheersing van systeemrisico’s is er 
behoefte aan een mechanisme om de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten en de 
Europese autoriteiten op een duidelijker en doelmatiger manier gestalte te geven; tevens zou 
de EAEM op die manier de beschikking krijgen over de nodige bevoegdheden om relevante 
informatie te verkrijgen, om zowel permanent als voor specifieke gevallen bij de nationale 
autoriteiten en fondsbeheerders te kunnen interveniëren, om juridisch bindende technische 
normen vast te stellen en om de risico’s voor de integriteit en stabiliteit van de financiële 
markten, inclusief systeemrisico's als gevolg van excessieve hefboomtoepassing, te 
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ondervangen.

Amendement 553
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een programma van werkzaamheden, 
waaronder informatie over de wijze waarop 
de BAB aan zijn verplichtingen krachtens 
de hoofdstukken III, IV, en indien van 
toepassing, V, VI en VII denkt te voldoen;

b) een programma van werkzaamheden, 
waaronder informatie over de wijze waarop
het AB en de beheerder daarvan aan hun
verplichtingen krachtens de hoofdstukken 
III, IV, en indien van toepassing, V, VI en 
VII denken te voldoen;

Or. en

Motivering

Ter wille van de consistentie met eerdere amendementen.

Amendement 554
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) nadere informatie over de kenmerken 
van de door hem te beheren AB's, 
waaronder vermelding van de lidstaten of 
derde landen op wier grondgebied zij hun 
zetel hebben;

c) informatie over de
beleggingsstrategieën, met inbegrip van 
het door de BAB gevoerde beleid ten 
aanzien van hefboomgebruik en de 
risicoprofielen en andere kenmerken van
het AB dat hij beheert of denkt te gaan
beheren, waaronder informatie over de 
lidstaten of derde landen waar hij 
gevestigd is of zich denkt te gaan vestigen;
c bis) informatie over de vestigingsplaats 
van de onderliggende fondsen, indien het 
desbetreffende AB een dakfonds is;
c ter) informatie over de vestigingsplaats 
van het master-fonds;
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Or. en

Motivering

Ter wille van een efficiënt toezicht en een effectieve beheersing van systeemrisico’s is er 
behoefte aan een mechanisme om de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten en de 
Europese autoriteiten op een duidelijker en doelmatiger manier gestalte te geven; tevens zou 
de EAEM op die manier de beschikking krijgen over de nodige bevoegdheden om relevante 
informatie te verkrijgen, om zowel permanent als voor specifieke gevallen bij de nationale 
autoriteiten en fondsbeheerders te kunnen interveniëren, om juridisch bindende technische 
normen vast te stellen en om de risico’s voor de integriteit en stabiliteit van de financiële 
markten, inclusief systeemrisico's als gevolg van excessieve hefboomtoepassing, te 
ondervangen.

Amendement 555
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1 - letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) nadere informatie over de kenmerken 
van de door hem te beheren AB's, 
waaronder vermelding van de lidstaten of 
derde landen op wier grondgebied zij hun 
zetel hebben;

c) nadere informatie over de kenmerken 
van de AB's, waaronder vermelding van de 
lidstaten of derde landen op wier 
grondgebied zij hun zetel hebben;

Or. en

Motivering

Het gaat om vergunningen voor AB’s.

Amendement 556
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1 - letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het reglement of de statuten van elk 
door de BAB te beheren AB;

d) het AB-reglement of de AB-statuten;

Or. en
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Motivering

Het gaat om vergunningen voor AB’s.

Amendement 557
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5– alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het reglement of de statuten van elk door 
de BAB te beheren AB;

d) het reglement of de statuten van elk door 
de BAB beheerd AB;

Or. en

Motivering

Ter wille van een efficiënt toezicht en een effectieve beheersing van systeemrisico’s is er 
behoefte aan een mechanisme om de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten en de 
Europese autoriteiten op een duidelijker en doelmatiger manier gestalte te geven; tevens zou 
de EAEM op die manier de beschikking krijgen over de nodige bevoegdheden om relevante 
informatie te verkrijgen, om zowel permanent als voor specifieke gevallen bij de nationale 
autoriteiten en fondsbeheerders te kunnen interveniëren, om juridisch bindende technische 
normen vast te stellen en om de risico’s voor de integriteit en stabiliteit van de financiële 
markten, inclusief systeemrisico's als gevolg van excessieve hefboomtoepassing, te 
ondervangen.

Amendement 558
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) voor zover deze reeds beschikbaar 
zijn, het reglement of de statuten van elk 
AB dat de BAB wil gaan beheren;

Or. en
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Motivering

Ter wille van een efficiënt toezicht en een effectieve beheersing van systeemrisico’s is er 
behoefte aan een mechanisme om de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten en de 
Europese autoriteiten op een duidelijker en doelmatiger manier gestalte te geven; tevens zou 
de EAEM op die manier de beschikking krijgen over de nodige bevoegdheden om relevante 
informatie te verkrijgen, om zowel permanent als voor specifieke gevallen bij de nationale 
autoriteiten en fondsbeheerders te kunnen interveniëren, om juridisch bindende technische 
normen vast te stellen en om de risico’s voor de integriteit en stabiliteit van de financiële 
markten, inclusief systeemrisico's als gevolg van excessieve hefboomtoepassing, te 
ondervangen.

Amendement 559
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) informatie over de getroffen regelingen 
inzake de delegatie van beheertaken aan 
derden, als bedoeld in artikel 18 en, indien 
van toepassing, artikel 35;

e) voor zover deze reeds beschikbaar is, 
informatie over de getroffen regelingen 
inzake de delegatie van beheertaken aan 
derden, als bedoeld in artikel 18;

Or. en

Motivering

Ter wille van een efficiënt toezicht en een effectieve beheersing van systeemrisico’s is er 
behoefte aan een mechanisme om de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten en de 
Europese autoriteiten op een duidelijker en doelmatiger manier gestalte te geven; tevens zou 
de EAEM op die manier de beschikking krijgen over de nodige bevoegdheden om relevante 
informatie te verkrijgen, om zowel permanent als voor specifieke gevallen bij de nationale 
autoriteiten en fondsbeheerders te kunnen interveniëren, om juridisch bindende technische 
normen vast te stellen en om de risico’s voor de integriteit en stabiliteit van de financiële 
markten, inclusief systeemrisico's als gevolg van excessieve hefboomtoepassing, te 
ondervangen.
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Amendement 560
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1 - letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) informatie over de getroffen regelingen 
inzake de delegatie van beheertaken aan 
derden, als bedoeld in artikel 18 en, indien 
van toepassing, artikel 35;

e) informatie over de getroffen regelingen 
inzake de delegatie van beheertaken aan 
derden, als bedoeld in artikel 18;

Or. en

Amendement 561
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1 - letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) informatie over de getroffen regelingen 
om de activa van AB's in bewaring te 
geven, waaronder in voorkomend geval de 
regelingen die in het kader van artikel 38 
zijn getroffen;

f) informatie over de getroffen regelingen 
om de activa van AB’s eventueel in 
bewaring te geven;

Or. en

Amendement 562
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) informatie over de getroffen regelingen 
om de activa van AB's in bewaring te 
geven, waaronder in voorkomend geval de 
regelingen die in het kader van artikel 38 
zijn getroffen;

f) voor zover deze reeds beschikbaar is,
informatie over de getroffen regelingen om 
de activa van AB’s in bewaring te geven;
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Or. en

Motivering

Ter wille van een efficiënt toezicht en een effectieve beheersing van systeemrisico’s is er 
behoefte aan een mechanisme om de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten en de 
Europese autoriteiten op een duidelijker en doelmatiger manier gestalte te geven; tevens zou 
de EAEM op die manier de beschikking krijgen over de nodige bevoegdheden om relevante 
informatie te verkrijgen, om zowel permanent als voor specifieke gevallen bij de nationale 
autoriteiten en fondsbeheerders te kunnen interveniëren, om juridisch bindende technische 
normen vast te stellen en om de risico’s voor de integriteit en stabiliteit van de financiële 
markten, inclusief systeemrisico's als gevolg van excessieve hefboomtoepassing, te 
ondervangen.

Amendement 563
Sylvie Goulard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) alle extra informatie als bedoeld in 
artikel 20, lid 1.

g) alle voor elk AB dat de BAB beheert of 
wil gaan beheren reeds beschikbare extra 
informatie als bedoeld in artikel 20, lid 1.  

Or. en

Motivering

Ter wille van een efficiënt toezicht en een effectieve beheersing van systeemrisico’s is er 
behoefte aan een mechanisme om de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten en de 
Europese autoriteiten op een duidelijker en doelmatiger manier gestalte te geven; tevens zou 
de EAEM op die manier de beschikking krijgen over de nodige bevoegdheden om relevante 
informatie te verkrijgen, om zowel permanent als voor specifieke gevallen bij de nationale 
autoriteiten en fondsbeheerders te kunnen interveniëren, om juridisch bindende technische 
normen vast te stellen en om de risico’s voor de integriteit en stabiliteit van de financiële 
markten, inclusief systeemrisico's als gevolg van excessieve hefboomtoepassing, te 
ondervangen.
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Amendement 564
Peter Skinner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1 - letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) wanneer het een AB betreft dat een 
vergunning aanvraagt om als BAB te 
mogen optreden, de namen van de 
bestuurders of leden van het 
bestuursorgaan van het AB en nadere 
gegevens omtrent hun achtergrond en 
ervaring met betrekking tot de 
werkzaamheden van het AB.

Or. en

Motivering

Wanneer het een AB betreft dat een vergunning aanvraagt om als BAB te mogen optreden, 
kan de bevoegde autoriteit er zich aan de hand van deze informatie van vergewissen dat de 
bestuurders of leden van het bestuursorgaan in staat zijn zich van de door de richtlijn 
opgelegde verplichtingen te kwijten.

Amendement 565
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1 - letter g ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g ter) wanneer het een AB betreft dat een 
vergunning aanvraagt om als BAB te 
mogen optreden, de namen van de 
bestuurders of leden van het 
bestuursorgaan van het AB en nadere 
gegevens omtrent hun achtergrond en 
ervaring met betrekking tot het type 
werkzaamheden dat door het AB wordt 
verricht.

Or. en
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Motivering

Een en ander moet nader worden gespecificeerd in verband met de fondsstructuur.

Amendement 566
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1 - letter g quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g quater) informatie over de staat van 
dienst van het AB en, wanneer het AB een 
rechtspersoon is, informatie over de staat 
van dienst van zijn wettelijke 
vertegenwoordigers, bestuurders en 
voornaamste medewerkers;

Or. en

Amendement 567
Peter Skinner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer het AB over een vergunning 
beschikt om als BAB op te treden en de 
aandelen of rechten van deelneming in 
het AB op de openbare markten worden 
verhandeld, is het AB niet verplicht de in 
artikel 5, alinea 1, letter a) omschreven 
informatie te verstrekken, maar moet het 
wel nadere gegevens verschaffen over de 
markten waar zijn aandelen en rechten 
van deelneming worden verhandeld, en 
over de plaats waar zijn 
aandeelhoudersregister ter inzage 
beschikbaar ligt.

Or. en



AM\804981NL.doc 43/150 PE439.125v01-00

NL

Motivering

Voor AB’s waarvan de aandelen of rechten van deelneming worden verhandeld op de 
openbare markten zou de in artikel 5, alinea 1, letter a) voorgeschreven informatie van 
weinig waarde zijn en zou deze snel verouderen, aangezien er voortdurend aandelen zouden 
worden verhandeld.  De alternatieve oplossing zou voor de bevoegde autoriteiten nuttiger 
informatie opleveren en zou garant staan voor een effectief toezicht.

Amendement 568
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De BAB moet zijn hoofdkantoor hebben 
in de lidstaat waar hij zijn statutaire zetel 
heeft.

Schrappen

Or. en

Motivering

Er wordt een gecoördineerde procedure opgezet om de beleggers te beschermen in de 
lidstaten waar de fondsen in de handel zullen worden gebracht. De uiteindelijke beslissing 
blijft berusten bij de lidstaat van herkomst, maar de ontvangende lidstaten worden 
geraadpleegd en hebben te allen tijde toegang tot alle relevante gegevens.

Amendement 569
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De BAB moet zijn hoofdkantoor hebben
in de lidstaat waar hij zijn statutaire zetel 
heeft.

De BAB moet legaal zijn gevestigd in de 
lidstaat waar hij zijn statutaire zetel heeft.

Or. en

Motivering

BAB’s en AB’s van buiten de EU (1) die fysiek aanwezig zijn in een EU- lidstaat en (2) die bij 
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de nationale toezichthouder van een EU-lidstaat geregistreerd staan, moeten volgens deze 
richtlijn op dezelfde basis worden behandeld als BAB’s en AB’s uit de EU.

Amendement 570
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gegevens die overeenkomstig alinea 1 
aan een bevoegde autoriteit worden 
verstrekt alsmede elke wijziging of
aanvulling daarop worden door die 
autoriteit onverwijld ter kennis gebracht 
van de lidstaten waar de BAB de door 
hem beheerde AB in de handel wil 
brengen en worden door die autoriteit 
onverwijld aangemeld bij het Comité van 
Europese effectenregelgevers (CEER).
Het CEER stelt hiertoe een specifieke 
databank in, die voor de bevoegde 
autoriteiten van alle lidstaten toegankelijk 
is. 

Or. en

Motivering

Er wordt een gecoördineerde procedure opgezet om de beleggers te beschermen in de 
lidstaten waar de fondsen in de handel zullen worden gebracht. De uiteindelijke beslissing 
blijft berusten bij de lidstaat van herkomst, maar de ontvangende lidstaten worden 
geraadpleegd en hebben te allen tijde toegang tot alle relevante gegevens.

Amendement 571
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten waar de BAB het door hem 
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beheerde AB in de handel wil brengen, 
hebben het recht om binnen zes weken na 
de ontvangst van de aanmelding:
a) bij de bevoegde autoriteit waarbij de 
BAB zijn aanvraag heeft ingediend alle 
aanvullende informatie met betrekking tot 
de indiener op te vragen die deze bevoegde 
autoriteit zelf kan verlangen;
b) de bevoegde autoriteit waarbij de BAB 
zijn aanvraag heeft ingediend informatie 
te verschaffen;
c) eventuele bezwaren te formuleren tegen 
het verlenen van een vergunning aan de 
aanvrager en van de bevoegde autoriteit 
waarbij de BAB zijn aanvraag heeft 
ingediend een omstandig antwoord op die 
bezwaren te ontvangen.

Or. en

Motivering

Er wordt een gecoördineerde procedure opgezet om de beleggers te beschermen in de 
lidstaten waar de fondsen in de handel zullen worden gebracht. De uiteindelijke beslissing 
blijft berusten bij de lidstaat van herkomst, maar de ontvangende lidstaten worden 
geraadpleegd en hebben te allen tijde toegang tot alle relevante gegevens.

Amendement 572
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Centraal register

1. De EAEM houdt voor elk AB en voor 
elke BAB een centraal openbaar register 
bij met de volgende gegevens:
a) een specifiek identificatienummer;
b) de naam van elk AB en van elke BAB;
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c) de voor de bewuste BAB bevoegde 
toezichthouder.
2. In het register worden voor elk AB 
vermeld:
a) de BAB die verantwoordelijk is;
b) de bewaarder;
c) de taxateur.
3. Het register wordt in elektronische 
vorm gepubliceerd en is publiek 
toegankelijk via het internet. Met de 
commerciële exploitatie van AB’s mag pas 
na registratie een aanvang worden 
gemaakt.

Or. en

Motivering

Gezien het grote aantal toezichthoudende autoriteiten zou de instelling van een centraal 
register op Europees niveau een goede oplossing zijn om AB’s en BAB’s voor beleggers en 
toezichthouders beter identificeerbaar te maken. Dit zou bevorderlijk zijn voor de 
grensoverschrijdende transparantie, het opsporen van documenten die met het oog op de 
verkrijging van een vergunning voor een AB zijn ingediend en de identificatie van potentiële 
gecorreleerde risico's in door verschillende AB’s aangehouden portefeuilles.

Amendement 573
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Centraal register

1. De EAEM houdt voor elk AB en voor 
elke BAB een centraal openbaar register 
bij met de volgende gegevens:
a) een specifiek identificatienummer;
b) de naam van elk AB en van elke BAB;
c) de voor de bewuste BAB bevoegde 
toezichthouder.
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2. In het register worden voor elk AB 
vermeld:
a) de BAB die verantwoordelijk is;
b) de bewaarder;
c) de taxateur.
3. Het register wordt in elektronische 
vorm gepubliceerd en is publiek 
toegankelijk via het internet. Met de 
commerciële exploitatie van AB’s mag pas 
na registratie een aanvang worden 
gemaakt.

Or. en

Motivering

Gezien het grote aantal toezichthoudende autoriteiten zou de instelling van een centraal 
register op Europees niveau een goede oplossing zijn om AB’s en BAB’s voor beleggers en 
toezichthouders beter identificeerbaar te maken. Dit zou bevorderlijk zijn voor de 
grensoverschrijdende transparantie, het opsporen van documenten die met het oog op de 
verkrijging van een vergunning voor een AB zijn ingediend en de identificatie van potentiële 
gecorreleerde risico's in door verschillende AB’s aangehouden portefeuilles.

Amendement 574
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst verlenen een vergunning 
alleen als zij ervan overtuigd zijn dat de 
BAB in staat zal zijn om aan de 
voorwaarden van deze richtlijn te voldoen.

1. De bevoegde autoriteiten verlenen een 
vergunning alleen als zij ervan overtuigd 
zijn dat het AB en de beheerder ervan in 
staat zal zijn om aan de voorwaarden van 
deze richtlijn te voldoen.

Or. en

Motivering

In eerdere amendementen is al aangegeven welke autoriteiten waarvoor bevoegd zijn en tot 
waar de vergunningverlening zich uitstrekt. 
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Amendement 575
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst verlenen een vergunning 
alleen als zij ervan overtuigd zijn dat de 
BAB in staat zal zijn om aan de 
voorwaarden van deze richtlijn te voldoen.

1. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst verlenen alleen een 
vergunning om als BAB op te treden als zij 
ervan overtuigd zijn dat de BAB in staat 
zal zijn om aan de voorwaarden van deze 
richtlijn te voldoen. Het fondsreglement 
en andere documenten waarnaar in 
artikel 5, alinea 1, letter d), wordt 
verwezen, zijn niet aan een 
vergunningsplicht onderworpen. 

Or. en

Amendement 576
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat
van herkomst verlenen een vergunning 
alleen als zij ervan overtuigd zijn dat de 
BAB in staat zal zijn om aan de 
voorwaarden van deze richtlijn te voldoen.

1. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst verlenen een vergunning 
alleen als zij ervan overtuigd zijn dat de 
BAB in staat zal zijn om aan de 
voorwaarden van deze richtlijn te voldoen, 
onder inachtneming van eventuele 
conform artikel 5, alinea 2 bis, ingediende 
bezwaren.

Or. en
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Amendement 577
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van problemen kunnen zij de 
EAEM raadplegen.

Or. en

Motivering

De Europese Autoriteit voor effecten en markten moet over moeilijke gevallen worden 
geraadpleegd om billijke verhoudingen en de effectieve toepassing van deze richtlijn te 
kunnen waarborgen.

Amendement 578
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vergunning is voor alle lidstaten 
geldig.

Alleen door de EAEM voor AB’s met zetel 
in de Unie verleende vergunningen zijn 
voor alle lidstaten geldig.

Or. en

Motivering

In eerdere amendementen is al aangegeven welke autoriteiten waarvoor bevoegd zijn en tot 
waar de verstrekte vergunning zich uitstrekt. 
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Amendement 579
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst weigeren de vergunning 
wanneer de daadwerkelijke uitoefening van 
hun toezichthoudende taken wordt 
belemmerd door:

2. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst weigeren de vergunning 
wanneer de daadwerkelijke uitoefening van 
hun toezichthoudende taken wordt 
belemmerd door:

Or. en

Motivering

In eerdere amendementen is al aangegeven welke autoriteiten waarvoor bevoegd zijn. 

Amendement 580
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De vergunning bestrijkt alle 
delegatieregelingen die de BAB heeft 
getroffen en in de aanvraag heeft 
medegedeeld.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het opleggen van een vergunningsplicht voor delegatieregelingen zou voor AB’s een 
onevenredige eis zijn die de verwezenlijking van de doelstellingen van de richtlijn niet 
merkbaar ten goede zou komen. Voor nadere details wordt verwezen naar de motivering bij 
de amendementen op artikel 18.
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Amendement 581
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De vergunning bestrijkt alle 
delegatieregelingen die de BAB heeft 
getroffen en in de aanvraag heeft 
medegedeeld.

Schrappen

Or. en

Motivering

Ter wille van de concordantie met de communautaire MiFID en icbe-regelgeving inzake 
bevoegdheidsdelegaties.

Amendement 582
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst kunnen de reikwijdte van de 
vergunning beperken, met name ten 
aanzien van het soort AB dat de BAB mag 
beheren, en ten aanzien van de 
delegatieregelingen.

De bevoegde autoriteiten kunnen de 
reikwijdte van de vergunning beperken, 
met name ten aanzien van de 
delegatieregelingen

Or. en

Motivering

Het gaat om vergunningen voor AB’s.
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Amendement 583
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er moet speciale aandacht worden besteed 
aan de risicoclassificatie van het AB 
waarvoor de BAB over een 
beheersvergunning beschikt.

Or. en

Motivering

Aan beleggingsfondsen kunnen uiteenlopende risico’s zijn verbonden, al naargelang de 
gevolgde beleggingsstrategie. Zo moet een marktneutraal fonds anders worden beoordeeld 
dan bijvoorbeeld een uitsluitend haussegeoriënteerd fonds, dat – aangezien het op een 
eenrichtingsmodel is gebaseerd – het ontstaan van financiële zeepbellen bevordert.

Amendement 584
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De bevoegde autoriteiten stellen de 
aanvrager binnen twee maanden na de 
indiening van een volledige aanvraag 
ervan in kennis of de vergunning 
toegekend dan wel geweigerd is.

4. De bevoegde autoriteiten stellen de 
aanvrager er binnen twee maanden na de 
indiening van een volledige aanvraag 
schriftelijk van in kennis of de vergunning 
toegekend dan wel geweigerd is.

Or. en
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Amendement 585
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Weigering van goedkeuring en 
beperkingen worden met redenen omkleed.

Weigering van goedkeuring en 
beperkingen worden met redenen omkleed.
Wanneer de bevoegde autoriteiten de 
aanvrager geen kennisgeving doen 
toekomen, dient het uitblijven van een 
antwoord te worden beschouwd als een 
ongemotiveerde verwerping van de 
vergunningsaanvraag.

Or. en

Amendement 586
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Zodra de vergunning is verleend, mag de 
BAB in de lidstaat van herkomst 
beheerdiensten gaan verrichten.

5. Zodra de vergunning is verleend, mag de 
BAB beginnen met het aantrekken van 
beleggerskapitaal.

Or. en

Amendement 587
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
Bijzondere voorwaarden voor het 

verlenen van vergunningen aan AB’s met 
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zetel in derde landen
1. Een in de Unie gevestigde beheerder 
van een AB die een vergunningsaanvraag 
indient, is als BAB evengoed voor de 
naleving van de eisen van deze richtlijn 
door een AB met zetel in een derde land 
verantwoordelijk als wanneer het AB zijn 
zetel zou hebben in de Unie.
2. Als zowel het AB als zijn beheerder in 
een derde land zijn gevestigd, kan alleen 
een vergunning worden verleend als het 
AB en de BAB voldoen aan de eisen die in 
de richtlijn zijn geformuleerd onder:
a) hoofdstuk III, met uitzondering van de 
artikelen 12 en 13, indien het AB niet op 
de financiële markten van de 
Gemeenschap opereert;
b) hoofdstuk IV;
c) hoofdstuk V, tenzij het AB niet opereert 
op de financiële markten van de Unie en 
geen niet-beursgenoteerde 
ondernemingen in de Unie opkoopt.
De naleving van de voorschriften van deze 
richtlijn moet worden gevalideerd door 
middel van een nader boekenonderzoek 
dat moet worden verricht door een of 
meer personen die wettelijk gemachtigd 
zijn tot het uitvoeren van controles op 
jaarrekeningen overeenkomstig Richtlijn 
2006/43/EG. Het verlenen van een 
vergunning door de bevoegde autoriteiten 
geschiedt op basis van het desbetreffende 
rapport, dat jaarlijks opnieuw moet 
worden uitgebracht.
3. Om voor een vergunning in 
aanmerking te komen, moet het AB zijn 
gevestigd in een land of rechtsgebied dat 
met de betrokken lidstaat voor fiscale 
doeleinden volledige informatie uitwisselt 
overeenkomstig de in artikel 26 van het 
OESO-Modelbelastingverdrag 
neergelegde internationaal erkende norm. 
4. Om voor een vergunning in 
aanmerking te komen, moet het AB zijn 
gevestigd in een land dat met betrekking 
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tot prudentiële aangelegenheden 
effectieve uitwisseling van informatie met 
de EAEM garandeert.
5. Voor BAB’s die in een derde land zijn 
gevestigd kunnen de bevoegde autoriteiten 
de in artikel 6, lid 4, bedoelde periode 
verlengen wanneer dat noodzakelijk is om 
na te gaan of aan de voorwaarden van 
deze richtlijn wordt voldaan.
6. Voor AB’s met zetel in een derde land 
kunnen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat waar het AB een vergunning heeft 
aangevraagd aanvullende eisen opleggen 
wanneer dat ter bescherming van de 
beleggers in die lidstaat noodzakelijk 
wordt geacht.
7. De Commissie stelt overeenkomstig de 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater 
gedelegeerde handelingen vast waarin de 
inhoudelijke aspecten van het te 
verrichten nader boekenonderzoek 
worden gespecificeerd en expliciet wordt 
aangegeven wat precies met effectieve 
uitwisseling van informatie wordt bedoeld.

Or. en

Motivering

AB’s met zetel in een derde land kunnen toegang krijgen tot de Europese markt van zodra zij 
voldoen aan de in de richtlijn gestelde eisen met betrekking tot de bescherming van beleggers.

Amendement 588
Wolf Klinz, Carl Haglund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
Procedure en voorwaarden voor de 

registratie van niet-systeemrelevante 
BAB’s
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1. Een niet-systeemrelevante BAB dient 
met het oog op zijn registratie bij de 
bevoegde autoriteiten van zijn lidstaat van 
herkomst naast de in de artikelen 5, letters 
–a),  a), c) en g), gestipuleerde gegevens 
tevens de volgende informatie te 
verstrekken:
a) een activiteitenprogramma dat ook 
informatie bevat over de manier waarop 
de BAB denkt te voldoen aan zijn 
verplichtingen in het kader van hoofdstuk 
IV;
b) de organisatiestructuur van de BAB.
2. De bevoegde autoriteiten bevestigen de 
registratie van zodra de in lid 1 bedoelde 
informatie volledig is ingediend.

Or. en

Motivering

De hoofdprioriteit van deze richtlijn bestaat erin systeemrisico's te ondervangen. Om 
ongewilde nevenschade te voorkomen als gevolg van het feit dat één maatregel wordt 
vastgesteld voor iedereen, moeten kleinere BAB's alleen verplicht worden zich te laten 
registreren en de transparantieverplichtingen van de artikelen 19 t/m 21 na te leven.

Amendement 589
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De BAB stelt de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaat van herkomst vooraf in kennis 
van wijzigingen in de in hun 
oorspronkelijke aanvraag verstrekte 
informatie die van substantiële invloed 
kunnen zijn op de voorwaarden waaronder 
de vergunning is verleend, en met name 
van wijzigingen in de beleggingsstrategie 
en het beleggingsbeleid van een door hem 
beheerd AB, in het reglement of de 
statuten van een AB en de identiteit van 

De BAB stelt de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaat van herkomst vooraf in kennis 
van inhoudelijke wijzigingen in de 
voorwaarden waaronder de
oorspronkelijke vergunning is verleend, en 
met name van inhoudelijke wijzigingen in
het programma van werkzaamheden van
de BAB, in de beleggingsstrategie en het 
beleggingsbeleid van een door hem 
beheerd AB.
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nieuwe, door hem te beheren AB's.

Or. en

Motivering

De investeringseisen van beroepsbeleggers zijn vaak aan kortetermijnveranderingen 
onderhevig. De BAB moet in staat zijn zich hieraan onverwijld aan te passen. Indien 
dergelijke veranderingen binnen een maand door de bevoegde autoriteit worden onderzocht, 
zou de hieruit voortvloeiende vertraging negatieve gevolgen hebben voor de 
concurrentiepositie van de BAB.

Amendement 590
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De BAB stelt de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaat van herkomst vooraf in kennis 
van wijzigingen in de in hun 
oorspronkelijke aanvraag verstrekte 
informatie die van substantiële invloed 
kunnen zijn op de voorwaarden waaronder 
de vergunning is verleend, en met name 
van wijzigingen in de beleggingsstrategie 
en het beleggingsbeleid van een door hem 
beheerd AB, in het reglement of de 
statuten van een AB en de identiteit van 
nieuwe, door hem te beheren AB's.

De BAB stelt de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaat van herkomst vooraf in kennis 
van wijzigingen in de in hun 
oorspronkelijke aanvraag verstrekte 
informatie die van substantiële invloed 
kunnen zijn op de voorwaarden waaronder 
de vergunning voor een AB is verleend, en 
met name van wijzigingen in de 
beleggingsstrategie en het 
beleggingsbeleid, in het reglement of de 
statuten van een AB.

Or. en

Motivering

Het gaat om vergunningen voor AB’s.
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Amendement 591
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer het intern beheerde AB´s betreft 
waarvan de aandelen tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten, 
dienen veranderingen met betrekking tot 
BAB-aandeelhouders met een 
gekwalificeerde deelneming slechts vóór 
de implementatie daarvan aan de 
bevoegde autoriteiten te worden gemeld 
indien deze aandeelhouders 
vertegenwoordigd zijn of wensen 
vertegenwoordigd te zijn in het bestuur 
van het AB of indien zij op andere wijze 
invloed uitoefenen of pogen uit te oefenen 
op het bestuur of het beheer van het AB.

Or. en

Motivering

Teneinde de handel en belegging in AB-aandelen niet onnodig te belemmeren, lijkt het 
wenselijk de noodzaak om de toezichthoudende autoriteiten van te voren in kennis te stellen, 
te beperken tot de gevallen waarbij veranderingen in gekwalificeerde deelnemingen invloed 
hebben of kunnen hebben op de samenstelling van het bestuur, een wijziging in de 
zeggenschap over het AB tot gevolg hebben (bv. bij een overname) of resulteren in enige 
andere vorm van niet-controlerende invloed op het bestuur of het beheer van het AB (bv. 
wanneer een "activistisch" hedgefonds of een aandeelhouder de strijd met de directie van het 
AB aanbindt teneinde haar strategie of besluiten te beïnvloeden).

Amendement 592
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen een maand na ontvangst van die 
kennisgeving stemmen de bevoegde 
autoriteiten, eventueel onder voorwaarden, 

Indien de bevoegde autoriteiten besluiten 
om beperkingen op te leggen of deze 
wijzigingen af te wijzen, stellen zij de BAB 
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in met deze wijzigingen of wijzen zij deze 
af.

hiervan binnen een maand na ontvangst 
van die kennisgeving op de hoogte. Indien 
de bevoegde autoriteiten binnen de 
beoordelingsperiode geen bezwaar maken 
tegen de wijzigingen, kunnen zij worden 
doorgevoerd.

Or. en

Motivering

De investeringseisen van beroepsbeleggers zijn vaak aan kortetermijnveranderingen 
onderhevig. De BAB moet in staat zijn zich hieraan onverwijld aan te passen. Indien 
dergelijke veranderingen binnen een maand door de bevoegde autoriteit worden onderzocht, 
zou de hieruit voortvloeiende vertraging negatieve gevolgen hebben voor de 
concurrentiepositie van de BAB.

Amendement 593
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De alinea´s 1 en 2 zijn niet van toepassing 
indien de wijzigingen uitsluitend 
betrekking hebben op de 
beleggingsstrategie en het 
beleggingsbeleid van door de BAB 
beheerde AB´s die uitsluitend aan 
professionele beleggers zijn verhandeld.
De BAB informeert de bevoegde 
autoriteiten op gepaste wijze omtrent 
dergelijke wijzingen. 

Or. en

Motivering

De investeringseisen van beroepsbeleggers zijn vaak aan kortetermijnveranderingen 
onderhevig. De BAB moet in staat zijn zich hieraan onverwijld aan te passen. Indien 
dergelijke veranderingen binnen een maand door de bevoegde autoriteit worden onderzocht, 
zou de hieruit voortvloeiende vertraging negatieve gevolgen hebben voor de 
concurrentiepositie van de BAB.
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Amendement 594
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer het intern beheerde AB´s betreft 
waarvan de aandelen tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten 
dienen veranderingen met betrekking tot 
BAB-aandeelhouders met een 
gekwalificeerde deelneming slechts vóór 
de implementatie daarvan aan de 
bevoegde autoriteiten te worden gemeld 
indien deze aandeelhouders
vertegenwoordigd zijn of wensen 
vertegenwoordigd te zijn in het bestuur 
van het AB of indien zij op andere wijze 
invloed uitoefenen of pogen uit te oefenen 
op het bestuur of het beheer van het AB.

Or. en

Motivering

Bij AB´s waarvan de aandelen zijn genoteerd en worden verhandeld op gereguleerde markten 
kan reguliere beurshandel leiden tot incidentele of geregelde wijzigingen in deelnemingen van 
meer dan 10% van het kapitaal of de stemrechten van het AB.

Teneinde de handel en belegging in AB-aandelen niet onnodig te belemmeren, lijkt het 
wenselijk de noodzaak om de toezichthoudende autoriteiten van te voren in kennis te stellen, 
te beperken tot de gevallen waarbij veranderingen in gekwalificeerde deelnemingen invloed 
hebben of kunnen hebben op de samenstelling van het bestuur, een wijziging in de 
zeggenschap over het AB tot gevolg hebben of resulteren in enige andere vorm van niet-
controlerende invloed op het bestuur of het beheer van het AB.
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Amendement 595
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt, overeenkomstig de 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater, 
gedelegeerde handelingen vast ter nadere 
bepaling van de criteria ter beoordeling 
van substantiële wijzigingen in de 
voorwaarden waaronder de vergunning is 
verleend.

Or. en

Amendement 596
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten mogen de 
vergunning die aan een BAB is verleend, 
intrekken indien deze:

De bevoegde autoriteiten mogen de 
vergunning die aan een AB is verleend, 
intrekken indien deze:

Or. en

Motivering

Het gaat om vergunningen voor AB’s.
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Amendement 597
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
De bevoegde autoriteiten informeren de 
EAEM viermaal per jaar in 
geconsolideerde vorm over al dan niet 
verleende vergunningen en over de 
toepassing van de artikelen 6,7 en 8 van 
deze richtlijn.

Or. en

Motivering

De Europese Autoriteit voor effecten en markten moet beschikken over alle relevante 
informatie voor statistische en toezichtsdoeleinden teneinde gelijke 
mededingingsvoorwaarden en de doeltreffende tenuitvoerlegging van deze richtlijn te 
waarborgen. 

Amendement 598
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Hoofdstuk 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoofdstuk 2 bis
Verplichtingen voor BAB´s die 

portefeuilles beheren met AB's zonder 
hefboomfinanciering en met een beheerd 

vermogen van minder dan €1 miljard
Artikel 8 bis

Werkingssfeer
Deze afdeling is van toepassing op BAB´s 
die AB-portefeuilles beheren waarvan het 
beheerde vermogen de grens van 
1.000 miljoen euro niet overschrijdt, voor 
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zover de bewuste AB-portefeuilles bestaan 
uit AB's zonder hefboomfinanciering en 
bij deze AB's gedurende een periode van 
vijf jaar na de datum van oprichting van 
elk AB geen terugbetalingsrechten 
kunnen worden uitgeoefend;

Artikel 8 ter
Vergunningsvereiste

De lidstaten zorgen ervoor dat een BAB 
die onder deze richtlijn valt, zonder 
voorafgaande vergunning geen 
beheerdiensten voor AB's verricht of 
aandelen of rechten van deelneming 
daarin verhandelt.
Ondernemingen waaraan geen 
vergunning overeenkomstig deze richtlijn 
of, in het geval van BAB's die niet onder 
deze richtlijn vallen, overeenkomstig het 
nationale recht van een lidstaat is 
verleend, mogen in de Unie voor AB's 
geen beheerdiensten verrichten.
Ondernemingen waaraan geen 
vergunning is verleend overeenkomstig:
a) hoofdstuk II of hoofdstuk VII van deze 
richtlijn;
b) Richtlijn 2004/39/EG; of
c) Richtlijn 2006/48/EG
mogen aan beleggers in de Unie geen 
rechten van deelneming of aandelen in 
AB´s verhandelen, met dit voorbehoud dat 
het eenieder is toegestaan aandelen of 
rechten van deelneming in AB´s aan 
beleggers in een lidstaat te verhandelen 
overeenkomstig het nationale recht van 
die lidstaat.
2. BAB's mag een vergunning worden 
verleend om beheerdiensten te verrichten 
voor hetzij alle, hetzij bepaalde soorten 
AB's.
BAB's mogen over een vergunning 
overeenkomstig deze richtlijn beschikken 
en hun mag een vergunning als beheer-
of beleggingsmaatschappij 
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overeenkomstig Richtlijn 2009/65/EG (de 
Icbe-richtlijn) worden verleend.

Artikel 8 quater
Procedure voor de verlening van een 

vergunning
Een BAB die een vergunning aanvraagt, 
verstrekt de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat waar hij zijn statutaire zetel heeft, 
het volgende:
a) informatie over de identiteit van de 
rechtstreekse of middellijke BAB-
aandeelhouders of –leden, natuurlijke of 
rechtspersonen, die daarin een 
gekwalificeerde deelneming bezitten, 
alsmede over het bedrag van die 
deelneming;
b) een programma van werkzaamheden, 
waaronder informatie over de wijze 
waarop de BAB aan zijn verplichtingen 
krachtens de relevante bepalingen van de 
hoofdstukken III, IV, V, VI en VII denkt 
te voldoen;
c) informatie over de soorten door hem te 
beheren AB´s;
d) indien van toepassing, informatie over 
de getroffen regelingen inzake de 
delegatie van cruciale of belangrijke 
beheertaken aan derden, als bedoeld in 
artikel 18 en, indien van toepassing, 
artikel 35;
e) informatie over de getroffen regelingen 
om de activa van AB’s in bewaring te 
geven.
De BAB moet zijn hoofdkantoor hebben 
in de lidstaat waar hij zijn statutaire zetel 
heeft.

Artikel 8 quinquies
Voorwaarden voor de verlening van een 

vergunning
1. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst verlenen een vergunning 
alleen als zij ervan overtuigd zijn dat de 
BAB in staat zal zijn om aan de 
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voorwaarden van deze richtlijn te voldoen.
De vergunning is voor alle lidstaten 
geldig.
2. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst weigeren een vergunning te 
verlenen wanneer de daadwerkelijke 
uitoefening van hun toezichthoudende 
taken wordt belemmerd door:
a) de wettelijke of bestuursrechtelijke 
bepalingen van een derde land die van 
toepassing zijn op één of meer natuurlijke 
of rechtspersonen waarmee de BAB 
nauwe banden heeft in de zin van artikel 
4, punt 31), van Richtlijn 2004/39/EG;
b) moeilijkheden in verband met de 
handhaving van die wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepalingen.
3. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst kunnen de reikwijdte van de 
vergunning beperken, met name ten 
aanzien van het soort AB dat de BAB mag 
beheren.
4. De bevoegde autoriteiten stellen de 
aanvrager binnen twee maanden na de 
indiening van een volledige aanvraag 
ervan in kennis of de vergunning 
toegekend dan wel geweigerd is.
Weigering van goedkeuring of opgelegde 
beperkingen worden met redenen 
omkleed.
5. Zodra de vergunning is verleend, mag 
de BAB in de lidstaat van herkomst 
beheerdiensten gaan verrichten.

Artikel 8 sexies
Aanvullende kennisgevingen en 

wijzigingen in de reikwijdte van de 
vergunning

De BAB stelt de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaat van herkomst binnen 30 dagen 
na de ingang van de vergunning in kennis 
van eventuele wijzigingen in de in zijn 
oorspronkelijke aanvraag verstrekte 
informatie die van substantiële invloed 
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kunnen zijn op de voorwaarden 
waaronder de vergunning is verleend, en 
met name van materiële wijzigingen in de 
beleggingsstrategie en het 
beleggingsbeleid van door hem beheerde 
AB´s, in AB-reglementen of -statuten en 
in de identiteit van eventuele nieuwe, door 
hem te beheren AB's.
Indien een voorgestelde wijziging in strijd 
is met een door de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat van herkomst opgelegde 
beperking van de reikwijdte van de 
vergunning van een BAB, stelt de BAB 
deze bevoegde autoriteiten daarvan vóór 
het ingaan van de vergunning in kennis 
en stemmen de bevoegde autoriteiten 
binnen een maand na ontvangst van die 
kennisgeving met deze wijzigingen in, 
onderwerpen zij deze aan beperkingen of 
wijzen zij ze af.

Artikel 8 septies
Intrekking van de vergunning

De bevoegde autoriteiten mogen de 
vergunning die aan een BAB is verleend 
intrekken indien deze:
(1) de vergunning heeft verworven door 
middel van valse verklaringen of op enige 
andere onregelmatige wijze;
(2) niet meer voldoet aan de voorwaarden 
waarop de vergunning is verleend;
(3) de ter omzetting van deze richtlijn 
vastgestelde bepalingen in ernstige mate 
of systematisch heeft overtreden.
Alvorens een dergelijke vergunning in te 
trekken, betrekken de bevoegde 
autoriteiten de belangen van de AB-
beleggers in hun overwegingen en 
proberen zij een passende regeling te 
treffen of te bevorderen voor het verdere 
beheer van het AB overeenkomstig de 
daarin vervatte voorwaarden.

Artikel 8 octies
Algemene beginselen
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1. De lidstaten zorgen ervoor dat BAB's 
hun beheerdiensten voor in de 
Gemeenschap gedomicilieerde of 
gevestigde AB´s alleen kunnen verrichten 
als zij te allen tijde aan de bepalingen van 
deze richtlijn voldoen.
BAB's:
a) gaan bij de uitoefening van hun 
werkzaamheden billijk, loyaal en met de 
nodige bekwaamheid, zorgvuldigheid en 
toewijding te werk;

b) zetten zich optimaal in voor de 
behartiging van de belangen van de door 
hen beheerde AB´s en van de beleggers 
daarin (geheel overeenkomstig de AB-
oprichtingsdocumenten);
c) houden zich aan de wet en aan de 
voorschriften betreffende de integriteit 
van de markt; en
d) zorgen ervoor dat alle AB-beleggers op 
billijke wijze worden behandeld.
Geen enkele belegger mag een 
preferentiële behandeling ten deel vallen, 
tenzij dit bekend wordt gemaakt aan alle 
beleggers.
2. De Commissie stelt, overeenkomstig de 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater, 
gedelegeerde handelingen vast voor de 
door de bevoegde autoriteiten te hanteren 
criteria om te beoordelen of BAB´s aan 
hun verplichting uit hoofde van lid 1 
voldoen, die passend en evenredig zijn, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
verschillen qua omvang, middelen, 
complexiteit, aard, beleggingen, 
beleggingsstrategieën en -technieken, 
structuren en beleggers tussen de diverse 
soorten BAB's.

Artikel 8 nonies 
Belangenconflicten
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1. De lidstaten schrijven voor dat BAB's 
alle redelijke maatregelen moeten nemen 
om belangenconflicten te onderkennen 
welke zich bij het beheer van een of meer 
AB's voordoen tussen de BAB's, met 
inbegrip van hun beheerders, werknemers 
of om het even welke persoon die 
rechtstreeks of onrechtstreeks met de BAB 
verbonden is door een zeggenschapsband, 
en de beleggers in door de BAB beheerde 
AB's of tussen de ene belegger en de 
andere belegger.
BAB's treffen en handhaven 
doeltreffende organisatorische en 
administratieve regelingen om alle 
redelijke maatregelen te kunnen nemen 
teneinde te voorkomen dat 
belangenconflicten de belangen van het 
AB en zijn beleggers schaden.
Eventueel en evenredig met de aard, 
omvang en complexiteit van hun 
werkzaamheden, scheiden BAB´s binnen 
hun bedrijf taken en 
verantwoordelijkheden die met elkaar 
onverenigbaar kunnen worden geacht.
BAB's gaan na of de omstandigheden 
waaronder zij hun bedrijf uitoefenen, 
andere wezenlijke belangenconflicten met 
zich meebrengen, en maken deze aan AB-
beleggers bekend.
2. Indien de door de BAB's getroffen 
organisatorische regelingen voor het 
beheer van belangenconflicten 
ontoereikend zijn om redelijkerwijs te 
mogen aannemen dat het risico dat de 
belangen van de beleggers worden 
geschaad, zal worden voorkomen, maken 
BAB's op heldere wijze de algemene aard 
of de bronnen van mogelijke 
belangenconflicten bekend aan de 
beleggers alvorens voor hen zaken te 
doen, en stellen zij adequate 
gedragsregels en afdoende procedures op.

Artikel 8 decies 
Aanvangskapitaal en feitelijk kapitaal
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BAB's dienen te beschikken over een 
eigen vermogen van ten minste 
50.000 EUR.
Ongeacht het bedrag dat op grond van de 
eerste alinea vereist is, mag het eigen 
vermogen van andere BAB´s dan die 
welke uitsluitend AB´s beheren die:
a) geen gebruik maken van 
hefboomfinanciering; en
b) ten aanzien waarvan gedurende een 
periode van vijf jaar vanaf de datum van 
oprichting van het AB geen 
terugbetalingsrechten kunnen worden 
uitgeoefend.
nooit lager zijn dan het bedrag dat uit 
hoofde van artikel 21 van Richtlijn 
2006/49/EG vereist is. Het vereiste totale 
eigen vermogen mag evenwel niet meer 
bedragen dan 1.000.000 EUR.
Voor de toepassing van de tweede alinea 
gelden de volgende portefeuilles als 
portefeuilles van de BAB:
a) AB-portefeuilles die door de BAB 
worden beheerd, met inbegrip van AB's 
waarvoor de BAB een of meer taken 
overeenkomstig artikel 18 heeft 
gedelegeerd, met uitzondering evenwel 
van portefeuilles waarvan het beheer aan 
hem is gedelegeerd;

Artikel 8 undecies
Jaarverslag

1. Een BAB stelt voor elk door hem 
beheerd AB een jaarverslag per boekjaar
ter beschikking. Het jaarverslag wordt 
uiterlijk vier maanden na afloop van het 
boekjaar ter beschikking gesteld aan de 
beleggers en de bevoegde autoriteiten of, 
wanneer informatie van derden wordt 
gevraagd (zoals het boekenonderzoek van 
eventuele onderliggende beleggingen van 
het AB), uiterlijk zes maanden na afloop 
van het boekjaar.
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2. Het jaarverslag bevat ten minste de 
volgende informatie:
a) een balans of een vermogensstaat;
b) een rekening van de inkomsten en 
uitgaven van het boekjaar;
c) een verslag over de activiteiten van het 
verstreken boekjaar.
3. De boekhoudkundige informatie in het 
jaarverslag moet worden opgemaakt in 
overeenstemming met de in het reglement 
of de statuten van het bewuste AB vervatte 
boekhoudkundige normen of beginselen 
en worden geverifieerd door een of meer 
personen die overeenkomstig Richtlijn 
2006/43/EG krachtens de wet bevoegd zijn 
om jaarrekeningen te controleren. Het 
accountantsverslag, met inbegrip van 
eventuele voorbehouden, moet integraal 
in het jaarverslag worden opgenomen.
4. De Commissie stelt, overeenkomstig de 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater, 
gedelegeerde handelingen vast ter verdere 
bepaling van de vorm en inhoud van het 
jaarverslag. Deze handelingen dienen 
gepast en evenredig te zijn en moeten zijn 
afgestemd op het soort BAB waarop zij 
van toepassing zijn en de AB's waarop het 
verslag betrekking heeft, rekening 
houdend met de verschillen qua omvang, 
middelen, complexiteit, aard, beleggingen, 
beleggingsstrategieën en -technieken, 
structuren en beleggers tussen de diverse 
soorten BAB's en de AB's die zij beheren.

Artikel 8 duodecies
Verstrekking van informatie aan 

beleggers
1. BAB's zorgen ervoor dat, voor zover 
van toepassing op het betrokken AB, AB-
beleggers voordat zij in het AB beleggen, 
de volgende informatie ontvangen en in 
kennis worden gesteld van eventuele 
wijzigingen daarin:
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a) een beschrijving van de AB-
beleggingsstrategie en -doelstellingen, alle 
soorten activa waarin het AB mag 
beleggen, de technieken die het daarbij 
mag toepassen, en alle daaraan 
verbonden risico's, eventueel van 
toepassing zijnde beleggingsbeperkingen, 
de omstandigheden waaronder het AB 
van hefboomfinanciering gebruik mag 
maken, de toegestane soorten en bronnen 
van hefboomfinanciering en de risico's 
daarvan, en eventuele beperkingen op het 
gebruik van hefboomfinanciering;
b) een beschrijving van de procedures 
middels welke het AB zijn 
beleggingsstrategie, zijn beleggingsbeleid 
of beide kan wijzigen;
c) een beschrijving van de juridische 
implicaties van de contractuele 
verhouding die wordt aangegaan voor 
beleggingen, met inbegrip van informatie 
over de rechterlijke bevoegdheid, de 
toepasselijke wetgeving en het (al dan 
niet) bestaan van rechtsinstrumenten die 
voorzien in de erkenning en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen op het 
grondgebied waarop het fonds is 
gedomicilieerd;
d) de identiteit, indien van toepassing, van 
de huidige of voorgestelde bewaarder, 
taxateur, auditor en andere huidige of 
voorgestelde cruciale of belangrijke 
dienstverleners van het AB, alsmede een 
beschrijving van hun taken en de rechten 
van de belegger, mochten zij hun 
verplichtingen niet nakomen;
e) een beschrijving van alle cruciale of 
belangrijke gedelegeerde beheertaken en 
de identiteit van de derde waaraan de taak 
is gedelegeerd;
f) een beschrijving van de AB-
waarderingsprocedure en, indien van 
toepassing, van de modellen voor de 
waardering van activa,
waaronder methoden die voor moeilijk te 
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waarderen activa worden gebruikt;
g) indien er ten aanzien van het AB 
uitoefenbare terugbetalingsrechten 
bestaan, een beschrijving van het beheer 
van het AB-liquiditeitsrisico, waaronder 
de terugbetalingsrechten onder zowel 
normale als uitzonderlijke 
omstandigheden, de bestaande 
terugbetalingsregelingen met beleggers, 
en de wijze waarop de BAB een billijke 
behandeling van beleggers waarborgt;
h) een beschrijving van alle vergoedingen, 
kosten en uitgaven die direct of indirect 
ten laste komen van de beleggers; 
i) wanneer een belegger een preferentiële 
behandeling ten deel valt of het recht op 
een preferentiële behandeling verwerft, 
een beschrijving van deze preferentiële 
behandeling, en of er een band bestaat 
tussen het BAB en die belegger;
j) het meest recente jaarverslag, indien 
een dergelijk jaarverslag bestaat met 
betrekking tot het AB;

k) een bevestiging dat de BAB óf moet 
voldoen aan de in artikel 14 vervatte 
kapitaalvereisten óf beschikt over een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering op 
een passend niveau die redelijkerwijs 
verkrijgbaar is op de markt; en
l) indien de BAB onder de in artikel 2, lid 
2, sub a) vastgestelde drempelbedragen 
komt of anderszins niet aan de bepalingen 
van deze richtlijn voldoet, een vermelding 
hiervan.
2. Een BAB verstrekt de beleggers voor 
elk door hem beheerd AB ten aanzien 
waarvan terugbetalingsrechten kunnen 
worden uitgeoefend periodiek informatie 
over:
a) het percentage AB-activa waarvoor 
bijzondere regelingen gelden vanwege de 
illiquide aard ervan;
b) eventuele nieuwe regelingen voor het 
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beheer van de liquiditeit van het AB;
c) het actuele risicoprofiel van het AB en 
de risicobeheersystemen waarmee de BAB 
deze risico's beheert.
3. De Commissie stelt, overeenkomstig de 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater, 
gedelegeerde handelingen vast ter nadere 
uitwerking van de 
informatieverplichtingen van BAB's en de 
frequentie van de informatie als bedoeld 
in lid 2. Deze handelingenmoeten zijn 
afgestemd op het soort BAB waarop zij 
van toepassing zijn en dienen evenredig, 
te zijn, waarbij o.a. rekening wordt 
gehouden met de verschillen qua omvang, 
middelen, complexiteit, aard, beleggingen, 
beleggingsstrategieën en -technieken, 
structuren en beleggers tussen de diverse 
soorten BAB's.

Artikel 8 terdecies 
Rapportageverplichtingen jegens de 

bevoegde autoriteiten
1. BAB's brengen aan de bevoegde 
autoriteiten van hun lidstaat van 
herkomst regelmatig verslag uit over de 
voornaamste markten en instrumenten 
waarin zij voor de door hen beheerde 
AB´s handelen.
Zij verstrekken geaggregeerde informatie 
over de voornaamste instrumenten waarin 
zij handelen, de beurzen waarvan zij lid 
zijn of waarop zij actief handelen, en de 
voornaamste handelsposities en 
belangrijkste resulterende concentraties 
van elk door hen beheerd AB.
2. Een BAB brengt aan de bevoegde 
autoriteiten van zijn lidstaat van herkomst 
voor elk door hem beheerd AB ten 
aanzien waarvan terugbetalingsrechten 
kunnen worden uitgeoefend regelmatig 
verslag uit over:
a) het percentage AB-activa waarvoor 
bijzondere regelingen gelden vanwege de 
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illiquide aard ervan;
b) eventuele nieuwe regelingen voor het 
beheer van de liquiditeit van het AB;
c) het actuele risicoprofiel van het AB en 
de risicobeheerinstrumenten waarmee de 
BAB deze risico's beheert;
d) de voornaamste categorieën activa 
waarin het AB heeft belegd;
e) indien van toepassing, de 
gebruikmaking van baissetransacties in 
de verslaggevingsperiode.
3. Een BAB zendt de bevoegde 
autoriteiten van zijn lidstaat van herkomst 
voor elk door hem beheerd AB de 
volgende stukken toe:
a) een jaarverslag van elk door hem 
beheerd AB over elk boekjaar, binnen vier 
of zes maanden na afloop van de periode 
waarop het betrekking heeft;
b) een gedetailleerd overzicht van alle 
door hem beheerde AB's aan het eind van 
elk kwartaal.
4. De Commissie stelt, overeenkomstig de 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater, 
gedelegeerde handelingen vast ter nadere 
uitwerking van de 
rapportageverplichtingen als bedoeld in 
de leden 1, 2 en 3, alsmede van de 
frequentie daarvan. Deze handelingen 
dienen gepast en evenredig te zijn en 
moeten zijn afgestemd op het soort BAB 
en AB waarop zij van toepassing zijn, 
waarbij o.a. rekening wordt gehouden met 
de verschillen qua omvang, middelen, 
complexiteit, aard, beleggingen, 
beleggingsstrategieën en -technieken, 
structuren en beleggers tussen de diverse 
soorten BAB's.

Artikel 8 quaterdecies
Verhandeling van aandelen of rechten 

van deelneming in AB's in de lidstaat van 
herkomst
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1. Een vergunninghoudende BAB mag 
aandelen of rechten van deelneming in 
AB’s verhandelen aan professionele 
beleggers in de lidstaat van herkomst.
2. De BAB doet de bevoegde autoriteiten 
van zijn lidstaat van herkomst binnen 30 
dagen na de definitieve sluiting van de 
inschrijving op aandelen en rechten van 
deelneming in een AB (of, in het geval 
van AB´s die gedurende hun gehele 
levenscyclus openstaan voor inschrijving 
in plaats van gedurende één 
inschrijvingsperiode, binnen 30 dagen na 
goedkeuring van de eerste inschrijvingen) 
een kennisgeving toekomen met 
betrekking tot elk door hem beheerd AB.
Deze kennisgeving bevat de volgende 
informatie:
a) om welke AB´s het gaat en waar zij hun 
zetel hebben;
b) het AB-reglement of de AB-statuten;
c) een beschrijving van – of voor 
beleggers beschikbare informatie over –
het AB;
d) gedetailleerde informatie over de 
regelingen die zijn getroffen om ervoor te 
zorgen dat het AB uitsluitend aan 
professionele beleggers wordt verhandeld 
of – indien de betrokken lidstaat de 
verhandeling van het AB aan kleine 
beleggers toestaat – dat alle van 
toepassing zijnde beperkingen inzake de 
verhandeling aan kleine beleggers worden 
nageleefd, met inbegrip van de gevallen 
waarin de BAB beleggingsdiensten voor 
zijn AB laat verzorgen door 
onafhankelijke entiteiten.
3. In overeenstemming met de in alinea 2 
bedoelde uitvoeringsmaatregelen en op 
voorwaarde dat dergelijke maatregelen 
verhandeling aan professionele beleggers 
niet in de weg staan, mogen de bevoegde 
autoriteiten ingevolge dit artikel restricties 
of voorwaarden verbinden aan de 
verhandeling van AB's op hun 
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grondgebied.
De Commissie stelt, in overeenstemming 
met de artikelen 49 bis, 49 ter en 49 
quater, gedelegeerde handelingen vast ter 
uitwerking van de soorten restricties of 
voorwaarden die overeenkomstig de 
tweede alinea van dit lid mogen worden 
verbonden aan de verhandeling van AB's.
Dergelijke handelingen mogen geen 
enkele beperking of voorwaarde met zich 
meebrengen die de verhandeling aan 
professionele beleggers belemmert.

Artikel 8 quindecies
Mogelijkheid voor de lidstaten om de 

verhandeling van AB's aan kleine 
beleggers toe te staan

De lidstaten mogen de verhandeling van 
AB's aan kleine beleggers op hun 
grondgebied toestaan.
Lidstaten kunnen daartoe verplichtingen 
opleggen aan de BAB´s of AB´s die 
verschillen van de krachtens deze richtlijn 
opgelegde verplichtingen.
Een lidstaat die verhandeling aan kleine 
beleggers toestaat, moet alle BAB´s die uit 
hoofde van deze richtlijn een vergunning 
krijgen toestaan AB´s aan kleine 
beleggers te verhandelen op dezelfde 
gronden en onder dezelfde voorwaarden 
als een nationale BAB, ongeacht de 
vestigingsplaats van de door de hen 
beheerde AB´s.
De lidstaten die de verhandeling van AB's 
aan kleine beleggers op hun grondgebied 
toestaan, stellen de Commissie binnen een 
jaar na de in artikel 54, lid 1, genoemde 
datum in kennis van:
a) de soorten AB's die BAB's op hun 
grondgebied aan kleine beleggers mogen 
verhandelen;
(b) de eventuele aanvullende 
verplichtingen die de lidstaten opleggen in 
verband met de verhandeling van AB's 
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aan kleine beleggers op hun grondgebied.
De lidstaten stellen de Commissie ook in 
kennis van eventuele latere wijzigingen in 
het bedoelde in de eerste alinea.

Artikel 8 sexdecies
Voorwaarden voor verhandeling in 

andere lidstaten
1. Een vergunninghoudende BAB mag 
aandelen of rechten van deelneming in 
AB’s aan professionele beleggers 
verhandelen in de lidstaat van herkomst.
Indien een vergunninghoudende BAB de 
rechten van deelneming of aandelen in 
een door hem beheerd AB in een andere 
lidstaat aan professionele beleggers 
verhandelt, zendt hij de bevoegde 
autoriteiten van zijn lidstaat van herkomst 
binnen 30 dagen na ontvangst van het 
geld van de beleggers uit de andere 
lidstaat die zich inschrijven op aandelen 
of rechten van deelneming in het AB de 
volgende informatie toe: 
a) een kennisgeving met informatie over 
de door hem beheerde AB´s en de plaats 
waar zij hun zetel hebben;
(b) het AB-reglement of de AB-statuten;
c) een beschrijving van – of voor 
beleggers beschikbare – informatie over 
het AB;
d) de vermelding van de lidstaat waarin 
hij de rechten van deelneming of 
aandelen in een AB dat onder zijn beheer 
staat aan professionele beleggers heeft 
verhandeld;
e) de regelingen die voor de verhandeling 
van AB's zijn getroffen en, indien van 
toepassing, informatie over de regelingen 
waarmee wordt voorkomen dat rechten 
van deelneming of aandelen in deze AB's 
aan kleine beleggers worden verhandeld.
2. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst zenden uiterlijk tien 
werkdagen na ontvangst van de volledige 
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documentatie deze in lid 1 bedoelde 
documentatie in haar geheel door naar de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar 
het AB werd verhandeld. Zij voegen een 
verklaring bij dat de betrokken BAB een 
vergunning heeft.
3. Na doorzending van de documentatie 
stellen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst de BAB daarvan 
onverwijld in kennis.
4. De lidstaten van ontvangst leggen de 
betrokken BAB geen aanvullende 
verplichtingen op in verband met de 
aangelegenheden die door deze richtlijn 
worden bestreken, doch de in lid 1, onder 
e), bedoelde regelingen betreffende de 
verhandeling van AB's aan kleine 
beleggers zijn onderworpen aan het recht 
en het toezicht van de lidstaat van 
ontvangst.
5. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
kennisgeving en de verklaring als bedoeld 
in lid 1, gesteld zijn in een taal die in de 
internationale financiële wereld 
gebruikelijk is.
De lidstaten zorgen ervoor dat hun 
bevoegde autoriteiten toestaan dat de in 
lid 2 bedoelde documenten elektronisch 
worden doorgezonden en ingediend.
6. Wanneer de overeenkomstig lid 2 
verstrekte gegevens worden gewijzigd, 
stelt de BAB de bevoegde autoriteiten van 
zijn lidstaat van herkomst schriftelijk van 
de desbetreffende wijziging in kennis, 
zulks binnen 30 dagen na implementatie 
van de wijziging.
De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst stellen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van ontvangst 
onverwijld in kennis van deze wijzigingen.
7. De Commissie stelt, overeenkomstig de 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater, 
gedelegeerde handelingen vast ter nadere 
bepaling van:
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a) de vorm en de inhoud van een 
standaardmodel van de kennisgeving;
b) de vorm en de inhoud van een 
standaardmodel van de verklaring.

Or. en

Motivering

BAB’s die portefeuilles beheren van AB’s zonder hefboomfinanciering en met een beheerd 
vermogen van minder dan 1 miljard euro, moeten niet aan alle in deze richtlijn gestelde 
verplichtingen worden onderworpen. De regelgeving voor die BAB’s dient zeer zorgvuldig te 
worden toegesneden op de beperkte risico's die zij opleveren.

Amendement 599
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Hoofdstuk III - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening 
door BAB's

Voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening 
door AB's en hun BAB´s

Or. en

Motivering

Voorwaarden voor de bedrijfsuitvoering hebben betrekking op zowel AB´s als BAB´s.

Amendement 600
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat BAB's 
hun beheerdiensten alleen in de 
Gemeenschap kunnen verrichten als zij te 
allen tijde aan de bepalingen van deze 
richtlijn voldoen.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat BAB's 
hun grensoverschrijdende beheerdiensten 
alleen in de Gemeenschap kunnen 
verrichten als zij te allen tijde aan de 
bepalingen van deze richtlijn voldoen.
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Or. en

Amendement 601
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat BAB's 
hun beheerdiensten alleen in de 
Gemeenschap kunnen verrichten als zij te 
allen tijde aan de bepalingen van deze 
richtlijn voldoen.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat BAB's 
hun grensoverschrijdende beheerdiensten 
alleen in de Gemeenschap kunnen 
verrichten als zij te allen tijde aan de 
bepalingen van deze richtlijn voldoen.

Or. en

Amendement 602
Hans-Peter Martin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) stellen beginselen voor een 
beloningsbeleid op, die 
kortetermijngerichte winstmotieven 
tegengaan en de langetermijnbelangen 
van BAB's en beleggers waarborgen.

Or. de
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Amendement 603
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Lidstaten kunnen BAB´s 
verplichten om jaarlijks openheid te geven 
over hun interne beloningsbeleid in 
algemene zin.

Or. en

Motivering

Beloning dient een privéaangelegenheid te blijven tussen de AB´s, de BAB´s, de beleggers 
daarin en de bevoegde autoriteit.

Amendement 604
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast voor de door 
de bevoegde autoriteiten te hanteren 
criteria om te beoordelen of BAB's aan hun 
verplichting uit hoofde van lid 1 voldoen.

2. De Commissie kan in overeenstemming 
met de artikelen 49 bis, 49 ter en 
49 quater met behulp van gedelegeerde 
handelingen maatregelen vaststellen voor 
de door de bevoegde autoriteiten te 
hanteren criteria om te beoordelen of 
BAB's aan hun verplichting uit hoofde van 
lid 1 voldoen.

Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.

Or. en
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Motivering

Dit is, gelet op de nieuwe comitologieprocedures, de juiste formulering indien dit artikel 
wordt gehandhaafd.

Amendement 605
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
Beloning

1. Lidstaten dienen BAB´s ertoe te 
verplichten zorg te dragen voor een 
beloningsbeleid en een beloningscultuur 
die in overeenstemming zijn met en 
bijdragen aan een deugdelijk en 
doeltreffend risicobeheer en die niet 
aansporen tot het nemen van 
buitensporige risico´s noch strijdig zijn 
met de risicoprofielen, het fondsreglement 
of de statuten van de door hen beheerde 
AB´s.
Het beleid en de cultuur dienen 
gedetailleerd te zijn uitgewerkt en in 
verhouding te staan tot de aard, omvang 
en complexiteit van de werkzaamheden 
van de BAB en door hem beheerde AB´s.
De in bijlage I neergelegde beginselen 
dienen in alle gevallen te worden 
nageleefd.
2. De Commissie stelt overeenkomstig de 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater 
gedelegeerde handelingen vast ter nadere 
bepaling van de in bijlage I beschreven 
beginselen. Het CEER ziet toe op de 
hantering van richtsnoeren voor een goed 
beloningsbeleid dat in overeenstemming is 
met de in bijlage I neergelegde 
beginselen. In de richtsnoeren wordt ook 
rekening gehouden met de beginselen 
betreffende een goed beloningsbeleid die 
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zijn neergelegd in de aanbeveling van de 
Commissie van 30 april 2009 over het 
beloningsbeleid in de financiële 
dienstensector, alsmede met de omvang 
van de BAB´s en de door hen beheerde 
AB´s, hun interne organisatie en de aard, 
reikwijdte en complexiteit van hun 
werkzaamheden. Het CEBT werkt nauw 
samen met het CEER bij het toezicht op 
de hantering van richtsnoeren voor het 
beloningsbeleid.

Or. en

Motivering

Maatregelen betreffende beloning moeten in de gehele financiële sector van toepassing zijn 
teneinde het nemen van buitensporige risico´s tegen te gaan. Deze maatregelen moeten 
dwingend en niet slechts indicatief van aard zijn. Zij dienen met name een van de 
belangrijkste elementen van dit beloningsbeleid te omvatten, namelijk de zgn.´carried 
interest´. In de richtlijn moeten grondbeginselen worden vastgelegd, maar het bepalen van 
specifiekere regels moet worden overgelaten aan de niveaus 2 en 3. Op het niveau van de 
richtsnoeren kunnen de beginselen worden gespecificeerd met betrekking tot de omvang en 
het soort BAB en AB.

Amendement 606
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
Beloning

1. De lidstaten dienen BAB´s ertoe te 
verplichten zorg te dragen voor een 
beloningsbeleid en een beloningscultuur 
die in overeenstemming zijn met en 
bijdragen aan een deugdelijk en 
doeltreffend risicobeheer en 
waardecreatie op lange termijn en die niet 
aansporen tot het nemen van 
buitensporige risico´s welke strijdig zijn 
met de risicoprofielen, het fondsreglement 
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of de statuten van de door hen beheerde 
AB´s.
2. Het beloningsbeleid en de 
beloningscultuur dienen gedetailleerd te 
zijn uitgewerkt en in verhouding te staan 
tot de aard, omvang en complexiteit van 
de werkzaamheden van de BAB en de 
door hem beheerde AB´s.

Or. en

Motivering

De uitgangspunten moeten aansluiten bij de beginselen voor een deugdelijk beloningsbeleid 
die op 25 september 2009 zijn geformuleerd door de Financiële Stabiliteitsraad. De na afloop 
van de Top van Pittsburgh (24-25 september 2009) door de deelnemende leiders aangenomen 
verklaring strookt volledig met de implementatienormen die de Financiële Stabiliteitsraad 
heeft vastgesteld om het beloningsbeleid af te stemmen op waardecreatie op lange termijn en 
niet op het nemen van buitensporige risico's.

Wij zijn van mening dat de door de G20 bekrachtigde beginselen van de Financiële 
Stabiliteitsraad op dezelfde wijze van toepassing moeten zijn op voor het systeem belangrijke 
BAB´s als op andere leveranciers van financiële diensten.  Hoewel wij van mening zijn dat het 
niet nodig is gedetailleerde vereisten met betrekking tot beloning in deze richtlijn op te 
nemen, is het van belang dat in eventuele relevante maatregelen op niveau 2 die op grond van 
deze richtlijn worden uitgevoerd wel rekening wordt gehouden met het 
proportionaliteitsbeginsel en dat hierin het concurrentievermogen van de industrie in de EU 
gewaarborgd blijft door middel van consequente tenuitvoerlegging van dergelijke initiatieven 
door de Commissie in samenwerking met de Raad voor financiële stabiliteit, zoals 
nagestreefd door de FSB.

Meer in het bijzonder dient ieder amendement dat beoogt een BAB de verplichting op te 
leggen beloningsvoorwaarden te hanteren die verenigbaar zijn met de regels die gelden voor 
kredietinstellingen en beleggingsondernemingen te worden verworpen, aangezien er zeer 
goede redenen zijn om het beloningsbeleid voor BAB´s wettelijk te laten verschillen van dat 
voor bijvoorbeeld banken en makelaars/handelaren.
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Amendement 607
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
Beloningsbeleid

1. Het beloningsbeleid van BAB´s mag 
niet aansporen tot het nemen van risico´s 
die niet in verhouding staan tot het 
risicoprofiel van de door hen beheerde 
AB´s.
2. Bij de vaststelling en toepassing van het 
beloningsbeleid voor de categorieën van 
medewerkers wier 
beroepswerkzaamheden hun risicoprofiel 
wezenlijk beïnvloeden, nemen BAB´s de 
beginselen in acht die zijn neergelegd in 
bijlage I van Richtlijn 2010/…/EU [tot 
wijziging van de Richtlijnen 2006/48/EG 
en 2006/49/EG wat betreft de 
kapitaalvereisten voor de 
handelsportefeuille en voor 
hersecuritisaties], alsook het 
bedrijfseconomisch toezicht op het 
beloningsbeleid.
3. Daarnaast dient het beloningsbeleid te 
waarborgen dat de scheiding tussen 
risicobeheer, compliance- en 
waardebeoordelingstaken gehandhaafd 
blijft.

Or. en

Motivering

Aldus wordt ingegaan op de zorg dat de beloningsstructuur kan aanzetten tot het nemen van 
buitensporige risico´s. Tegelijkertijd doet de formulering recht aan de specifieke aard van 
AB´s. Niet het nemen van risico´s op zichzelf wordt gesanctioneerd, maar het nemen van 
risico´s die niet in verhouding staan tot het risicoprofiel van de AB´s.
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Amendement 608
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
Beloningsbeleid

1. Het beloningsbeleid van BAB´s mag 
niet aansporen tot het nemen van risico´s 
die niet in verhouding staan tot het 
risicoprofiel van de door hen beheerde 
AB´s.
2. Bij de vaststelling en toepassing van het 
beloningsbeleid voor de categorieën van 
medewerkers wier 
beroepswerkzaamheden hun risicoprofiel 
wezenlijk beïnvloeden, nemen BAB´s de 
beginselen in acht die zijn neergelegd in 
bijlage I van Richtlijn 2010/…/EU [tot 
wijziging van de Richtlijnen 2006/48/EG 
en 2006/49/EG wat betreft de 
kapitaalvereisten voor de 
handelsportefeuille en voor 
hersecuritisaties], alsook het 
bedrijfseconomisch toezicht op het 
beloningsbeleid.
3. Daarnaast dient het beloningsbeleid te 
waarborgen dat de scheiding tussen 
risicobeheer, compliance- en 
waardebeoordelingstaken gehandhaafd 
blijft.

Or. en

Motivering

Aldus wordt ingegaan op de zorg dat de beloningsstructuur kan aanzetten tot het nemen van 
buitensporige risico´s. Tegelijkertijd doet de formulering recht aan de specifieke aard van 
AB´s. Niet het nemen van risico´s op zichzelf wordt gesanctioneerd, maar het nemen van 
risico´s die niet in verhouding staan tot het risicoprofiel van de AB´s.
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Amendement 609
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
Beloningsbeleid

1. De bevoegde autoriteiten dienen AB´s 
en BAB´s ertoe te verplichten zorg te 
dragen voor een beloningsbeleid en een 
beloningscultuur die in overeenstemming 
zijn met en bijdragen aan een deugdelijk 
en doeltreffend risicobeheer en die niet 
aansporen tot het nemen van risico´s die 
strijdig zijn met de risicoprofielen, het 
fondsreglement of de statuten van de door 
hen beheerde AB´s. Er dient rekening te 
worden gehouden met de in bijlage I 
vastgestelde technische criteria.
2. De bevoegde autoriteiten dienen ervoor 
te zorgen dat AB´s en BAB´s de in bijlage 
I vermelde verplichtingen naleven.

Or. en

Motivering

Een verantwoord beloningsbeleid is noodzakelijk om het nemen van buitensporige risico´s te 
voorkomen.

Amendement 610
Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
Beloningsbeleid voor BAB´s

De lidstaten leggen BAB´s de verplichting 
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op verantwoorde beloningsregelingen en -
praktijken te formuleren en 
implementeren die in overeenstemming 
zijn met een effectief risicobeheer en die 
garanderen dat de gegeven stimulansen 
zijn afgestemd op de 
langetermijnbelangen van de BAB´s, de 
AB´s en de beleggers.

Or. en

Motivering

De EU-regels met betrekking tot verantwoorde beloningspraktijken voor kredietinstellingen 
en beleggingsondernemingen worden geïmplementeerd door middel van amendering van 
Richtlijn 2006/48/EG. Om de consistentie van het beloningsbeleid in de financiële sector van 
de EU te waarborgen, dienen de bindende richtsnoeren voor het beloningsbeleid van BAB´s 
rechtstreeks gebaseerd te zijn op alle relevante onderdelen van Richtlijn 2006/48/EG. Om 
deugdelijk toezicht door het Europees Parlement en de Raad te waarborgen dienen deze 
richtsnoeren te worden vastgesteld door middel van een gedelegeerde handeling. De 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten dienen over de noodzakelijke bevoegdheden te 
beschikken om toe te zien op toepassing en handhaving van de wetgeving.

Amendement 611
Diogo Feio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
Beloningsbeleid

De BAB’s dienen verantwoorde 
beloningsregelingen en –praktijken te 
formuleren en implementeren die te 
verenigen zijn met een effectief 
risicobeheer en waardecreatie op lange 
termijn.

Or. en
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Amendement 612
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 ter
Kennisgeving

De BAB's informeren de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten omtrent de 
kenmerken van hun beloningsregelingen 
en –praktijken.

Or. en

Motivering

De uitgangspunten moeten aansluiten bij de beginselen voor een deugdelijk beloningsbeleid 
die op 25 september 2009 zijn geformuleerd door de Financiële Stabiliteitsraad. De na afloop 
van de Top van Pittsburgh (24-25 september 2009) door de deelnemende leiders aangenomen 
verklaring strookt volledig met de implementatienormen die de Financiële Stabiliteitsraad 
heeft vastgesteld om het beloningsbeleid af te stemmen op waardecreatie op lange termijn en 
niet op het nemen van buitensporige risico's.

Wij zijn van mening dat de door de G20 bekrachtigde beginselen van de Financiële 
Stabiliteitsraad op dezelfde wijze van toepassing moeten zijn op voor het systeem belangrijke 
BAB´s als op andere leveranciers van financiële diensten.  Hoewel wij van mening zijn dat het 
niet nodig is gedetailleerde vereisten met betrekking tot beloning in deze richtlijn op te 
nemen, is het van belang dat in eventuele relevante maatregelen op niveau 2 die op grond van 
deze richtlijn worden uitgevoerd rekening wordt gehouden met het proportionaliteitsbeginsel 
en dat hierin het concurrentievermogen van de industrie in de EU gewaarborgd blijft door 
middel van consequente tenuitvoerlegging van dergelijke initiatieven door de Commissie, in 
samenwerking met de Raad voor financiële stabiliteit zoals nagestreefd door de FSB.

Meer in het bijzonder dient ieder amendement dat beoogt een BAB de verplichting op te 
leggen beloningsvoorwaarden te hanteren die verenigbaar zijn met de regels die gelden voor 
kredietinstellingen en beleggingsondernemingen te worden verworpen, aangezien er zeer 
goede redenen zijn om het beloningsbeleid voor BAB´s wettelijk te laten verschillen van dat 
voor bijvoorbeeld banken en makelaars/handelaren.
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Amendement 613
Diogo Feio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 ter
Kennisgeving

De BAB’s informeren de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten omtrent de 
kenmerken van hun beloningsregelingen 
en –praktijken.

Or. en

Amendement 614
Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 ter
Kennisgeving

De BAB’s informeren de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten omtrent de 
kenmerken van hun beloningsregelingen 
en –praktijken.

Or. en

Motivering

De EU-regels met betrekking tot verantwoorde beloningspraktijken voor kredietinstellingen 
en beleggingsondernemingen worden geïmplementeerd door middel van amendering van 
Richtlijn 2006/48/EG. Om de consistentie van het beloningsbeleid in de financiële sector van 
de EU te waarborgen, dienen de bindende richtsnoeren voor het beloningsbeleid van BAB´s 
rechtstreeks gebaseerd te zijn op alle relevante onderdelen van Richtlijn 2006/48/EG. Om 
deugdelijk toezicht door het Europees Parlement en de Raad te waarborgen dienen deze 
richtsnoeren te worden vastgesteld door middel van een gedelegeerde handeling. De 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten dienen over de noodzakelijke bevoegdheden te 
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beschikken om toe te zien op de toepassing en handhaving van de wetgeving.

Amendement 615
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 quater
Bevoegde autoriteiten

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
kunnen ingrijpen en passende 
corrigerende maatregelen nemen ter 
preventie van risico's die ertoe kunnen 
leiden dat een BAB nalaat verantwoorde 
beloningsregelingen en –praktijken te 
implementeren.

Or. en

Motivering

De uitgangspunten moeten aansluiten bij de beginselen voor een deugdelijk beloningsbeleid 
die op 25 september 2009 zijn geformuleerd door de Financiële Stabiliteitsraad. De na afloop 
van de Top van Pittsburgh (24-25 september 2009) door de deelnemende leiders aangenomen 
verklaring strookt volledig met de implementatienormen die de Financiële Stabiliteitsraad 
heeft vastgesteld om het beloningsbeleid af te stemmen op waardecreatie op lange termijn en 
niet op het nemen van buitensporige risico's.

Wij zijn van mening dat de door de G20 bekrachtigde beginselen van de Financiële 
Stabiliteitsraad op dezelfde wijze van toepassing moeten zijn op voor het systeem belangrijke 
BAB´s als op andere leveranciers van financiële diensten.  Hoewel wij van mening zijn dat het 
niet nodig is gedetailleerde vereisten met betrekking tot beloning in deze richtlijn op te 
nemen, is het van belang dat in eventuele relevante maatregelen op niveau 2 die op grond van 
deze richtlijn worden uitgevoerd rekening wordt gehouden met het proportionaliteitsbeginsel 
en dat hierin het concurrentievermogen van de industrie in de EU gewaarborgd blijft door 
middel van consequente tenuitvoerlegging van dergelijke initiatieven door de Commissie, in 
samenwerking met de Raad voor financiële stabiliteit zoals nagestreefd door de FSB.

Meer in het bijzonder dient ieder amendement dat beoogt een BAB de verplichting op te 
leggen beloningsvoorwaarden te hanteren die verenigbaar zijn met de regels die gelden voor 
kredietinstellingen en beleggingsondernemingen te worden verworpen, aangezien er zeer 
goede redenen zijn om het beloningsbeleid voor BAB´s wettelijk te laten verschillen van dat 
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voor bijvoorbeeld banken en makelaars/handelaren.

Amendement 616
Diogo Feio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 quater
Bevoegde autoriteiten

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
kunnen ingrijpen en passende 
corrigerende maatregelen nemen ter 
preventie van risico’s die ertoe kunnen 
leiden dat een BAB nalaat verantwoorde 
beloningsregelingen en –praktijken te 
implementeren.

Or. en

Amendement 617
Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 quinquies
Beloningsbeleid voor BAB´s

Voor de toepassing van de eerste alinea 
zien de lidstaten erop toe dat hun 
respectieve bevoegde autoriteiten 
financiële en niet-financiële sancties of 
maatregelen kunnen opleggen. Deze 
sancties of maatregelen moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn.

Or. en
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Motivering

De EU-regels met betrekking tot verantwoorde beloningspraktijken voor kredietinstellingen 
en beleggingsondernemingen worden geïmplementeerd door middel van amendering van 
Richtlijn 2006/48/EG. Om de consistentie van het beloningsbeleid in de financiële sector van 
de EU te waarborgen, dienen de bindende richtsnoeren voor het beloningsbeleid van BAB´s 
rechtstreeks gebaseerd te zijn op alle relevante onderdelen van Richtlijn 2006/48/EG. Om 
deugdelijk toezicht door het Europees Parlement en de Raad te waarborgen dienen deze 
richtsnoeren te worden vastgesteld door middel van een gedelegeerde handeling. De 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten dienen over de noodzakelijke bevoegdheden te 
beschikken om toe te zien op de toepassing en handhaving van de wetgeving.

Amendement 618
Arlene McCarthy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 sexies
Beloningsbeleid voor BAB´s

Om consistente toepassing in de Unie te 
waarborgen dient de Commissie uiterlijk 
op de datum van inwerkingtreding van 
deze richtlijn middels gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
49 bis, 49 ter en 49 quater bindende 
richtsnoeren vast te stellen met betrekking 
tot een verantwoord beloningsbeleid voor 
BAB´s. Deze richtsnoeren moeten de 
naleving waarborgen van alle in bijlage V 
van Richtlijn 2006/48/EG vervatte 
relevante bepalingen.

Or. en

Motivering

De EU-regels met betrekking tot verantwoorde beloningspraktijken voor kredietinstellingen 
en beleggingsondernemingen worden geïmplementeerd door middel van amendering van 
Richtlijn 2006/48/EG. Om de consistentie van het beloningsbeleid in de financiële sector van 
de EU te waarborgen, dienen de bindende richtsnoeren voor het beloningsbeleid van BAB´s 
rechtstreeks gebaseerd te zijn op alle relevante onderdelen van Richtlijn 2006/48/EG. Om 
deugdelijk toezicht door het Europees Parlement en de Raad te waarborgen dienen deze 
richtsnoeren te worden vastgesteld door middel van een gedelegeerde handeling. De 
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bevoegde autoriteiten van de lidstaten dienen over de noodzakelijke bevoegdheden te 
beschikken om toe te zien op de toepassing en handhaving van de wetgeving.

Amendement 619
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – eerste alinea – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast:

3. De Commissie kan middels 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater 
maatregelen vaststellen:

Or. en

Motivering

Dit is, gelet op de nieuwe comitéprocedures, de juiste formulering indien dit artikel wordt 
gehandhaafd.

Amendement 620
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit is, gelet op de nieuwe comitéprocedures, de juiste formulering indien dit artikel wordt 
gehandhaafd.
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Amendement 621
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Dit artikel is niet van toepassing op 
industriële holdings waarvan de aandelen 
op een gereglementeerde markt in de EU 
worden verhandeld, voor zover zij 
aandelen in hun dochterondernemingen 
of verbonden ondernemingen bezitten ter 
uitvoering van een industriële 
bedrijfsstrategie en niet zijn opgericht met 
als voornaamste doel voor hun beleggers 
rendement te genereren door deze binnen 
een bepaalde termijn af te stoten.

Or. en

Motivering

Bij industriële holdings is geen sprake van potentiële belangenconflicten van het in artikel 10 
bedoelde type. Volgens het nationale vennootschapsrecht heeft het bestuur van dergelijke 
holdings fiduciaire verplichtingen jegens de aandeelhouders.

Amendement 622
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De BAB zorgt ervoor dat de functies van 
risicobeheer en portefeuillebeheer 
gescheiden zijn en afzonderlijk worden 
getoetst.

1. De BAB zorgt ervoor dat de functies van 
risicobeheer en portefeuillebeheer 
gescheiden zijn voor zover dit passend en
evenredig is met het oog op de aard, 
omvang en complexiteit van de BAB en de 
door hem beheerde AB´s.

Or. en
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Motivering

The requirement to have a separate risk management function should be proportionate to the 
risks presented by the AIFM and the funds it manages.  This will assist in ensuring that costs 
associated with compliance with the requirements of the AIFM Directive (which will 
inevitably be passed on to investors in AIF) are incurred only where there is a commensurate 
benefit to investors. The proposed amendment reflects the similar requirement for investment 
firms subject to MIFID (see Article 7(2) of the MIFID Implementing Directive 2006/73/EC).  
Many AIFM will also provide investment services and activities within the scope of MIFID 
and there should be consistency between the requirements of MIFID and the requirements of 
the AIFM Directive in this respect.

Amendement 623
Carl Haglund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De BAB zorgt ervoor dat de functies van 
risicobeheer en portefeuillebeheer 
gescheiden zijn en afzonderlijk worden 
getoetst.

1. De BAB zorgt ervoor dat de functies van 
risicobeheer en portefeuillebeheer 
gescheiden zijn voor zover dit passend en
evenredig is met het oog op de aard, 
omvang en complexiteit van de BAB en de 
door hem beheerde AB´s.

Or. en

Motivering

Het is niet nodig alle BAB´s ertoe te verplichten een volledige scheiding van functies te 
handhaven, het is veeleer van belang de evenredigheid van de vereiste maatregelen te 
waarborgen. 

Amendement 624
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De BAB zorgt ervoor dat de functies van 
risicobeheer en portefeuillebeheer 

1. De BAB zorgt ervoor dat de functies van 
risicobeheer en portefeuillebeheer 
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gescheiden zijn en afzonderlijk worden 
getoetst.

gescheiden zijn voor zover dit passend en
evenredig is met het oog op de aard, 
omvang en complexiteit van de BAB en de 
door hem beheerde AB´s.

Or. en

Motivering

Het zou buitensporig belastend en onevenredig zou zijn om alle BAB´s ertoe te verplichten 
een volledige scheiding van functies te handhaven, zoals ook wordt onderkend in het 
compromisvoorstel van het Zweedse voorzitterschap en, impliciet, in amendement 16 van het 
verslag-Gauzés.

Amendement 625
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Wanneer het niet gepast of 
evenredig wordt geacht om een BAB ertoe 
te verplichten een risicobeheerfunctie te 
creëren en handhaven die gescheiden is 
van het portefeuillebeheer, moet de BAB 
niettemin kunnen aantonen dat de 
gehanteerde risicobeheerprocedure 
voldoet aan de in dit artikel vervatte eisen 
en van consistente doeltreffendheid 
getuigt. 

Or. en

Motivering

Dit amendement sluit aan op het amendement van Syed Kamall op artikel 3, letter p bis.
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Amendement 626
Carl Haglund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer het niet gepast of evenredig 
wordt geacht om een BAB ertoe te 
verplichten een risicobeheerfunctie te 
creëren en handhaven die gescheiden is 
van het portefeuillebeheer, moet de BAB 
kunnen aantonen dat de gehanteerde 
risicobeheerprocedure voldoet aan de in 
dit artikel vervatte eisen.

Or. en

Motivering

Het is niet nodig alle BAB´s ertoe te verplichten een volledige scheiding van functies te 
handhaven, het is veeleer van belang de evenredigheid van de vereiste maatregelen te 
waarborgen. Dit amendement vloeit voort uit de argumentatie in het amendement van Carl 
Haglund op artikel 11, lid 1. 

Amendement 627
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De BAB implementeert 
risicobeheersystemen om alle risico's die
verbonden zijn aan elke AB-
beleggingsstrategie en waaraan elk AB 
blootstaat of bloot kan staan, op passende 
wijze te meten en te bewaken.

2. De BAB implementeert 
risicobeheersystemen om alle risico's die
relevant zijn voor elke AB-
beleggingsstrategie en waaraan elk AB 
blootstaat of bloot kan staan, op passende 
wijze te meten, te bewaken en te beheren.
Het risicobeheer dient te worden 
aangepast aan de aard, omvang en 
complexiteit van de AB´s.

Or. en
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Motivering

Bij de vaststelling van een passende procedure voor risicobeheer moet rekening worden 
gehouden met de onderliggende omvang en beleggingsstrategie 

Amendement 628
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Wanneer de BAB gebruik maakt 
van de diensten van een ´prime broker´ 
dient dit in een overeenkomst te worden 
vastgelegd. Met name de mogelijkheid van 
overdracht en hergebruik van AB-activa 
moet duidelijk worden vastgelegd en 
voldoen aan het AB-reglement. De 
bewaarder moet van deze overeenkomst in 
kennis worden gesteld. Deze 
informatieverplichting wordt in de 
overeenkomst tussen de BAB en de 
bewaarder opgenomen. Beleggers worden 
voordat zij in het AB beleggen over deze 
clausule en over de identiteit van de 
'prime broker' en de ontwikkelingen 
daaromtrent geïnformeerd.
Beleggers worden met name geïnformeerd 
over de eventuele overdracht van 
aansprakelijkheid aan de 'prime broker', 
o.a. in geval van verlies van financiële 
instrumenten.
In dat geval is de restitutietermijn in 
overeenstemming met de voorwaarden 
van de overeenkomst tussen de BAB en de 
'prime broker'.

BAB´s betrachten bekwaamheid, 
zorgvuldigheid en toewijding bij de 
selectie en aanwijzing van de 'prime 
brokers' met wie zij een overeenkomst 
hebben gesloten.

Or. en
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Amendement 629
Wolf Klinz, Carl Haglund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In het geval van BAB's die bij 
beleggingen voor een of meer AB's 
baissetransacties sluiten, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de BAB procedures 
volgt die hem toegang bieden tot de 
effecten of andere financiële 
instrumenten op de datum waarop de 
BAB deze moet leveren, en dat de BAB 
een risicobeheerprocedure implementeert 
waarmee een adequaat beheer mogelijk 
wordt van de risico's die verband houden 
met de levering van effecten of andere 
financiële instrumenten waarmee à la 
baisse is gegaan.

Schrappen

Or. en

Motivering

Er wordt aangedrongen op een horizontale maatregel hieromtrent.

Amendement 630
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In het geval van BAB's die bij 
beleggingen voor een of meer AB's 
baissetransacties sluiten, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de BAB procedures 
volgt die hem toegang bieden tot de 
effecten of andere financiële 
instrumenten op de datum waarop de 
BAB deze moet leveren, en dat de BAB 

Schrappen
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een risicobeheerprocedure implementeert 
waarmee een adequaat beheer mogelijk 
wordt van de risico's die verband houden 
met de levering van effecten of andere 
financiële instrumenten waarmee à la 
baisse is gegaan.

Or. en

Motivering

Wij zijn van mening dat de baissetransactieproblematiek te belangrijk is om ad hoc te 
behandelen en niet uitsluitend betrekking heeft op beheerders van alternatieve 
beleggingsfondsen. Derhalve dient deze kwestie behandeld te worden bij de aanstaande 
herziening van de richtlijn betreffende marktmisbruik.

Amendement 631
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In het geval van BAB's die bij 
beleggingen voor een of meer AB's 
baissetransacties sluiten, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de BAB procedures 
volgt die hem toegang bieden tot de 
effecten of andere financiële 
instrumenten op de datum waarop de 
BAB deze moet leveren, en dat de BAB 
een risicobeheerprocedure implementeert 
waarmee een adequaat beheer mogelijk 
wordt van de risico's die verband houden 
met de levering van effecten of andere 
financiële instrumenten waarmee à la 
baisse is gegaan.

Schrappen

Or. en

Motivering

De regulering van baissetransacties - niet uitsluitend voor AB´s, maar ook voor andere 
marktdeelnemers die niet onder de richtlijn inzake beheerders van alternatieve 
beleggingsfondsen sorteren - door middel van horizontale maatregelen die alle 
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marktdeelnemers bestrijken, moet niet in een specifieke richtlijn als de richtlijn inzake 
beheerders van alternatieve beleggingsfondsen worden opgenomen. Zowel het CEER als de 
IOSCO werken in dit verband aan mogelijke regelgevingsmodellen. Bovendien creëert de 
Commissie een onacceptabele mate van juridische onzekerheid door na te laten een definitie 
van baissetransacties te formuleren. Artikel 11, lid 4, moet worden geschrapt en niet 
gewijzigd zoals door de rapporteur wordt voorgesteld in de amendementen 53, 54 en 55.

Amendement 632
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In het geval van BAB's die bij 
beleggingen voor een of meer AB's 
baissetransacties sluiten, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de BAB procedures 
volgt die hem toegang bieden tot de 
effecten of andere financiële 
instrumenten op de datum waarop de 
BAB deze moet leveren, en dat de BAB 
een risicobeheerprocedure implementeert 
waarmee een adequaat beheer mogelijk 
wordt van de risico's die verband houden 
met de levering van effecten of andere 
financiële instrumenten waarmee à la 
baisse is gegaan.

Schrappen

Or. en

Motivering

Naast BAB´s leggen ook andere marktdeelnemers zich toe op baissetransacties en derhalve 
dient voor een alomvattende benadering te worden gekozen om eerlijke 
concurrentievoorwaarden te waarborgen en toezichtsarbitrage te voorkomen.
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Amendement 633
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In het geval van BAB's die bij 
beleggingen voor een of meer AB's 
baissetransacties sluiten, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de BAB procedures 
volgt die hem toegang bieden tot de 
effecten of andere financiële 
instrumenten op de datum waarop de 
BAB deze moet leveren, en dat de BAB 
een risicobeheerprocedure implementeert 
waarmee een adequaat beheer mogelijk
wordt van de risico's die verband houden 
met de levering van effecten of andere 
financiële instrumenten waarmee à la 
baisse is gegaan.

4. BAB's die bij beleggingen voor een of 
meer AB's baissetransacties sluiten, dienen
ervoor te zorgen dat aan de in Richtlijn 
2003/6/EG (marktmisbruik) vervatte 
voorwaarden betreffende 
baissetransacties wordt voldaan.

Or. en

Motivering

Het is niet nodig een afzonderlijke regeling te treffen voor BAB´s. Het probleem moet, indien 
nodig, worden behandeld binnen het bestek van een herziening van de richtlijn betreffende 
marktmisbruik.

Amendement 634
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In het geval van BAB's die bij 
beleggingen voor een of meer AB's 
baissetransacties sluiten, zorgen de
lidstaten ervoor dat de BAB procedures 
volgt die hem toegang bieden tot de 
effecten of andere financiële instrumenten
op de datum waarop de BAB deze moet 
leveren, en dat de BAB een 

4. In het geval van BAB's die bij 
beleggingen voor een of meer AB's 
baissetransacties sluiten, dient de BAB aan 
het begin van de baissetransactie over de
effecten of de andere financiële 
instrumenten te beschikken. De lidstaten 
zien erop toe dat de BAB een 
risicobeheerprocedure implementeert 
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risicobeheerprocedure implementeert 
waarmee een adequaat beheer mogelijk 
wordt van de risico's die verband houden 
met de levering van effecten of andere 
financiële instrumenten waarmee à la 
baisse is gegaan.

waarmee een adequaat beheer mogelijk 
wordt van de risico's die verband houden 
met de levering van effecten of andere 
financiële instrumenten waarmee à la 
baisse is gegaan;

Or. en

Motivering

Zogenoemde 'ongedekte' baissetransacties (´naked´ short selling) kunnen de financiële 
stabiliteit ernstig ondermijnen. Tijdelijke maatregelen die zijn getroffen door regelgevers in 
de lidstaten van de EU en wetgeving in de Verenigde Staten hebben  zogenoemde 'ongedekte' 
baissetransacties op de financiële markten verboden. De EU zou moeten overgaan tot een 
permanent verbod teneinde de financiële stabiliteit te vergroten. 

Amendement 635
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In het geval van BAB's die bij 
beleggingen voor een of meer AB's 
baissetransacties sluiten, zorgen de
lidstaten ervoor dat de BAB procedures 
volgt die hem toegang bieden tot de 
effecten of andere financiële instrumenten
op de datum waarop de BAB deze moet 
leveren, en dat de BAB een
risicobeheerprocedure implementeert 
waarmee een adequaat beheer mogelijk 
wordt van de risico's die verband houden 
met de levering van effecten of andere 
financiële instrumenten waarmee à la 
baisse is gegaan.

4. In het geval van BAB's die bij 
beleggingen voor een of meer AB's 
baissetransacties sluiten, dient de BAB aan 
het begin van de baissetransactie over de
effecten of de andere financiële 
instrumenten te beschikken. De lidstaten 
zien erop toe dat de BAB een 
risicobeheerprocedure implementeert 
waarmee een adequaat beheer mogelijk 
wordt van de risico's die verband houden 
met de levering van effecten of andere 
financiële instrumenten waarmee à la 
baisse is gegaan;

Or. en

Motivering

Zogenoemde 'ongedekte' baissetransacties (´naked´ short selling) kunnen de financiële 
stabiliteit ernstig ondermijnen. Tijdelijke maatregelen die zijn getroffen door regelgevers in 
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de lidstaten van de EU en wetgeving in de Verenigde Staten hebben zogenoemde 'ongedekte' 
baissetransacties op de financiële markten verboden. De EU zou moeten overgaan tot een 
permanent verbod teneinde de financiële stabiliteit te vergroten. 

Amendement 636
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In het geval van BAB's die bij
beleggingen voor een of meer AB's
baissetransacties sluiten, zorgen de
lidstaten ervoor dat de BAB procedures 
volgt die hem toegang bieden tot de
effecten of andere financiële instrumenten
op de datum waarop de BAB deze moet 
leveren, en dat de BAB een 
risicobeheerprocedure implementeert 
waarmee een adequaat beheer mogelijk 
wordt van de risico's die verband houden 
met de levering van effecten of andere 
financiële instrumenten waarmee à la 
baisse is gegaan.

4. Bij de aanvang van een baissetransactie 
dienen AB´s die baissetransacties sluiten,
te beschikken over de effecten of andere 
financiële instrumenten. De lidstaten zien 
erop toe dat de BAB een 
risicobeheerprocedure implementeert 
waarmee een adequaat beheer mogelijk 
wordt van de risico's die verband houden 
met de levering van effecten of andere 
financiële instrumenten waarmee à la 
baisse is gegaan;

Or. en

Motivering

'Ongedekte' baissetransacties (naked short selling) zijn een vorm van marktmisbruik en 
moeten worden verboden.

Amendement 637
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In het geval van BAB's die bij 
beleggingen voor een of meer AB's
baissetransacties sluiten, zorgen de 

4. 'Ongedekte' baissetransacties van
gewone aandelen, met inbegrip van 
effecten die converteerbaar zijn in gewone 
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lidstaten ervoor dat de BAB procedures 
volgt die hem toegang bieden tot de 
effecten of andere financiële 
instrumenten op de datum waarop de 
BAB deze moet leveren, en dat de BAB 
een risicobeheerprocedure implementeert 
waarmee een adequaat beheer mogelijk 
wordt van de risico's die verband houden 
met de levering van effecten of andere 
financiële instrumenten waarmee à la 
baisse is gegaan.

aandelen, zijn verboden. Om dergelijke 
effecten op de afwikkelingsdatum van de 
transactie te kunnen leveren, dient de 
verkoper toegang te waarborgen tot de 
beschikbare uitleenbare effecten (en het 
beheer hierover) alvorens tot 
baissetransacties over te gaan. 

BAB´s die zich toeleggen op 
baissetransacties verstrekken informatie 
over de voornaamste korte posities aan de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten. 
Wanneer er sprake is van extreme 
marktomstandigheden, kan de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat de BAB 
verzoeken haar van alle korte posities en 
geleende effecten in kennis te stellen.
De betrokken autoriteit van de lidstaat 
dient informatie met betrekking tot 
baissetransacties te delen met de EAEM.

Or. en

Motivering

'Ongedekte' baissetransacties (naked short selling) kunnen resulteren in opzettelijk mislukte 
transacties bedoeld om de prijs van effecten te manipuleren en aldus een arbitragevoordeel te 
behalen of de financieringskosten te ontlopen die aan reguliere baissetransacties zijn 
verbonden. 'Ongedekte' baissetransacties dienen te worden beschouwd als een onjuiste 
voorstelling van zaken door de verkoper met betrekking tot zijn aandelenbezit en moeten 
derhalve worden verboden.

Amendement 638
Wolf Klinz, Carl Haglund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter nadere 

Schrappen
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bepaling van:
(a) het risicobeheer dat BAB's moeten 
voeren naargelang van de risico's die de 
BAB aangaat voor het door hem beheerde 
AB;
(b) de regelingen die nodig zijn om BAB's 
in staat te stellen de bijzondere risico's 
van baissetransacties te beheren, 
waaronder relevante beperkingen die 
nodig kunnen zijn om het AB te 
beschermen tegen een buitensporige 
blootstelling aan risico's.
Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.

Or. en

Motivering

Overbodige uitvoeringsmaatregelen Er wordt aangedrongen op een horizontale maatregel 
hieromtrent.

Amendement 639
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter nadere 
bepaling van:

Schrappen

(a) het risicobeheer dat BAB's moeten 
voeren naargelang van de risico's die de 
BAB aangaat voor het door hem beheerde 
AB;
(b) de regelingen die nodig zijn om BAB's 
in staat te stellen de bijzondere risico's 
van baissetransacties te beheren, 
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waaronder relevante beperkingen die 
nodig kunnen zijn om het AB te 
beschermen tegen een buitensporige 
blootstelling aan risico's.
Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.

Or. en

Motivering

De regulering van baissetransacties - niet uitsluitend voor AB´s, maar ook voor andere 
marktdeelnemers die niet onder de richtlijn inzake beheerders van alternatieve 
beleggingsfondsen sorteren - door middel van horizontale maatregelen die alle 
marktdeelnemers bestrijken, moet niet in een specifieke richtlijn als de richtlijn inzake 
beheerders van alternatieve beleggingsfondsen worden opgenomen. Zowel het CEER als de 
IOSCO werken in dit verband aan mogelijke regelgevingsmodellen. Bovendien creëert de 
Commissie een onacceptabele mate van juridische onzekerheid door na te laten een definitie 
van baissetransacties te formuleren. Artikel 11, lid 4, moet worden geschrapt en niet 
gewijzigd zoals door de rapporteur wordt voorgesteld in de amendementen 53, 54 en 55.

Amendement 640
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter nadere
bepaling van:

5. De Commissie kan middels 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater 
maatregelen vaststellen ter nadere
uitwerking van het risicobeheer dat BAB's 
moeten voeren naargelang van de risico's 
die de BAB aangaat voor het door hem 
beheerde AB.

(a) het risicobeheer dat BAB's moeten 
voeren naargelang van de risico's die de 
BAB aangaat voor het door hem beheerde 
AB;
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(b) de regelingen die nodig zijn om BAB's 
in staat te stellen de bijzondere risico's 
van baissetransacties te beheren, 
waaronder relevante beperkingen die 
nodig kunnen zijn om het AB te 
beschermen tegen een buitensporige 
blootstelling aan risico's.
Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.

Or. en

Motivering

Dit is, gelet op de nieuwe comitéprocedures, de juiste formulering indien dit artikel wordt 
gehandhaafd.
Naast BAB´s leggen ook andere marktdeelnemers zich toe op baissetransacties en derhalve 
dient voor een horizontale benadering te worden gekozen om eerlijke 
concurrentievoorwaarden te waarborgen en toezichtsarbitrage te voorkomen.

Amendement 641
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de regelingen die nodig zijn om BAB's 
in staat te stellen de bijzondere risico's 
van baissetransacties te beheren, 
waaronder relevante beperkingen die 
nodig kunnen zijn om het AB te 
beschermen tegen een buitensporige 
blootstelling aan risico's.

Schrappen

Or. en

Motivering

Aanpassingen moeten nog worden aangebracht na de afwerking van artikel 17.



PE439.125v01-00 110/150 AM\804981NL.doc

NL

Amendement 642
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) ´Ongedekte´baissetransacties 
worden niet toegestaan.

Or. en

Motivering

Baissetransacties kunnen worden beschouwd als instrumenten om een marktcorrectie te 
bewerkstelligen, terwijl ´ongedekte´baissetransacties beschouwd kunnen worden als een vorm 
van zuivere speculatie.

Amendement 643
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. BAB´s zijn niet verplicht aan de in 
dit artikel vervatte voorwaarden te 
voldoen met betrekking tot eventuele 
'feeder-AB´s'. 

Or. en

Motivering

The provisions of this Article as a regulatory measure only really make sense in the context of 
the underlying portfolio of a master AIF – where the real portfolio risk arises – as opposed to 
the portfolio of a Feeder AIF, which consists primarily of shares or units in the underlying 
master AIF.

Accordingly, the investor protections that the provisions of this Article seek to achieve in 
relation to the measurement and monitoring of risks should be adequately covered at the level 
of the master AIF.  It is not clear how matters such as investment due diligence and stress 
testing could sensibly take place at the Feeder AIF level, when in substance all that the 
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Feeder AIF will be doing is investing in the master AIF.  Their application, even as a 
technical matter, would seem to devalue these measures.

Amendement 644
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor elk door hem beheerd AB maakt
de BAB gebruik van een passend
liquiditeitsbeheersysteem en stelt hij 
procedures vast die waarborgen dat het 
liquiditeitsprofiel van de beleggingen van 
het AB in overeenstemming is met de 
onderliggende verplichtingen.

1. Het AB beschikt over een passend
liquiditeitsbeheer en zorgt ervoor dat het 
liquiditeitsprofiel van zijn beleggingen in 
overeenstemming is met de onderliggende 
verplichtingen.

Zij voeren regelmatig stresstests onder 
zowel normale als uitzonderlijke 
liquiditeitsomstandigheden uit en bewaken 
het risico van het AB dienovereenkomstig.

De BAB´s voeren regelmatig stresstests 
onder zowel normale als uitzonderlijke 
liquiditeitsomstandigheden uit en bewaken 
het risico van het AB dienovereenkomstig.
De bevoegde autoriteiten moeten van de 
resultaten van deze stresstests in kennis 
worden gesteld.
Close-end AB´s die geen gebruik maken 
van hefboomfinanciering zijn vrijgesteld 
van de in dit lid vervatte vereisten.

Or. en

Motivering

AB´s dienen te beschikken over een passend liquiditeitsbeheer. De toezichthouder moet 
toegang hebben tot informatie over liquiditeit. 
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Amendement 645
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor elk door hem beheerd AB maakt 
de BAB gebruik van een passend 
liquiditeitsbeheersysteem en stelt hij 
procedures vast die waarborgen dat het 
liquiditeitsprofiel van de beleggingen van 
het AB in overeenstemming is met de 
onderliggende verplichtingen.

1. Voor elk door hem beheerd AB maakt 
de BAB gebruik van een passend 
liquiditeitsbeheersysteem en stelt hij 
procedures vast die waarborgen dat het 
liquiditeitsprofiel van de beleggingen van 
het AB in overeenstemming is met de 
onderliggende verplichtingen en de aard 
van het AB, de beleggingshorizon en het 
terugbetalingsbeleid, zoals vastgelegd in 
het AB-reglement of de AB-statuten.

Or. en

Motivering

Heeft te maken met het risicobeheer.

Amendement 646
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De BAB zorgt ervoor dat elk door hem 
beheerd AB een terugbetalingsbeleid voert 
dat past bij het liquiditeitsprofiel van de 
beleggingen van het AB en dat in het 
reglement of de statuten van het AB moet 
worden vastgelegd.

2. De BAB zorgt ervoor dat de 
beleggingsstrategie, het liquiditeitsprofiel 
en het terugbetalingsbeleid van elk door 
hem beheerd AB consistent zijn.

Or. en

Motivering

Artikel 12, lid 2, zoals voorgesteld door de Commissie, houdt geen rekening met de grote 
verscheidenheid aan producten waarop het artikel van toepassing is. Het voorgestelde 
amendement biedt ruimte voor aanpassingen aan de behoeften van diverse producten.
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Amendement 647
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De BAB zorgt ervoor dat elk door hem 
beheerd AB een terugbetalingsbeleid voert 
dat past bij het liquiditeitsprofiel van de 
beleggingen van het AB en dat in het 
reglement of de statuten van het AB moet 
worden vastgelegd.

2. De BAB zorgt ervoor dat elk door hem 
beheerd AB een liquiditeitsprofiel van de 
beleggingen van het AB heeft dat past bij 
het terugbetalingsbeleid en dat in het 
reglement of de statuten van het AB moet 
worden vastgelegd.

Or. en

Motivering

Het liquiditeitsprofiel moet passen bij het terugbetalingsbeleid en niet andersom. Dit biedt 
verschillende soorten fondsen tevens de mogelijkheid aan de voorwaarden te voldoen. 

Amendement 648
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter nadere 
uitwerking van:

Schrappen

(a) de in lid 1 beschreven vereisten op het 
gebied van het liquiditeitsbeheer, en
(b) met name de 
minimumliquiditeitsvereisten voor AB's 
die vaker dan halfjaarlijks aandelen of 
rechten van deelneming terugbetalen.
Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
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regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.

Or. en

Motivering

Overbodige uitvoeringsmaatregelen

Amendement 649
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter nadere 
uitwerking van:

Schrappen

(a) de in lid 1 beschreven vereisten op het 
gebied van het liquiditeitsbeheer, en
(b) met name de 
minimumliquiditeitsvereisten voor AB's 
die vaker dan halfjaarlijks aandelen of 
rechten van deelneming terugbetalen.
Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.

Or. en

Motivering

Artikel 12 lijkt voldoende precies om een autorisatie op niveau 2 overbodig te maken.
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Amendement 650
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter nadere 
uitwerking van:

3. De Commissie kan middels 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater 
maatregelen vaststellen ter nadere 
uitwerking van:

(a) de in lid 1 beschreven vereisten op het 
gebied van het liquiditeitsbeheer, en

(a) de in lid 1 beschreven vereisten op het 
gebied van het liquiditeitsbeheer, en

(b) met name de 
minimumliquiditeitsvereisten voor AB's 
die vaker dan halfjaarlijks aandelen of 
rechten van deelneming terugbetalen.

(b) met name de 
minimumliquiditeitsvereisten voor AB's 
die vaker dan halfjaarlijks aandelen of 
rechten van deelneming terugbetalen.

Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.

Or. en

Motivering

Dit is, gelet op de nieuwe comitéprocedures, de juiste formulering indien dit artikel wordt 
gehandhaafd.

Amendement 651
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. BAB's hoeven niet te voldoen aan 
de bepalingen van dit artikel ten aanzien 
van een feeder-AB voor zover aan dit 
artikel wordt voldaan met betrekking tot 
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het betreffende master-AB.

Or. en

Motivering

Nogmaals, de bepalingen van dit artikel zijn alleen zinvol in de context van de onderliggende 
portefeuille van een master-AB ten opzichte van een feeder-AB.  Het is bijvoorbeeld 
onduidelijk hoe haalbaar een "stress test" voor een portefeuille is of hoe 
liquiditeitsbeheersystemen in de feeder-AB context zouden functioneren. We hebben echter in 
de mogelijkheid voorzien dat de bepalingen wel van toepassing zijn als dezelfde 
liquiditeitsnormen niet gehanteerd zouden zijn op het niveau van het master-AB.

Amendement 652
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Dit artikel is niet van toepassing op 
industriële holdings waarvan de aandelen 
op een gereglementeerde markt in de EU 
worden verhandeld, voor zover zij 
aandelen in hun dochterondernemingen 
of verbonden ondernemingen bezitten ter 
uitvoering van een industriële 
bedrijfsstrategie en niet zijn opgericht met 
als voornaamste doel voor hun beleggers 
rendement te genereren door deze binnen 
een bepaalde termijn af te stoten.

Or. en

Motivering

Beursgenoteerde industriële holdings zijn closed-end entiteiten. Dientengevolge zijn de in het 
voorstel genoemde vereisten inzake liquiditeitsbeheersystemen en  terugbetalingsbeleid 
irrelevant. Aandeelhouders van beursgenoteerde industriële holdings kunnen de aandelen 
verkopen op de markt.
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Amendement 653
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Dit artikel is niet van toepassing op 
BAB's die AB's beheren waarvoor geen 
hefboomfinanciering wordt gebruikt en 
ten aanzien waarvan binnen een periode 
van 5 jaar na de datum van oprichting 
van het AB geen terugbetalingsrechten 
kunnen worden uitgeoefend, noch op 
industriële holdings waarvan de aandelen 
op een gereglementeerde markt in de EU 
worden verhandeld, voor zover zij 
aandelen in hun dochterondernemingen 
of verbonden ondernemingen bezitten ter 
uitvoering van een industriële 
bedrijfsstrategie en niet zijn opgericht met 
als voornaamste doel voor hun beleggers 
rendement te genereren door deze binnen 
een bepaalde termijn af te stoten.

Or. en

Motivering

Private equity-fondsen zijn typisch closed-end en maken geen gebruik van 
hefboomfinanciering. Beleggers krijgen hun geld alleen terug als de beleggingen worden 
afgesloten. Contant geld wordt niet op rekeningen geplaatst maar alleen aangesproken om 
beleggingen te doen of vaste bedragen te betalen. Dientengevolge zijn de in het voorstel 
genoemde vereisten inzake liquiditeitsbeheersystemen en  terugbetalingsbeleid irrelevant. Er 
bestaat ook een beperkte secundaire markt voor beleggers die zich gedwongen zien hun 
belangen in een fonds te verkopen. Uitwisseling van contanten en fondsbelangen vindt 
rechtstreeks plaats tussen de verkopende en kopende belegger.
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Amendement 654
Peter Skinner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. De leden 1 tot en met 3 zijn niet 
van toepassing op closed-end AB's die 
geen gebruik maken van 
hefboomfinanciering.

Or. en

Motivering

Liquiditeitsbeheer met betrekking tot mogelijke verzoeken om terugbetaling is niet vereist 
voor een closed-end fonds, aangezien beleggers hun belegging niet uit de activa van het fonds 
mogen realiseren. Indien een closed-end fonds gebruik maakt van hefboomfinanciering is 
deze uitzondering niet van toepassing.

Amendement 655
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13
Belegging in securitisatieposities

Schrappen

Om de sectoroverschrijdende consistentie 
te waarborgen en een slechte afstemming 
van belangen tussen ondernemingen die 
leningen in verhandelbare effecten en 
andere financiële instrumenten 
herverpakken (initiators), en BAB's die 
voor een of meer AB's in deze effecten of 
andere financiële instrumenten beleggen, 
te voorkomen, stelt de Commissie 
uitvoeringsmaatregelen vast voor:
(a) de vereisten waaraan de initiator moet 
voldoen opdat een BAB mag beleggen in 
effecten of andere financiële 
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instrumenten van dit type die na 
1 januari 2011 voor een of meer AB's zijn 
uitgegeven, met inbegrip van vereisten die 
waarborgen dat de initiator een netto 
economisch belang aanhoudt van niet 
minder dan 5%;
(b) kwalitatieve vereisten waaraan BAB's 
moeten voldoen die voor een of meer AB's 
in deze effecten of andere financiële 
instrumenten beleggen.
Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.

Or. en

Motivering

Het gevolg van dit artikel is dat getracht wordt een beperking op te leggen aan de 
beleggingsportefeuille van het AB zelf, hetgeen strijdig is met de uitdrukkelijke intentie van de 
richtlijn (zie overweging 4). Dit is ook in overeenstemming met het advies van de Europese 
Centrale Bank (16 oktober 2009).

Amendement 656
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13
Belegging in securitisatieposities

Schrappen

Om de sectoroverschrijdende consistentie 
te waarborgen en een slechte afstemming 
van belangen tussen ondernemingen die 
leningen in verhandelbare effecten en 
andere financiële instrumenten 
herverpakken (initiators), en BAB's die 
voor een of meer AB's in deze effecten of 
andere financiële instrumenten beleggen, 
te voorkomen, stelt de Commissie 
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uitvoeringsmaatregelen vast voor:
(a) de vereisten waaraan de initiator moet 
voldoen opdat een BAB mag beleggen in 
effecten of andere financiële 
instrumenten van dit type die na 
1 januari 2011 voor een of meer AB's zijn 
uitgegeven, met inbegrip van vereisten die 
waarborgen dat de initiator een netto 
economisch belang aanhoudt van niet 
minder dan 5%;
(b) kwalitatieve vereisten waaraan BAB's 
moeten voldoen die voor een of meer AB's 
in deze effecten of andere financiële 
instrumenten beleggen.
Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.

Or. en

Motivering

Het gevolg van dit artikel is dat getracht wordt een beperking op te leggen aan de 
beleggingsportefeuille van het AB zelf, hetgeen strijdig is met de uitdrukkelijke intentie van de 
richtlijn. Dit is ook in overeenstemming met het advies van de Europese Centrale Bank (16 
oktober 2009).

Amendement 657
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de sectoroverschrijdende consistentie 
te waarborgen en een slechte afstemming 
van belangen tussen ondernemingen die 
leningen in verhandelbare effecten en 
andere financiële instrumenten 
herverpakken (initiators), en BAB's die 
voor een of meer AB's in deze effecten of 

Om de sectoroverschrijdende consistentie 
te waarborgen en een slechte afstemming 
van belangen tussen initiators in de zin 
van artikel 4, punt 41, van Richtlijn 
2006/48/EG en BAB's die voor een of 
meer AB's in deze effecten of andere 
financiële instrumenten beleggen, te 
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andere financiële instrumenten beleggen, te 
voorkomen, stelt de Commissie 
uitvoeringsmaatregelen vast voor:

voorkomen, stelt de Commissie 
uitvoeringsmaatregelen vast voor:

Or. en

Motivering

Omwille van de concordantie en ter verduidelijking van de definitie.

Amendement 658
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de sectoroverschrijdende consistentie 
te waarborgen en een slechte afstemming 
van belangen tussen ondernemingen die 
leningen in verhandelbare effecten en 
andere financiële instrumenten 
herverpakken (initiators), en BAB's die 
voor een of meer AB's in deze effecten of 
andere financiële instrumenten beleggen, te 
voorkomen, stelt de Commissie 
uitvoeringsmaatregelen vast voor:

Om de sectoroverschrijdende consistentie 
te waarborgen en een slechte afstemming 
van belangen tussen initiators in de zin 
van artikel 4, punt 41, van Richtlijn 
2006/48/EG en BAB's die voor een of 
meer AB's in deze effecten of andere 
financiële instrumenten beleggen, te 
voorkomen, stelt de Commissie 
uitvoeringsmaatregelen vast voor:

Or. en

Motivering

Van beleggers mag niet worden gevraagd ervoor te zorgen dat de uitgevende 
instelling/initiator een netto economisch belang aanhoudt in zijn portefeuille, aangezien de 
verplichting rechtstreeks zou moeten gelden voor de uitgevende instelling/initiator. AB's 
mogen gedurende de gehele bestaansperiode van dergelijke effecten vertrouwen op de 
verklaring van een uitgevende instelling/initiator.
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Amendement 659
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de sectoroverschrijdende consistentie 
te waarborgen en een slechte afstemming 
van belangen tussen ondernemingen die 
leningen in verhandelbare effecten en 
andere financiële instrumenten 
herverpakken (initiators), en BAB's die 
voor een of meer AB's in deze effecten of 
andere financiële instrumenten beleggen, te 
voorkomen, stelt de Commissie 
uitvoeringsmaatregelen vast voor:

De lidstaten nemen alle stappen die 
redelijkerwijs nodig zijn om de 
sectoroverschrijdende consistentie te 
waarborgen en een slechte afstemming van 
belangen tussen ondernemingen die 
leningen in overdraagbare effecten en 
andere financiële instrumenten 
herverpakken (initiators), en BAB's die 
voor een of meer AB's in deze effecten of 
andere financiële instrumenten beleggen, te 
voorkomen. De Commissie stelt
overeenkomstig de artikelen 49 bis, 49 ter 
en 49 quater, gedelegeerde handelingen 
vast voor:

Or. en

Amendement 660
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de vereisten waaraan de initiator moet 
voldoen opdat een BAB mag beleggen in 
effecten of andere financiële instrumenten 
van dit type die na 1 januari 2011 voor een 
of meer AB's zijn uitgegeven, met inbegrip 
van vereisten die waarborgen dat de 
initiator een netto economisch belang 
aanhoudt van niet minder dan 5%;

(a) de vereisten waaraan de initiator moet 
voldoen opdat een BAB voor een of meer 
AB's mag beleggen in effecten of andere 
financiële instrumenten van dit type die na 
1 januari 2011 zijn uitgegeven, met 
inbegrip van de vereisten dat de initiator:
(1) een netto economisch belang aanhoudt 
van niet minder dan 5% bij de uitgifte van 
effecten en (2) in het prospectus of andere 
documentatie bij de uitgifte van dergelijke 
effecten opgeeft dat hij een dergelijk 
belang bezit en zal aanhouden 
("Verklaring van de initiator"); en
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Or. en

Motivering

Van beleggers mag niet worden gevraagd ervoor te zorgen dat de uitgevende 
instelling/initiator een netto economisch belang aanhoudt in zijn portefeuille, aangezien de 
verplichting rechtstreeks zou moeten gelden voor de uitgevende instelling/initiator. AB's 
mogen gedurende de gehele bestaansperiode van dergelijke effecten vertrouwen op de 
verklaring van een uitgevende instelling/initiator.

Amendement 661
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de vereisten waaraan de initiator moet 
voldoen opdat een BAB mag beleggen in 
effecten of andere financiële instrumenten 
van dit type die na 1 januari 2011 voor een 
of meer AB's zijn uitgegeven, met inbegrip 
van vereisten die waarborgen dat de 
initiator een netto economisch belang 
aanhoudt van niet minder dan 5%;

(a) de vereisten waaraan de initiator moet 
voldoen opdat een BAB mag beleggen in 
effecten of andere financiële instrumenten 
van dit type die na 1 januari 2011 voor een 
of meer AB's zijn uitgegeven, met inbegrip 
van vereisten die waarborgen dat de 
initiator een netto economisch belang 
aanhoudt van niet minder dan 10%;

Or. en

Amendement 662
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de vereisten waaraan de initiator moet 
voldoen opdat een BAB mag beleggen in
effecten of andere financiële instrumenten 
van dit type die na 1 januari 2011 voor een 
of meer AB's zijn uitgegeven, met inbegrip 
van vereisten die waarborgen dat de 
initiator een netto economisch belang 

(a) de vereisten waaraan de initiator moet 
voldoen opdat een BAB mag beleggen in 
effecten of andere financiële instrumenten 
van dit type die na 1 januari 2011 voor een 
of meer AB's zijn uitgegeven, met inbegrip 
van vereisten die waarborgen dat de 
initiator een netto economisch belang 
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aanhoudt van niet minder dan 5%; aanhoudt van niet minder dan 10%;

Or. en

Motivering

Het percentage in het Commissievoorstel (5%) komt overeen met de regelgeving inzake 
kapitaalvereisten voor banken (RKV). In het geval van een riskanter AB lijkt 10% meer op 
zijn plaats gezien het grotere risico. Afgezien van de initiator en de BAB moeten de 
uitvoeringsmaatregelen ook betrekking hebben op de herverpakte leningen zelf (zie artikel 13, 
letter b bis (nieuw)).

Amendement 663
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de vereisten waaraan de initiator moet 
voldoen opdat een BAB mag beleggen in 
effecten of andere financiële instrumenten 
van dit type die na 1 januari 2011 voor een 
of meer AB's zijn uitgegeven, met inbegrip 
van vereisten die waarborgen dat de 
initiator een netto economisch belang 
aanhoudt van niet minder dan 5%;

(a) de vereisten waaraan de initiator moet 
voldoen opdat een BAB mag beleggen in 
effecten of andere financiële instrumenten 
van dit type die na 1 januari 2011 voor een 
of meer AB's zijn uitgegeven, met inbegrip 
van vereisten die waarborgen dat de 
initiator een netto economisch belang 
aanhoudt van niet minder dan 5%. De BAB 
mag vertrouwen op het schriftelijke 
bewijsstuk van de initiator dat hij het 
bewuste netto economisch belang bezit en 
zal aanhouden,

Or. en

Motivering

Hierdoor worden de verantwoordelijkheden van de initiator en de BAB duidelijk afgebakend 
en wordt verduidelijkt wanneer de BAB de nodige zorgvuldigheid heeft betracht.
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Amendement 664
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 - lid 1 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) kwalitatieve vereisten waaraan BAB's 
moeten voldoen die voor een of meer AB's 
in deze effecten of andere financiële 
instrumenten beleggen.

(b) kwalitatieve vereisten waaraan BAB's 
moeten voldoen die voor een of meer AB's 
in deze effecten of andere financiële 
instrumenten beleggen.

BAB's mogen gedurende de gehele 
bestaansperiode van dergelijke effecten op 
de verklaring van de initiator vertrouwen 
om te bepalen of zij al dan niet in 
dergelijke effecten willen beleggen.

Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.

Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de artikelen 49 bis, 49 
ter en 49 quater.

Or. en

Motivering

Van beleggers mag niet worden gevraagd ervoor te zorgen dat de uitgevende 
instelling/initiator een netto economisch belang aanhoudt in zijn portefeuille, aangezien de 
verplichting rechtstreeks zou moeten gelden voor de uitgevende instelling/initiator. AB's 
mogen gedurende de gehele bestaansperiode van dergelijke effecten vertrouwen op de 
verklaring van een uitgevende instelling/initiator.

Amendement 665
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 - letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de transparantievereisten waaraan 
moet worden voldaan ten aanzien van 
herverpakte leningen.
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Or. en

Motivering

Het percentage in het Commissievoorstel (5%) komt overeen met de regelgeving inzake 
kapitaalvereisten voor banken (RKV). In het geval van een riskanter AB lijkt 10% meer op 
zijn plaats gezien het grotere risico. Afgezien van de initiator en de BAB moeten de 
uitvoeringsmaatregelen ook betrekking hebben op de herverpakte leningen zelf.

Amendement 666
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 - letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de transparantievereisten waaraan 
moet worden voldaan ten aanzien van 
herverpakte leningen.

Or. en

Motivering

Het percentage in het Commissievoorstel (5%) komt overeen met de regelgeving inzake 
kapitaalvereisten voor banken (RKV). In het geval van een riskanter AB lijkt 10% meer op 
zijn plaats gezien het grotere risico. Afgezien van de initiator en de BAB moeten de 
uitvoeringsmaatregelen ook betrekking hebben op de herverpakte leningen zelf.

Amendement 667
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze uitvoeringsmaatregelen tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing als 
bedoeld in artikel 49, lid 3.

De Commissie mag door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
de artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater, 
uitvoeringsmaatregelen vaststellen waarin 
wordt bepaald dat de initiator een netto 
economisch belang moet aanhouden van 
niet minder dan 5%, alsmede kwalitatieve 
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vereisten waaraan moet worden voldaan 
door BAB's die beleggen in effecten of 
andere financiële producten.

Or. en

Motivering

Dit is, gelet op de nieuwe comitéprocedures, de juiste formulering indien dit artikel wordt 
gehandhaafd.

Amendement 668
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis
Beleggingen in grondstoffenmarkten

AB's die beleggen in grondstoffenmarkten  
verstrekken de EAEM regelmatig 
informatie over hun directe of indirecte 
belangen in deze markten. Om 
verstoringen van de grondstoffenprijzen 
door transacties van AB's te vermijden, 
mag de EAEM grenzen stellen aan de 
belangen van AB's in 
grondstoffenmarkten.
AB's mogen niet direct of indirect 
beleggen in landbouwgrondstoffen.

Or. en

Motivering

Belangen van AB's in grondstoffenmarkten moeten worden gereguleerd. AB's mogen niet 
beleggen in landbouwgrondstoffen.
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Amendement 669
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Hoofdstuk III – Afdeling 2 – Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

KAPITAALVEREISTEN RESERVE VOOR VERPLICHTINGEN

Or. en

Amendement 670
Hans-Peter Martin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 Schrappen
Aanvangskapitaal en feitelijk kapitaal

BAB's beschikken over een eigen 
vermogen van ten minste 125 000 EUR.
Wanneer de waarde van de portefeuilles 
van AB's die door de BAB worden 
beheerd, hoger is dan 250 miljoen EUR, 
voorziet de BAB in een extra bedrag aan 
eigen vermogen. Dit extra bedrag aan 
eigen vermogen is gelijk aan 0,02 % van 
het bedrag waarmee de waarde van de 
portefeuilles van de BAB 
250 miljoen EUR te boven gaat.
Ongeacht het bedrag dat op grond van de 
eerste en de tweede alinea vereist is, is het 
eigen vermogen van de BAB nooit minder 
dan het bedrag dat uit hoofde van 
artikel 21 van Richtlijn 2006/49/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
14 juni 2006 inzake de 
kapitaaltoereikendheid van 
beleggingsondernemingen en 
kredietinstellingen (herschikking) vereist 
is.
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Voor de toepassing van de eerste, tweede 
en derde alinea gelden de volgende 
portefeuilles als portefeuilles van de BAB:
a) AB-portefeuilles die door de BAB 
worden beheerd, met inbegrip van AB's 
waarvoor de BAB een of meer taken 
overeenkomstig artikel 18 heeft 
gedelegeerd;
b) AB-portefeuilles die aan de BAB 
zijn gedelegeerd.

Or. de

Amendement 671
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Indien een AB onder eigen beheer 
staat, dat wil zeggen een vergunning als 
BAB heeft, dient het te beschikken over 
een aanvangskapitaal van ten minste 300 
000 EUR.

Or. en

Motivering

Ter wille van de concordantie met de Icbe-richtlijn.

Amendement 672
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De lidstaten schrijven voor dat een 
BAB die een AB onder intern beheer is, 
beschikt over een aanvangskapitaal van 
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ten minste 300 000 EUR.

Or. en

Motivering

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Amendement 673
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BAB's beschikken over een eigen 
vermogen van ten minste 125 000 EUR.

1. De lidstaten schrijven voor dat een 
BAB die is benoemd als extern beheerder 
van een of meerdere AB's beschikt over 
een aanvangskapitaal van ten minste 125 
000 EUR, met inachtneming van de 
volgende leden.

Or. en

Motivering

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
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any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Amendement 674
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BAB's beschikken over een eigen 
vermogen van ten minste 125 000 EUR.

1. BAB's beschikken over een eigen 
vermogen van ten minste 75 000 EUR.

Or. en

Motivering

Hierdoor komt de kapitaalvereiste dichter bij maar niet op hetzelfde niveau te liggen als 
wordt vereist in de richtlijn inzake kapitaalvereisten en uitsluitend haussegeoriënteerde 
fondsen (basiskapitaal 50 000 EUR).  BAB's houden geen geld van beleggers aan en dus is 
het risico voor beleggers minimaal.  Onnodig hoge kapitaalvereisten voor BAB's zullen 
belemmerend werken voor nieuwkomers en een negatief effect hebben op de gewenste 
concurrentie.

Amendement 675
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de waarde van de portefeuilles 
van AB's die door de BAB worden 
beheerd, hoger is dan 250 miljoen EUR, 
voorziet de BAB in een extra bedrag aan 
eigen vermogen; Dit extra bedrag aan 
eigen vermogen is gelijk aan 0,02 % van 
het bedrag waarmee de waarde van de 
portefeuilles van de BAB 
250 miljoen EUR te boven gaat.

2. Wanneer de waarde van de portefeuilles 
van AB's die door de BAB worden 
beheerd, hoger is dan 250 miljoen EUR, 
voorziet de BAB in een extra bedrag aan 
eigen vermogen, gelijk aan 0,02 % van het 
bedrag waarmee de waarde van de 
portefeuilles van de BAB 
250 miljoen EUR te boven gaat; het 
vereiste totale aanvangskapitaal en het 
extra bedrag mogen echter niet meer 
bedragen dan 10 miljoen EUR.
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Or. en

Motivering

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Amendement 676
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de waarde van de portefeuilles 
van AB's die door de BAB worden 
beheerd, hoger is dan 250 miljoen EUR, 
voorziet de BAB in een extra bedrag aan 
eigen vermogen. Dit extra bedrag aan 
eigen vermogen is gelijk aan 0,02 % van 
het bedrag waarmee de waarde van de 
portefeuilles van de BAB 
250 miljoen EUR te boven gaat.

2. Wanneer de waarde van de portefeuilles 
van AB's die door de BAB worden 
beheerd, hoger is dan 150 miljoen EUR, 
voorziet de BAB in een extra bedrag aan 
eigen vermogen, gelijk aan ten minste 0,01 
% van het bedrag waarmee de waarde van 
de portefeuilles van de BAB 
150 miljoen EUR te boven gaat.

Or. en

Motivering

Hierdoor komt de kapitaalvereiste dichter bij maar niet op hetzelfde niveau te liggen als 
wordt vereist in de richtlijn inzake kapitaalvereisten en uitsluitend haussegeoriënteerde 
fondsen (basiskapitaal 50 000 EUR).  BAB's houden geen geld van beleggers aan en dus is 
het risico voor beleggers minimaal.  Onnodig hoge kapitaalvereisten voor BAB's zullen 
belemmerend werken voor nieuwkomers en een negatief effect hebben op de gewenste 
concurrentie.
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Amendement 677
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de waarde van de portefeuilles 
van AB's die door de BAB worden 
beheerd, hoger is dan 250 miljoen EUR, 
voorziet de BAB in een extra bedrag aan 
eigen vermogen. Dit extra bedrag aan eigen 
vermogen is gelijk aan 0,02 % van het 
bedrag waarmee de waarde van de 
portefeuilles van de BAB 
250 miljoen EUR te boven gaat.

2. Wanneer de waarde van de portefeuilles 
van AB's die door de BAB worden 
beheerd, hoger is dan 250 miljoen EUR, 
voorziet de BAB in een extra bedrag aan 
eigen vermogen. Dit extra bedrag aan eigen 
vermogen is gelijk aan een bepaald 
percentage van het bedrag waarmee de 
waarde van de portefeuilles van de BAB 
250 miljoen EUR te boven gaat.

Or. en

Motivering

Het kapitaal van de BAB moet voldoende zijn om een eventuele claim op zijn professionele 
aansprakelijkheid te dekken. Het precieze bedrag moet in overeenstemming zijn met het 
feitelijke risicoprofiel.

Amendement 678
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de waarde van de portefeuilles 
van AB's die door de BAB worden 
beheerd, hoger is dan 250 miljoen EUR, 
voorziet de BAB in een extra bedrag aan 
eigen vermogen. Dit extra bedrag aan eigen 
vermogen is gelijk aan 0,02 % van het
bedrag waarmee de waarde van de 
portefeuilles van de BAB 
250 miljoen EUR te boven gaat.

2. Wanneer de waarde van de portefeuilles 
van AB's die door de BAB worden 
beheerd, hoger is dan 250 miljoen EUR, 
voorziet de BAB in een extra bedrag aan 
eigen vermogen. Dit extra bedrag aan eigen 
vermogen is gelijk aan 0,02 % van het 
bedrag waarmee de waarde van de 
portefeuilles van door de BAB beheerde 
AB's 250 miljoen EUR te boven gaat.

Or. en
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Amendement 679
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ongeacht het bedrag dat op grond van de 
eerste en de tweede alinea vereist is, is het 
eigen vermogen van de BAB nooit minder 
dan het bedrag dat uit hoofde van 
artikel 21 van Richtlijn 2006/49/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
14 juni 2006 inzake de 
kapitaaltoereikendheid van 
beleggingsondernemingen en 
kredietinstellingen (herschikking) vereist 
is.

Schrappen

Or. en

Motivering

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.
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Amendement 680
Hans-Peter Martin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 - lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Alle BAB's dienen te beschikken 
over een eigen vermogen van ten minste 
het bedrag dat uit hoofde van artikel 21 
van Richtlijn 2006/49/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 14 
juni 2006 inzake de 
kapitaaltoereikendheid van 
beleggingsondernemingen en 
kredietinstellingen (herschikking) vereist 
is.

Or. de

Motivering

1 PB L 177 van 30.06.06, blz. 201.

Amendement 681
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van de eerste, tweede 
en derde alinea gelden de volgende 
portefeuilles als portefeuilles van de BAB:

Voor de toepassing van de eerste, tweede 
en derde alinea gelden de volgende 
portefeuilles als portefeuilles van de BAB, 
doch met uitzondering van portefeuilles 
van een feeder-AB, voor zover dat bestaat 
uit aandelen in een master-AB:

Or. en

Motivering

A clarification is necessary to ensure that this provision does not have the effect of “double 
counting” the portfolios of Feeder AIF (which in general will consist solely of shares or units 
in the relevant master AIF, along with any residual cash balances) the value of which is 
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already accounted for in the portfolio of the relevant master AIF. The proposed amendment 
will only exempt units or shares from “double counting” to the extent that they would be 
counted anyway at the master AIF level. So the 15% that a Feeder AIF may invest other than 
in the master AIF will still count for the purposes of this Article. 

Amendement 682
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van de eerste, tweede 
en derde alinea gelden de volgende
portefeuilles als portefeuilles van de BAB:

4. Voor de toepassing van lid 2 gelden 
AB's die door de BAB worden beheerd, 
met inbegrip van AB's waarvoor de BAB 
een of meer taken overeenkomstig 
artikel 18 heeft gedelegeerd, doch met 
uitzondering van AB-portefeuilles die aan 
de BAB zijn gedelegeerd, als portefeuilles 
van de BAB.

(a) AB-portefeuilles die door de BAB 
worden beheerd, met inbegrip van AB's 
waarvoor de BAB een of meer taken 
overeenkomstig artikel 18 heeft 
gedelegeerd;

(b) AB-portefeuilles die aan de BAB zijn 
gedelegeerd.

Or. en

Motivering

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.
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Amendement 683
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten kunnen BAB’s toestaan 
niet te voorzien in tot 50% van het in het 
tweede lid bedoelde extra bedrag aan 
eigen vermogen indien zij voor hetzelfde 
bedrag een garantie genieten van een 
kredietinstelling of een 
verzekeringsonderneming waarvan de 
statutaire zetel is gevestigd in een lidstaat 
of in een derde land waar de 
kredietinstelling of 
verzekeringsonderneming onderworpen is 
aan prudentiële regels die naar het 
oordeel van de bevoegde autoriteiten 
gelijkwaardig zijn aan die welke in het 
recht van de Unie zijn vastgesteld.

Or. en

Motivering

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.
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Amendement 684
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten kunnen BAB’s toestaan 
niet te voorzien in tot 50% van het in de 
tweede alinea bedoelde extra bedrag aan 
eigen vermogen indien zij voor hetzelfde 
bedrag een garantie genieten van een 
kredietinstelling of een 
verzekeringsonderneming; de statutaire 
zetel van de kredietinstelling of 
verzekeringsonderneming moet zijn 
gevestigd in een lidstaat of in een derde 
land waar de kredietinstelling of 
verzekeringsonderneming onderworpen is 
aan prudentiële regels die naar het 
oordeel van de bevoegde autoriteiten 
gelijkwaardig zijn aan die welke in het 
recht van de Unie zijn vastgesteld.

Or. en

Motivering

Ter wille van de concordantie met de Icbe-richtlijn.

Amendement 685
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Onverminderd lid 4, worden AB-
portefeuilles die voldoen aan de volgende 
criteria uitgesloten van de berekening 
van de waarde van de portefeuilles van 
de BAB, namelijk die portefeuilles:
i) die geen gebruik maken van 
hefboomfinanciering;
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ii) ten aanzien waarvan gedurende een 
periode van vijf jaar vanaf de datum van 
oprichting van het AB geen 
terugbetalingsrechten kunnen worden 
uitgeoefend; en
iii) die in overeenstemming met hun 
beleggingsstrategie en -doelstellingen, 
zelden beleggingen doen of stukken 
afstoten.
De lidstaten schrijven voor dat BAB's 
die uitsluitend AB's beheren die voldoen 
aan de voorwaarden als vastgelegd in de 
eerste subalinea beschikken over een  
aanvangskapitaal van ten minste 50 000 
EUR.

Or. en

Amendement 686
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. De leden -1, 1, 2, 4 en 4 bis zijn niet 
van toepassing op BAB's die de drempel 
van 500 miljoen EUR niet halen als 
vastgelegd in artikel 2, lid 2, letter a), en 
die ervoor kiezen binnen de werkingssfeer 
van deze richtlijn te vallen, voor zover zij 
uitsluitend AB's beheren:
a) die op het niveau van het AB geen 
gebruik maken van hefboomfinanciering;
b) ten aanzien waarvan gedurende een 
periode van vijf jaar vanaf de datum van 
de aanvankelijke belegging in het AB 
geen terugbetalingsrechten kunnen 
worden uitgeoefend; en
c) die in overeenstemming met hun 
beleggingsstrategie en -doelstellingen, 
zelden beleggingen doen of stukken 
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afstoten.
De lidstaten schrijven voor dat BAB's die 
voldoen aan de voorwaarden als 
vastgelegd in de eerste subalinea 
beschikken over een aanvangskapitaal 
van ten minste 50 000 EUR.

Or. en

Amendement 687
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De leden 1 tot en met 4 zijn niet van 
toepassing op BAB's die uitsluitend AB's 
beheren:
a) die geen gebruik maken van 
hefboomfinanciering;
b) ten aanzien waarvan gedurende een 
periode van vijf jaar vanaf de datum van 
oprichting van het AB geen 
terugbetalingsrechten kunnen worden 
uitgeoefend; en
c) die in overeenstemming met hun 
beleggingsstrategie en -doelstellingen, 
zelden beleggingen doen of stukken 
afstoten.
De lidstaten schrijven voor dat BAB's die 
voldoen aan de voorwaarden als 
vastgelegd in de eerste subalinea 
beschikken over een aanvangskapitaal 
van ten minste 50 000 EUR.

Or. en

Motivering

Deze kapitaalvereisten zijn geïnspireerd op de Icbe-richtlijn die van toepassing is op open-
end fondsen die verkocht zijn aan het publiek. In deze benadering wordt geen rekening 
gehouden met het feit dat professionele beleggers in closed-end fondsen niet geconfronteerd 
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worden met dezelfde operationele risico's als kleine beleggers in een open-end fonds dat een 
actief beheer vereist.

Amendement 688
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De leden 1 tot en met 4 zijn niet van 
toepassing op BAB's die uitsluitend AB's 
beheren:
a) die geen gebruik maken van 
hefboomfinanciering;
b) ten aanzien waarvan gedurende een 
periode van vijf jaar vanaf de datum van 
oprichting van het AB geen 
terugbetalingsrechten kunnen worden 
uitgeoefend; en
c) die in overeenstemming met hun 
beleggingsstrategie en -doelstellingen, 
zelden beleggingen doen of stukken 
afstoten.
De lidstaten schrijven voor dat BAB's die 
voldoen aan de voorwaarden als 
vastgelegd in de eerste subalinea 
beschikken over een aanvangskapitaal 
van ten minste 50 000 EUR.

Or. en

Motivering

Deze kapitaalvereisten zijn geïnspireerd op de Icbe-richtlijn die van toepassing is op open-
end fondsen die verkocht zijn aan het publiek. In deze benadering wordt geen rekening 
gehouden met het feit dat professionele beleggers in closed-end fondsen niet geconfronteerd 
worden met dezelfde operationele risico's als kleine beleggers in een open-end fonds dat een 
actief beheer vereist.
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Amendement 689
Diogo Feio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De bovengenoemde leden zijn niet 
van toepassing op BAB's die uitsluitend 
AB's beheren: 
a) die geen gebruik maken van 
hefboomfinanciering;
b) ten aanzien waarvan gedurende een 
periode van vijf jaar vanaf de datum van 
oprichting van het AB geen 
terugbetalingsrechten kunnen worden 
uitgeoefend;
c) die vaste kapitaalverplichtingen 
hebben;

d) waar de kosten gebaseerd zijn op 
kapitaalverplichtingen;
e) waar beleggers het recht hebben de 
BAB te wijzigen;
f) waar specifieke bepalingen zijn 
opgenomen in de contractuele 
overeenkomst met betrekking tot het 
liquideren van een BAB ter bescherming 
van de beleggers tijdens de 
overgangsperiode.
De bovengenoemde leden zijn niet van 
toepassing op portefeuilles van een 
feeder-AB, voor zover dat bestaat uit 
aandelen in een master-AB.

Or. en

Motivering

Omwille van de aanpassing van de kenmerken van het risicoprofiel van beleggers aan de 
verschillende AB's.
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Amendement 690
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De bovengenoemde leden zijn niet 
van toepassing op BAB's die uitsluitend 
AB's beheren: 
a) die geen gebruik maken van 
hefboomfinanciering;
b) ten aanzien waarvan gedurende een 
periode van vijf jaar vanaf de datum van 
oprichting van het AB geen 
terugbetalingsrechten kunnen worden 
uitgeoefend;
c) die vaste kapitaalverplichtingen 
hebben;
d) waar de kosten gebaseerd zijn op 
kapitaalverplichtingen;
e) waar beleggers het recht hebben de 
BAB te wijzigen; en
f) waar specifieke bepalingen zijn 
opgenomen in de contractuele 
overeenkomst met betrekking tot het 
liquideren van een BAB ter bescherming 
van de beleggers tijdens de 
overgangsperiode.

Or. en

Motivering

Deze kapitaalvereisten zijn geïnspireerd op de Icbe-richtlijn die van toepassing is op open-
end fondsen die verkocht zijn aan het publiek. In deze benadering wordt geen rekening 
gehouden met het feit dat professionele beleggers in closed-end fondsen niet geconfronteerd 
worden met dezelfde operationele risico's als kleine beleggers in een open-end fonds dat een 
actief beheer vereist.
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Amendement 691
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De bovengenoemde leden zijn niet 
van toepassing op BAB's die uitsluitend 
AB's beheren: 
a) die geen gebruik maken van 
hefboomfinanciering;
b) ten aanzien waarvan gedurende een 
periode van vijf jaar vanaf de datum van 
oprichting van het AB geen 
terugbetalingsrechten kunnen worden 
uitgeoefend;
c) die vaste kapitaalverplichtingen 
hebben;
d) waar de kosten gebaseerd zijn op 
kapitaalverplichtingen;
e) waar beleggers het recht hebben de 
BAB te wijzigen; en
f) waar specifieke bepalingen zijn 
opgenomen in de contractuele 
overeenkomst met betrekking tot het 
liquideren van een BAB ter bescherming 
van de beleggers tijdens de 
overgangsperiode.

Or. en

Motivering

Deze kapitaalvereisten zijn geïnspireerd op de Icbe-richtlijn die van toepassing is op open-
end fondsen die verkocht zijn aan het publiek. Professionele beleggers in closed-end fondsen 
worden beschermd door verschillende mechanismen. Meer kapitaal van de BAB verhoogt de 
bescherming van de belegger niet.  Beleggers in private equity-fondsen worden niet 
geconfronteerd met dezelfde operationele risico's als kleine beleggers in een open-end fonds 
dat een actief beheer vereist.
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Amendement 692
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 quater. Dit artikel is niet van toepassing 
op BAB's die fondsen beheren die geen 
gebruik van hefboomfinanciering maken 
en geen terugbetalingsrechten hebben die 
binnen een periode van 5 jaar na de 
datum van oprichting van het AB kunnen 
worden uitgeoefend voor zover het private 
equity-beleggingen betreft, noch op 
industriële holdings waarvan de aandelen 
op een gereglementeerde markt in de EU 
worden verhandeld, voor zover zij 
aandelen in hun dochterondernemingen 
of verbonden ondernemingen bezitten ter 
uitvoering van een industriële 
bedrijfsstrategie en niet zijn opgericht met 
als voornaamste doel voor hun beleggers 
rendement te genereren door deze binnen 
een bepaalde termijn af te stoten.

Or. en

Motivering

Listed industrial holding companies are closed-ended funds which do not grant their 
shareholders any redemption or repurchase rights. Further, these entities are the legal and 
beneficial owners of their assets. This gives them substantial capital resources to draw on to 
continue to discharge their regulatory obligations. Mechanisms already exist for the orderly 
wind-up of the company if required. This is governed by EU law. Private Equity funds are 
typically closed-ended funds which do not grant their investors any redemption rights. The 
management fees are predictable and based on commitments to the fund and not valuations. 
Funds to investors are only returned as and when investments in portfolio companies are 
exited. These companies are legal entities with their own boards and operating managemen. 
In addition fund documentation provides mechanisms for the orderly wind-up of a manager 
should that be required by the investors, who in such case will typically pay a break-fee equal 
to 12-18 months of management fees.
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Amendement 693
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14– lid 4 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 quinquies. Dit artikel is niet van 
toepassing op industriële holdings 
waarvan de aandelen op een 
gereglementeerde markt in de EU worden 
verhandeld, voor zover zij aandelen in 
hun dochterondernemingen of verbonden 
ondernemingen bezitten ter uitvoering 
van een industriële bedrijfsstrategie en 
niet zijn opgericht met als voornaamste 
doel voor hun beleggers rendement te 
genereren door deze binnen een bepaalde 
termijn af te stoten.

Or. en

Motivering

Beursgenoteerde industriële holdings zijn closed-end fondsen die hun aandeelhouders geen 
terugbetalings- of inkooprechten verlenen. Bovendien zijn deze entiteiten de wettelijke en 
uiteindelijke gerechtigden van hun activa. Dit verschaft hun substantiële kapitaalmiddelen om 
zich te blijven kwijten van hun regelgevingsverplichtingen. Er bestaan al regelingen om een 
bedrijf waar nodig langs reguliere weg te liquideren. Hierop is EU-wetgeving van toepassing.

Amendement 694
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Onverminderd lid 1, hoeft een BAB 
die reeds een vergunning heeft 
overeenkomstig Richtlijn 2004/39/EG 
en/of voldoet aan de kapitaalvereisten 
overeenkomstig Richtlijn 2006/49/EG of 
Richtlijn 85/611/EEG, niet te voldoen aan 
de extra vereisten van deze Richtlijn.
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Or. en

Motivering

Veel BAB's bezitten een vergunning overeenkomstig de MiFID en vallen onder de 
kapitaalregels van de richtlijn kapitaalvereisten en de Icbe-richtlijn. Het is onnodig en 
mogelijkerwijs dubbel werk om voor te schrijven dat dergelijke bedrijven dienen te voldoen 
aan extra eisen overeenkomstig de BAB-richtlijn.

Amendement 695
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 sexies. Dit artikel is niet van toepassing 
op beheersmaatschappijen die 
overeenkomstig Richtlijn 2009/65/EG een 
vergunning bezitten en ook AB's beheren.

Or. en

Motivering

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.
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Amendement 696
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen vast waarin het in lid 2 
bedoelde percentage wordt bepaald op 1 à 
5%, in overeenstemming met het 
risicoprofiel van het AB, met een 
specificatie van de activa waarin de eigen 
fondsen mogen worden belegd.
Deze handelingen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld overeenkomstig de procedure 
als bedoeld in artikel 290 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie.

Or. en

Motivering

Het kapitaal van de BAB moet voldoende zijn om een eventuele claim op zijn professionele 
aansprakelijkheid te dekken. Het precieze bedrag moet in overeenstemming zijn met het 
feitelijke risicoprofiel.

Amendement 697
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Het bedrag dat BAB's beleggen in 
elk AB dat zij beheren is zodanig dat de 
BAB op jaarbasis een netto economisch 
belang aanhoudt dat groter is dan of 
gelijk is aan een bepaald percentage van 
het totale bedrag dat door alle beleggers 
in dat AB is belegd.



AM\804981NL.doc 149/150 PE439.125v01-00

NL

Or. en

Motivering

De BAB moet zijn belang laten samenvallen met dat van zijn beleggers. Een typische manier 
om dit te doen is afspraken te maken over de winstdeling. Het is ook van belang ervoor te 
zorgen dat de BAB's in zekere mate meedelen in de verliezen die zij veroorzaken. De bepaling 
is vergelijkbaar met het vereiste voor banken om 5% van de leningen waarvan zij de 
initiatoren zijn aan te houden. Het precieze percentage zal verschillen naar gelang het 
risicoprofiel van het AB.

Amendement 698
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 quater. De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen vast waarin vereisten op de 
volgende gebieden worden vastgesteld:
a) het gespecificeerde percentage dat moet 
worden belegd door de BAB, dat wordt 
vastgesteld op 1 à 5%  van het totale 
bedrag dat door alle beleggers wordt 
belegd, overeenkomstig het risicoprofiel 
van het AB;
b) de wijze waarop de berekening moet 
worden gemaakt;
c) de procedure die door de BAB moet 
worden gevolgd om aan de bovenstaande 
vereisten te voldoen.
Deze handelingen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld overeenkomstig de procedure 
als bedoeld in artikel 290 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie.

Or. en
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Motivering

De BAB moet zijn belang laten samenvallen met dat van zijn beleggers. Een typische manier 
om dit te doen is afspraken te maken over de winstdeling. Het is ook van belang ervoor te 
zorgen dat de BAB's in zekere mate meedelen in de verliezen die zij veroorzaken. De bepaling 
is vergelijkbaar met het vereiste voor banken om 5% van de leningen waarvan zij de 
initiatoren zijn aan te houden. Het precieze percentage zal verschillen naar gelang het 
risicoprofiel van het AB.

Amendement 699
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14– lid 4 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 quinquies. Het eigen vermogen moet 
worden belegd in liquide middelen of in 
activa die op korte termijn direct in 
contant geld kunnen worden omgezet en 
mag geen speculatieve posities omvatten.

Or. en

Motivering

Het kapitaal van de BAB moet voldoende zijn om een eventuele claim op zijn professionele 
aansprakelijkheid te dekken. Het precieze bedrag moet in overeenstemming zijn met het 
feitelijke risicoprofiel.


