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Ändringsförslag 508
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Kapitel II – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Auktorisation av AIF-förvaltare Auktorisation av AIF-fonder

Or. en

Motivering

Auktorisation bör ges till produkter (AIF-fonder) och inte AIF-förvaltare.

Ändringsförslag 509
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
ingen AIF-förvaltare som omfattas av 
detta direktiv utan att först ha erhållit
auktorisation tillhandahåller 
förvaltningstjänster till någon AIF-fond 
eller marknadsför aktier eller andelar i en 
sådan.

1. Medlemsstater ska säkerställa att inga 
AIF-fonder erbjuds investerare i EU utan 
föregående auktorisation. AIF-fonder som 
inte auktoriserats enligt detta direktiv ska 
inte få erbjudas investerare i EU.

Enheter som varken auktoriserats enligt 
detta direktiv eller, i fråga om 
AIF-förvaltare som inte omfattas av detta 
direktiv, enligt den nationella 
lagstiftningen i en medlemsstat ska inte 
tillåtas tillhandahålla förvaltningstjänster 
till AIF-fonder eller marknadsföra aktier 
eller andelar i sådana inom gemenskapen.

Or. en
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Motivering

Alla AIF-fonder som tar emot pengar från europeiska investerare behöver omfattas av 
direktivet.

Ändringsförslag 510
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
ingen AIF-förvaltare som omfattas av detta 
direktiv utan att först ha erhållit 
auktorisation tillhandahåller 
förvaltningstjänster till någon AIF-fond 
eller marknadsför aktier eller andelar i en 
sådan.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
ingen AIF-förvaltare som omfattas av detta 
direktiv tillhandahåller förvaltningstjänster 
till någon AIF-fond.

Enheter som varken auktoriserats enligt 
detta direktiv eller, i fråga om 
AIF-förvaltare som inte omfattas av detta 
direktiv, enligt den nationella 
lagstiftningen i en medlemsstat ska inte 
tillåtas tillhandahålla förvaltningstjänster 
till AIF-fonder eller marknadsföra aktier 
eller andelar i sådana inom gemenskapen.

Or. en

Motivering

Anpassning till UCITS. Principen om att enheter som inte är auktoriserade som 
AIF-förvaltare enligt detta direktiv inte bör tillåtas att tillhandahålla förvaltningstjänster till 
AIF-förvaltare (förutom genom delegering) bör klart och tydligt fastslås. För rättssäkerhetens 
skull bör varje AIF-fond endast ha en AIF-förvaltare, oavsett rättslig struktur. Direktivet bör 
ta hänsyn till befintliga skillnader mellan fondstrukturer, till exempel att vissa fonder är 
självförvaltade, medan andra utser en extern förvaltare. Om en AIF-fond inte utser någon 
extern förvaltare till AIF-förvaltare bör AIF-fonden själv vara AIF-förvaltaren.

Ändringsförslag 5111
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Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
ingen AIF-förvaltare som omfattas av detta 
direktiv utan att först ha erhållit 
auktorisation tillhandahåller 
förvaltningstjänster till någon AIF-fond 
eller marknadsför aktier eller andelar i en 
sådan.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
ingen AIF-förvaltare som omfattas av detta 
direktiv utan att först ha erhållit 
auktorisation tillhandahåller 
förvaltningstjänster till någon AIF-fond.

Enheter som varken auktoriserats enligt 
detta direktiv eller, i fråga om 
AIF-förvaltare som inte omfattas av detta 
direktiv, enligt den nationella 
lagstiftningen i en medlemsstat ska inte
tillåtas tillhandahålla förvaltningstjänster 
till AIF-fonder eller marknadsföra aktier 
eller andelar i sådana inom gemenskapen.

Medlemsstaterna ska kräva att endast
enheter som auktoriserats enligt detta 
direktiv ska tillåtas tillhandahålla 
förvaltningstjänster till AIF-fonder,
förutom genom delegering från 
AIF-förvaltarens sida i enlighet med 
artikel 18 i detta direktiv.

Or. en

Motivering

Anpassning till fonddirektivet (UCITS). Principen om att enheter som inte är auktoriserade 
som AIF-förvaltare enligt detta direktiv inte bör tillåtas att tillhandahålla förvaltningstjänster 
till AIF-förvaltare (förutom genom delegering) bör uttryckas klart och tydligt. 

Ändringsförslag 512
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Enheter som varken auktoriserats enligt 
detta direktiv eller, i fråga om 
AIF-förvaltare som inte omfattas av detta 
direktiv, enligt den nationella 
lagstiftningen i en medlemsstat ska inte 
tillåtas tillhandahålla förvaltningstjänster 
till AIF-fonder eller marknadsföra aktier 

utgår
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eller andelar i sådana inom gemenskapen.

Or. en

Motivering

Vi instämmer i ändringsförslaget från det svenska ordförandeskapets kompromissförslag. Vi 
anser att det är mycket viktigt att se till att AIF-förvaltare som inte omfattas av direktivet 
(särskilt AIF-förvaltare etablerade utanför gemenskapen) inte ska förbjudas att marknadsföra 
sin AIF-fond inom gemenskapen såsom private placements.

Ändringsförslag 513
Sari Essayah

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Enheter som varken auktoriserats enligt 
detta direktiv eller, i fråga om 
AIF-förvaltare som inte omfattas av detta 
direktiv, enligt den nationella 
lagstiftningen i en medlemsstat ska inte 
tillåtas tillhandahålla förvaltningstjänster 
till AIF-fonder eller marknadsföra aktier 
eller andelar i sådana inom gemenskapen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 514
Catherine Stihler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Enheter som varken auktoriserats enligt 
detta direktiv eller, i fråga om 
AIF-förvaltare som inte omfattas av detta 
direktiv, enligt den nationella 
lagstiftningen i en medlemsstat ska inte 
tillåtas tillhandahålla förvaltningstjänster 
till AIF-fonder eller marknadsföra aktier 

Enheter som varken auktoriserats enligt 
detta direktiv eller, i fråga om 
en AIF-förvaltare som är etablerad i EU 
och som inte omfattas av detta direktiv, 
enligt den nationella lagstiftningen i en 
medlemsstat ska inte tillåtas tillhandahålla 
förvaltningstjänster till AIF-fonder eller 
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eller andelar i sådana inom gemenskapen. marknadsföra aktier eller andelar i sådana 
inom gemenskapen.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att beakta att AIF-fonden i vissa fall marknadsför andelar eller i aktier i 
AIF-fonden direkt. Det är helt i sin ordning att kräva att en EU-baserad AIF-förvaltare utses 
för att denna marknadsföring ska vara tillåten, men när en tredje part utses av AIF-fonden för 
att utföra AIF-förvaltarens roll är det inte nödvändigt att kräva att endast den auktoriserade 
AIF-förvaltaren själv ska få marknadsföra andelarna eller aktierna. 

Ändringsförslag 515
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Enheter som varken auktoriserats enligt 
detta direktiv eller, i fråga om 
AIF-förvaltare som inte omfattas av detta 
direktiv, enligt den nationella 
lagstiftningen i en medlemsstat ska inte 
tillåtas tillhandahålla förvaltningstjänster 
till AIF-fonder eller marknadsföra aktier 
eller andelar i sådana inom gemenskapen.

Enheter som varken auktoriserats enligt 
detta direktiv eller, i fråga om AIF-
förvaltare som inte omfattas av detta 
direktiv, enligt den nationella 
lagstiftningen i en medlemsstat ska inte 
tillåtas tillhandahålla förvaltningstjänster 
till AIF-fonder eller marknadsföra aktier 
eller andelar i sådana inom EU, om inte 
annat uttryckligen föreskrivs i detta 
direktiv.

Or. en

Motivering

Detta ska möjliggöra undantag såsom de som föreskrivs i artikel 35 (enligt 
Hökmarks ändringsförslag 34) och därmed klarlägga att det kan förekomma undantag till den 
generella restriktionen i artikel 4.

Ändringsförslag 516
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Enheter som varken auktoriserats enligt 
detta direktiv eller, i fråga om 
AIF-förvaltare som inte omfattas av detta 
direktiv, enligt den nationella 
lagstiftningen i en medlemsstat ska inte 
tillåtas tillhandahålla förvaltningstjänster 
till AIF-fonder eller marknadsföra aktier 
eller andelar i sådana inom gemenskapen.

Enheter som varken auktoriserats enligt 
detta direktiv eller, i fråga om 
AIF-förvaltare som inte omfattas av detta 
direktiv, enligt den nationella 
lagstiftningen i en medlemsstat ska inte 
tillåtas förvalta AIF-fonder eller 
marknadsföra aktier eller andelar i sådana 
inom EU, förutom genom delegering från 
AIF-förvaltarens sida i enlighet med 
artikel 18 i detta direktiv.

Or. en

Motivering

Anpassning till gemenskapsrätten (MiFID och UCITS) avseende delegering.

Ändringsförslag 517
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ingen AIF-förvaltare får ägna sig åt 
annan verksamhet än förvaltning av 
AIF-fonder och tillhandahållande av 
diskretionär portföljförvaltning och 
investeringsrådgivning avseende 
finansiella instrument enligt 
förteckningen i bilaga I, avsnitt C i 
direktiv 2004/39/EG. Medlemsstaterna får 
tillåta AIF-förvaltare att också 
tillhandahålla vissa administrations- och 
marknadsföringstjänster som förtecknas 
som sidotjänster i bilagan till detta 
direktiv.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. En AIF-förvaltare får ansöka om 
auktorisation enligt detta direktiv för att i 
enlighet med detta direktiv i EU 
marknadsföra AIF-fonder som 
etablerades före den sista dagen för 
införlivande av detta direktiv, förutsatt att 
de ger de behöriga myndigheterna den 
information som avses i artiklarna 31 och 
33 och investerarna den information som 
avses i artikel 20.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att införa en skyddsklausul (grandfathering clause) i direktivet och att ge 
AIF-förvaltare och särskilt deras investerare tillräcklig tid för att anpassa sig till de nya 
åtgärderna, särskilt eftersom det handlar om slutna fonder.

Ändringsförslag 519
Peter Skinner

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Den behöriga myndigheten ska inte 
auktorisera en AIF-fond att vara 
AIF-förvaltare såvida AIF-fondens 
styrelseledamöter eller ledamöterna av 
dess styrorgan inte har tillräckligt gott 
anseende och tillräcklig erfarenhet för 
den affärsverksamhet som AIF-fonden 
driver, i syfte att säkerställa att kraven i 
detta direktiv uppfylls.

Or. en
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Motivering

Detta syftar till att säkerställa att AIF-fonden är tillräckligt solid för att uppfylla direktivets 
krav. Kravet baseras på kravet som gäller för självförvaltade UCITS-fonder.

Ändringsförslag 520
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En AIF-förvaltare får auktoriseras för 
att tillhandahålla förvaltningstjänster 
antingen för samtliga AIF-fonder eller för 
vissa kategorier av sådana.

utgår

En AIF-förvaltare får inneha 
auktorisation enligt detta direktiv och 
samtidigt vara auktoriserad som 
förvaltnings- eller värdepappersföretag 
enligt direktiv 2009/…/EG –
[fondföretagsdirektivet]

Or. en

Motivering

De behövs inte längre med tanke på föregående ändringsförslag.

Ändringsförslag 521
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En AIF-förvaltare får inneha 
auktorisation enligt detta direktiv och 
samtidigt vara auktoriserad som 
förvaltnings- eller värdepappersföretag 
enligt direktiv 2009/…/EG –
[fondföretagsdirektivet]

utgår
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Or. en

Motivering

Anpassning till fonddirektivet (UCITS). Principen om att enheter som inte är auktoriserade 
som AIF-förvaltare enligt detta direktiv inte bör tillåtas att tillhandahålla förvaltningstjänster 
till AIF-förvaltare (förutom genom delegering) bör klart och tydligt fastslås. För 
rättssäkerhetens skull bör varje AIF-fond endast ha en AIF-förvaltare, oavsett rättslig 
struktur. Direktivet bör ta hänsyn till befintliga skillnader mellan fondstrukturer, till exempel 
att vissa fonder är självförvaltade, medan andra utser en extern förvaltare. Om en AIF-fond 
inte utser någon extern förvaltare till AIF-förvaltare bör AIF-fonden själv vara 
AIF-förvaltaren.

Ändringsförslag 522
Peter Skinner

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En AIF-förvaltare får inneha
auktorisation enligt detta direktiv och 
samtidigt vara auktoriserad som
förvaltnings- eller värdepappersföretag 
enligt direktiv 2009/…/EG –
[fondföretagsdirektivet]

Om AIF-förvaltaren innehar auktorisation 
enligt detta direktiv eller ett förvaltnings-
eller värdepappersföretag innehar 
auktorisation enligt direktiv 2009/65/EG, 
ska de behöriga myndigheterna 
auktorisera denna AIF-förvaltare enligt 
direktiv 2009/65/EG eller ett förvaltnings-
eller värdepappersföretag enligt detta 
direktiv, under förutsättning att de 
uppfyller ytterligare relevanta krav för 
auktorisation. För detta syfte ska de 
behöriga myndigheterna begära endast 
sådan information som inte har lämnats 
för den ursprungliga auktorisationen, 
förutsatt att denna information 
fortfarande är aktuell.

Or. en

Motivering

It is appropriate to acknowledge the similarities between certain of the regulatory 
requirements applying to the managers of UCITS and those envisaged by this Directive. 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 
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additional requirements conferred by the Directives governing this additional activity rather 
than requiring them to seek complete new authorisation.

Ändringsförslag 523
Catherine Stihler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En AIF-förvaltare får inneha
auktorisation enligt detta direktiv och 
samtidigt vara auktoriserad som
förvaltnings- eller värdepappersföretag 
enligt direktiv 2009/…/EG –
[fondföretagsdirektivet]

Om AIF-förvaltaren innehar auktorisation 
enligt detta direktiv eller ett förvaltnings-
eller värdepappersföretag innehar 
auktorisation enligt direktiv 2009/65/EG, 
ska de behöriga myndigheterna 
auktorisera denna AIF-förvaltare enligt 
direktiv 2009/65/EG eller ett förvaltnings-
eller värdepappersföretag enligt detta 
direktiv, under förutsättning att de 
uppfyller ytterligare relevanta krav för 
auktorisation.

För detta syfte ska de behöriga 
myndigheterna begära endast sådan 
information som inte har lämnats för den 
ursprungliga auktorisationen, förutsatt att 
denna information fortfarande är aktuell.

Or. en

Motivering

För att undvika att disproportionerliga kostnader påtvingas AIF-förvaltare och 
tillsynsmöjligheter är det lämpligt att låta de företag som redan förvaltar endera 
UCITS-fonder eller AIF-fonder att ansöka om auktorisation att förvalta båda typer av fonder 
genom att visa att de uppfyller ytterligare relevanta krav i de direktiv som reglerar denna 
ytterligare verksamhet istället för att kräva att de ansöker om en helt ny auktorisation.

Ändringsförslag 524
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utöver förvaltningstjänsterna kan 
medlemsstaterna auktorisera 
AIF-förvaltare att tillhandahålla 
investeringsrådgivning som en sidotjänst. 
Denna verksamhet ska utgöra en mindre 
del av AIF-förvaltarens omsättning.

Or. en

Ändringsförslag 525
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artiklarna 4–8 ska inte tillämpas på 
industriella holdingbolag vars aktier är 
upptagna till handel på en reglerad 
marknad i EU om de innehar aktier i sina 
dotterbolag eller närstående bolag i syfte 
att fullfölja en industriell affärsstrategi 
och om dessa holdingbolag inte 
huvudsakligen har etablerats för att 
generera avkastning åt sina investerare 
genom avveckling inom en bestämd 
tidsperiod.

Or. en

Motivering

Börsnoterade holdingbolag regleras genom prospekt- och transparensdirektiven och genom 
nationell bolagsrätt, börsnoteringsregler och annan nationell reglering. Detta säkerställer 
tillräcklig transparens gentemot investerare, regleringsmyndigheter och samhället i stort.
Bestämmelserna i artiklarna 4-8 är irrelevanta eller olämpliga för denna typ av bolag.

Ändringsförslag 526
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Ett förvaltnings- eller 
värdepappersföretag enligt 
direktiv 2009/65/EG ska anses vara 
auktoriserat även vad avser detta direktiv 
och ska tillåtas att förvalta nationellt 
reglerade företag för kollektiva 
investeringar som inte omfattas av 
direktiv 2009/65/EG. 
När det förvaltar AIF-fonder ska ett 
förvaltnings- eller värdepappersföretag 
enligt direktiv 2009/65/EG uppfylla 
bestämmelserna i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 527
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Ett förvaltnings- eller 
värdepappersföretag enligt 
direktiv 2009/65/EG ska anses vara 
auktoriserat även vad avser detta direktiv 
och ska tillåtas att förvalta nationellt 
reglerade företag för kollektiva 
investeringar som inte omfattas av 
direktiv 2009/65/EG.
När det förvaltar AIF-fonder ska ett 
förvaltnings- eller värdepappersföretag 
enligt direktiv 2009/65/EG uppfylla 
bestämmelserna i detta direktiv.

Or. en

Motivering

Anpassning till fonddirektivet (UCITS). Principen om att enheter som inte är auktoriserade 
som AIF-förvaltare enligt detta direktiv inte bör tillåtas att tillhandahålla förvaltningstjänster 
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till AIF-förvaltare (förutom genom delegering) bör klart och tydligt fastslås. För 
rättssäkerhetens skull bör varje AIF-fond endast ha en AIF-förvaltare, oavsett rättslig 
struktur. Direktivet bör ta hänsyn till befintliga skillnader mellan fondstrukturer, till exempel 
att vissa fonder är självförvaltade, medan andra utser en extern förvaltare. Om en AIF-fond 
inte utser någon extern förvaltare till AIF-förvaltare bör AIF-fonden själv vara 
AIF-förvaltaren.

Ändringsförslag 528
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 18 ska medlemsstaterna se till att 
varje AIF-fond som omfattas av detta 
direktiv har en enda AIF-förvaltare som 
ansvarar för att detta direktivs krav 
uppfylls.

Or. en

Motivering

Anpassning till fonddirektivet (UCITS). Principen om att enheter som inte är auktoriserade 
som AIF-förvaltare enligt detta direktiv inte bör tillåtas att tillhandahålla förvaltningstjänster 
till AIF-förvaltare (förutom genom delegering) bör klart och tydligt fastslås. För 
rättssäkerhetens skull bör varje AIF-fond endast ha en AIF-förvaltare, oavsett rättslig 
struktur. Direktivet bör ta hänsyn till befintliga skillnader mellan fondstrukturer, till exempel 
att vissa fonder är självförvaltade, medan andra utser en extern förvaltare. Om en AIF-fond 
inte utser någon extern förvaltare till AIF-förvaltare bör AIF-fonden själv vara 
AIF-förvaltaren.

Ändringsförslag 529
Peter Skinner

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 18 ska medlemsstaterna se till att 
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varje AIF-fond som omfattas av detta 
direktiv har en enda AIF-förvaltare som 
ansvarar för att detta direktivs krav 
uppfylls.

Or. en

Motivering

För rättssäkerhetens skull bör varje AIF-fond endast ha en AIF-förvaltare, oavsett rättslig 
struktur.

Ändringsförslag 530
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 18 ska medlemsstaterna se till att 
varje AIF-fond som omfattas av detta 
direktiv har en enda AIF-förvaltare som 
ansvarar för att detta direktivs krav 
uppfylls.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 531
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 18 ska medlemsstaterna se till att 
varje AIF-fond som omfattas av detta 
direktiv har en enda AIF-förvaltare som 
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ansvarar för att detta direktivs krav 
uppfylls.

Or. en

Motivering

För rättssäkerhetens skull bör varje AIF-fond endast ha en AIF-förvaltare, oavsett rättslig 
struktur.

Ändringsförslag 532
Peter Skinner

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 18 ska medlemsstaterna se till att 
varje AIF-fond som omfattas av detta 
direktiv har en enda AIF-förvaltare som 
ansvarar för att detta direktivs krav 
uppfylls.

Or. en

Motivering

För rättssäkerhetens skull bör varje AIF-fond endast ha en AIF-förvaltare, oavsett rättslig 
struktur.

Ändringsförslag 533
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Endast en juridisk person kan vara 
AIF-förvaltare för en given AIF-fond och 
ansvarar för att detta direktivs krav 
uppfylls.
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Or. en

Motivering

Förtydligande.

Ändringsförslag 534
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. AIF-fonder kan beroende på sin 
rättsliga form vara internt förvaltade eller 
utse en extern förvaltare.
När en AIF-fond inte utsett någon extern 
förvaltare som AIF-förvaltare ska 
AIF-fonden själv vara AIF-förvaltaren.

Or. en

Motivering

Anpassning till fonddirektivet (UCITS). Principen om att enheter som inte är auktoriserade 
som AIF-förvaltare enligt detta direktiv inte bör tillåtas att tillhandahålla förvaltningstjänster 
till AIF-förvaltare (förutom genom delegering) bör klart och tydligt fastslås. För 
rättssäkerhetens skull bör varje AIF-fond endast ha en AIF-förvaltare, oavsett rättslig 
struktur. Direktivet bör ta hänsyn till befintliga skillnader mellan fondstrukturer, till exempel 
att vissa fonder är självförvaltade, medan andra utser en extern förvaltare. Om en AIF-fond 
inte utser någon extern förvaltare till AIF-förvaltare bör AIF-fonden själv vara 
AIF-förvaltaren.

Ändringsförslag 535
Peter Skinner

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. AIF-fonder kan beroende på sin 
rättsliga form vara internt förvaltade eller 
utse en extern förvaltare. När en 
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AIF-fond inte utsett någon extern 
förvaltare som AIF-förvaltare ska 
AIF-fonden själv vara AIF-förvaltaren.

Or. en

Motivering

Direktivet bör ta hänsyn till befintliga skillnader mellan fondstrukturer, till exempel att vissa 
fonder är självförvaltade, medan andra utser en extern förvaltare. Om en AIF-fond inte utser 
någon extern förvaltare till AIF-förvaltare bör AIF-fonden själv vara AIF-förvaltaren.

Ändringsförslag 536
Othmar Karas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. AIF-fonder, kan beroende på sin 
rättsliga form, vara internt förvaltade 
eller utse en extern förvaltare.
När en AIF-fond inte utsett någon extern 
förvaltare som AIF-förvaltare ska 
AIF-fonden själv vara AIF-förvaltaren.

Or. en

Motivering

Direktivet bör ta hänsyn till befintliga skillnader mellan fondstrukturer, till exempel att vissa 
fonder är självförvaltade, medan andra utser en extern förvaltare. Om en AIF-fond inte utser 
någon extern förvaltare till AIF-förvaltare bör AIF-fonden själv vara AIF-förvaltaren.

Ändringsförslag 537
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. AIF-fonder, kan beroende på sin 
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rättsliga form, vara internt förvaltade 
eller utse en extern förvaltare.
När en AIF-fond inte utsett någon extern 
förvaltare som AIF-förvaltare ska 
AIF-fonden själv vara AIF-förvaltaren.

Or. en

Motivering

Direktivet bör ta hänsyn till befintliga skillnader mellan fondstrukturer, till exempel att vissa 
fonder är självförvaltade, medan andra utser en extern förvaltare. Om en AIF-fond inte utser 
någon extern förvaltare till AIF-förvaltare bör AIF-fonden själv vara AIF-förvaltaren.

Ändringsförslag 538
Catherine Stihler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna får auktorisera 
AIF-fonden att vara AIF-förvaltaren.
Varje AIF-fond får dock endast ha en 
AIF-förvaltare.

Or. en

Motivering

Detta bekräftar att medlemsstaterna får, men inte måste, auktorisera AIF-fonden att fungera 
som AIF-förvaltare. För att det ska stå klart vem det som bär ansvaret för reglerna bör dock 
endast en AIF-förvaltare tillåtas.

Ändringsförslag 539
Catherine Stihler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. AIF-förvaltare ska vara
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a) en extern förvaltare som är den 
juridiska person som utsetts av 
AIF-fonden eller på AIF-fondens vägnar 
(den utsedde AIF-förvaltaren) och som 
genom att bli utsedd blir ansvarig för att 
förvalta AIF-fondens hela portfölj eller
b) när lagen enligt vilken AIF-fonden är 
etablerad kräver att AIF-fonden ska ha ett 
styrorgan med ansvar för förvaltningen av 
AIF-fonden och detta styrorgan väljer att 
inte utse någon extern förvaltare till 
AIF-förvaltare, ska AIF-fonden själv 
auktoriseras som AIF-förvaltaren.

Or. en

Motivering

Direktivet ska ta hänsyn till strukturen på en AIF-fond som etablerad som ett företag enligt en 
medlemsstats bolagsrätt och som är rättsligt förpliktigad att ha en styrelse som sitt styrorgan, 
vilket är fallet för företagstypen ”investment trust”, där styrelseledamöterna väljs och 
anförtros förvaltaruppdraget av aktieägarna. Möjliga konflikter kan lösas om AIF-fonden 
själv kan auktoriseras som AIF-förvaltaren.

Ändringsförslag 540
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Tillåten verksamhet

1. Medlemsstaterna ska kräva att ingen 
externt utsedd AIF-förvaltare som 
omfattas av detta direktiv bedriver någon 
annan verksamhet än förvaltning av en 
eller flera AIF-fonder enligt detta 
direktiv, med undantag för administrativa 
uppgifter och marknadsföring enligt 
förteckningen i bilaga II i 
direktiv 2009/65/EG, verksamhet 
avseende AIF-fondens underliggande 
tillgångar eller emission och inlösen av 
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andelar eller aktier i AIF-fonden, eller 
ytterligare förvaltning av fondföretag 
(UCITS) med auktorisation enligt 
direktiv 2009/65/EG och sådana tjänster 
enligt artikel 6.2 i direktiv 2009/65/EG för 
vilka AIF-förvaltare är auktoriserad.
2. Medlemsstaterna ska se till att ingen 
självförvaltad AIF-fond som omfattas av 
detta direktiv har någon annan 
verksamhet än interna 
förvaltningsuppgifter enligt förteckning i 
bilaga II till direktiv 2009/65/EG, med 
undantag för marknadsföring av denna 
AIF-fond och verksamhet avseende 
AIF-fondens underliggande tillgångar 
eller emission och inlösen av aktier eller 
andelar i AIF-fonden.
3. Med avvikelse från punkt 1 får 
medlemsstaterna tillåta en externt 
förvaltad AIF-förvaltare att utöver den 
verksamhet som nämns i punkt 1 
tillhandahålla följande tjänster:
a) förvaltning av investeringsportföljer, 
inbegripet sådana som ägs av 
pensionsfonder och 
tjänstepensionsinstitut i enlighet med 
artikel 19.1 i direktiv 2003/41/EG, enligt 
uppdrag som investerare givit på 
diskretionär, kundspecifik basis,
b) sidotjänster:
i) mottagande och vidarebefordran av 
order avseende AIF-fonder,
ii) förvaring och administration av 
AIF-fonder, inbegripet därmed 
förknippade tjänster såsom förvaltning av 
likvida medel och säkerheter.
iii) investeringsrådgivning avseende en 
eller flera instrument enligt förteckningen 
i bilaga I, avsnitt C i direktiv 2004/39/EG.

Or. en

Motivering

Anpassning till UCITS- och MiFID-direktiven.
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Ändringsförslag 541
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Tillåten verksamhet

1. Medlemsstaterna ska kräva att ingen 
externt utsedd AIF-förvaltare som 
omfattas av detta direktiv ska ha någon 
annan verksamhet än förvaltning av en 
eller flera AIF-fonder enligt detta 
direktiv, med undantag för de tjänster som 
avses i punkterna 2 och 3 i bilagan, 
verksamhet avseende AIF-fondens 
underliggande tillgångar eller emission 
och inlösen av andelar eller aktier i 
AIF-fonden eller ytterligare förvaltning 
av fondföretag (UCITS) med 
auktorisation enligt direktiv 2009/65/EG 
och sådana tjänster enligt artikel 6.2 i 
direktiv 2009/65/EG för vilka 
AIF-förvaltare är auktoriserad.
2. Medlemsstaterna ska kräva att ingen 
internt förvaltad AIF-fond som omfattas 
av detta direktiv har någon annan 
verksamhet än den interna förvaltning av 
AIF-fonden som avses i punkterna 2 och 
3 i bilagan och verksamhet avseende 
AIF-fondens underliggande tillgångar 
eller emission och inlösen av andelar eller 
aktier i AIF-fonden.
3. Med avvikelse från punkt 1 får 
medlemsstaterna tillåta en externt 
förvaltad AIF-förvaltare att utöver den 
verksamhet som nämns i punkt 1 
tillhandahålla följande tjänster:
a) förvaltning av investeringsportföljer 
och verksamhet avseende dessa portföljers 
underliggande tillgångar, inbegripet 
sådana som ägs av pensionsfonder och 
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tjänstepensionsinstitut i enlighet med 
artikel 19.1 i direktiv 2003/41/EG, enligt 
uppdrag som investerare givit på 
diskretionär, kundspecifik basis och
b) följande sidotjänster:
i) mottagande och vidarebefordran av 
order avseende AIF-fonder,
ii) investeringsrådgivning avseende ett 
eller flera instrument enligt förteckningen 
i bilaga I, avsnitt C, i direktiv 2004/39/EG,
iii) förvaring och administration avseende 
AIF-fonder, inbegripet därmed 
förknippade tjänster såsom förvaltning av 
likvida medel och säkerheter.
4. AIF-förvaltare ska enligt detta direktiv 
inte tillåtas att tillhandahålla endast de 
tjänster som avses i punkt 3 eller att 
tillhandahålla sidotjänster utan att vara 
auktoriserade för de tjänster som avses i 
punkt 3 a, eller att tillhandahålla endast 
den verksamhet som avses i punkterna 2 
och 3 i bilagan.
5. Artikel 2.2 och artiklarna 12, 13 och 19 
i direktiv 2004/39/EG ska tillämpas när 
AIF-förvaltare tillhandahåller de tjänster 
som avses i punkt 3 i denna artikel.

Or. en

Motivering

Definition av den förvaltningsverksamhet och de sidotjänster som en AIF-förvaltare kan 
tillhandahålla. Begränsningen av förvaltningstjänster till huvudtjänsten kollektiv 
portföljförvaltning, i linje med UCITS-direktivet, samt sidotjänster (diskretionär 
portföljförvaltning och vissa sidotjänster) är väldigt viktig för att undvika intressekonflikter 
mellan uppdrag inom kapitalförvaltning och annan verksamhet (bank, försäkring osv.).

Ändringsförslag 542
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Tillåten verksamhet

1. Medlemsstaterna ska kräva att ingen 
externt utsedd AIF-förvaltare som 
omfattas av detta direktiv ska ha någon 
annan verksamhet än förvaltning av en 
eller flera AIF-fonder enligt detta 
direktiv, med undantag för de tjänster som 
avses i punkterna 2 och 3 i bilagan, 
verksamhet avseende AIF-fondens 
underliggande tillgångar eller emission 
och inlösen av andelar eller aktier i 
AIF-fonden eller ytterligare förvaltning 
av fondföretag (UCITS) med 
auktorisation enligt direktiv 2009/65/EG 
och sådana tjänster enligt artikel 6.2 i 
direktiv 2009/65/EG för vilka 
AIF-förvaltare är auktoriserad.
2. Medlemsstaterna ska kräva att ingen 
internt förvaltad AIF-fond som omfattas 
av detta direktiv har någon annan 
verksamhet än AIF-förvaltarens interna 
förvaltning enligt punkterna 2 och 3 i 
bilagan och verksamhet avseende 
AIF-fondens underliggande tillgångar 
eller emission och inlösen av andelar eller 
aktier i AIF-fonden.
3. Med avvikelse från punkt 1 får 
medlemsstaterna tillåta en externt 
förvaltad AIF-förvaltare att utöver den 
verksamhet som nämns i punkt 1 
tillhandahålla följande tjänster:
a) förvaltning av investeringsportföljer 
och verksamhet avseende dessa portföljers 
underliggande tillgångar, inbegripet 
sådana som ägs av pensionsfonder och 
tjänstepensionsinstitut i enlighet med 
artikel 19.1 i direktiv 2003/41/EG, enligt 
uppdrag som investerare givit på 
diskretionär, kundspecifik basis och
b) följande sidotjänster:
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i) mottagande och vidarebefordran av 
order avseende AIF-fonder,
ii) investeringsrådgivning avseende ett 
eller flera instrument enligt förteckningen 
i bilaga I, avsnitt C, i direktiv 2004/39/EG,
iii) förvaring och administration avseende
AIF-fonder, inbegripet därmed 
förknippade tjänster såsom förvaltning av 
likvida medel och säkerheter.
4. AIF-förvaltare ska enligt detta direktiv 
inte tillåtas att tillhandahålla endast de 
tjänster som avses i punkt 3 eller att 
tillhandahålla sidotjänster utan att vara 
auktoriserade för de tjänster som avses i 
punkt 3 a, eller att tillhandahålla endast 
den verksamhet som avses i punkterna 2 
och 3 i bilagan.
5. Artikel 2.2 och artiklarna 12, 13 och 19 
i direktiv 2004/39/EG ska tillämpas när 
AIF-förvaltare tillhandahåller de tjänster 
som avses i punkt 3 i denna artikel.

Or. en

Motivering

Begränsningen av förvaltningstjänster till huvudtjänsten kollektiv portföljförvaltning, i linje 
med UCITS-direktivet, samt sidotjänster (diskretionär portföljförvaltning och vissa 
sidotjänster) är väldigt viktig för att undvika intressekonflikter mellan uppdrag inom 
kapitalförvaltning och annan verksamhet (bank, försäkring osv.), särskilt om kreditinstitut, 
försäkringsföretag och så vidare inte längre undantas från direktivets räckvidd. 

Ändringsförslag 543
Othmar Karas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
AIF-förvaltares verksamhet

1. Medlemsstaterna ska kräva att ingen 
externt utsedd AIF-förvaltare som 
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omfattas av detta direktiv bedriver någon 
annan verksamhet än förvaltning av en 
eller flera AIF-fonder enligt detta 
direktiv, med undantag för de tjänster som 
avses i punkterna 2 och 3 i bilagan till 
detta direktiv, verksamhet avseende 
AIF-fondens underliggande tillgångar 
eller emission och inlösen av andelar eller 
aktier i AIF-fonden eller ytterligare 
förvaltning av fondföretag (UCITS) med 
auktorisation enligt direktiv 2009/65/EG 
och sådana tjänster enligt artikel 6.2 i 
direktiv 2009/65/EG för vilka 
AIF-förvaltaren är auktoriserad.
2. Medlemsstaterna ska kräva att ingen 
internt förvaltad AIF-fond som omfattas 
av detta direktiv bedriver någon annan 
verksamhet än den interna förvaltning av 
AIF-fonden som avses i punkterna 2 och 
3 i bilagan och verksamhet avseende 
AIF-fondens underliggande tillgångar 
eller emission och inlösen av andelar eller 
aktier i AIF-fonden.
3. Med avvikelse från punkt 1 får 
medlemsstaterna tillåta en externt 
förvaltad AIF-förvaltare att utöver 
förvaltningen av en eller flera AIF-fonder 
tillhandahålla följande tjänster:
a) förvaltning av investeringsportföljer, 
inbegripet sådana som ägs av 
pensionsfonder och 
tjänstepensionsinstitut i enlighet med 
artikel 19.1 i direktiv 2003/41/EG, enligt 
uppdrag som investerare givit på 
diskretionär, kundspecifik basis,
b) följande sidotjänster:
i) investeringsrådgivning,
ii) förvaring och administration av 
andelar i företag för kollektiva 
investeringar.
4. AIF-förvaltare ska enligt detta direktiv 
inte tillåtas att tillhandahålla endast de 
tjänster som avses i punkt 3 eller att 
tillhandahålla endast den verksamhet som 
avses i punkterna 2 och 3 i bilagan till 
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detta direktiv.
5. Artikel 2.2 och artiklarna 12, 13 och 19 
i direktiv 2004/39/EG ska tillämpas när 
AIF-förvaltare tillhandahåller de tjänster 
som avses i punkt 3 i denna artikel.

Or. en

Motivering

Definition av den förvaltningsverksamhet och de sidotjänster som en AIF-förvaltare kan 
tillhandahålla. Begränsningen av förvaltningstjänster till huvudtjänsten kollektiv 
portföljförvaltning (i artikel 3d och bilagan), i linje med UCITS-direktivet, samt de 
sidotjänster (diskretionär portföljförvaltning och vissa sidotjänster) som avses i 
artikel 4a (ny), är väldigt viktig för att undvika intressekonflikter mellan uppdrag inom 
kapitalförvaltning och annan verksamhet (bank, försäkring osv.).

Ändringsförslag 544
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Auktorisation ska beviljas av 
värdmedlemsstatens behöriga 
myndigheter när AIF ska erbjudas 
investerare. Auktorisation som beviljas av 
värdmedlemsstatens behöriga 
myndigheter ska inte gälla för att erbjuda 
AIF-fonden i någon annan medlemsstat.
Auktorisation som gäller för alla 
medlemsstaterna ska beviljas av Esma. 
AIF-fonder som inte har sin hemvist i EU 
kan inte ansöka om en sådan 
auktorisation. 

AIF-förvaltare som ansöker om 
auktorisation ska överlämna följande till de 
behöriga myndigheterna i den medlemsstat 
där de har stadgeenligt säte:

AIF-fonder som ansöker om auktorisation 
ska överlämna följande till de behöriga 
myndigheterna:

Or. en
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Motivering

Ett europeiskt organ behöver kunna ge europeiskt marknadsföringstillstånd så att 
regleringsarbitrage mellan medlemsstaterna kan undvikas. Värdmedlemsstaten bör ha 
möjlighet att inte auktorisera en AIF-fond från tredjeland att erbjudas till sina nationella 
investerare.

Ändringsförslag 545
Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AIF-förvaltare som ansöker om 
auktorisation ska överlämna följande till de 
behöriga myndigheterna i den medlemsstat 
där de har stadgeenligt säte:

1. AIF-förvaltare som ansöker om 
auktorisation ska överlämna följande till de 
behöriga myndigheterna i den medlemsstat 
där de har stadgeenligt säte eller, om 
AIF-förvaltaren inte är etablerad inom 
EU, till den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där den avser att mest aktivt 
marknadsföra den AIF-fond den 
förvaltar:

Or. en

Ändringsförslag 546
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AIF-förvaltare som ansöker om 
auktorisation ska överlämna följande till de 
behöriga myndigheterna i den medlemsstat 
där de har stadgeenligt säte:

Medlemsstaterna ska kräva att
AIF-förvaltare som ansöker om 
auktorisation ska överlämna följande till de 
behöriga myndigheterna i 
hemmedlemsstaten:

Or. en



PE439.125v01-00 30/140 AM\804981SV.doc

SV

Motivering

För att tillsyn och kontroll av systemrisker ska bli effektiv behövs en mekanism som tydliggör 
och effektiviserar informationsutbytet mellan medlemsstaterna och europeiska myndigheter. 
Esma skulle ges befogenheter att ta emot relevant information, ingripa såväl på fortlöpande 
som på ad hoc-basis gentemot nationella myndigheter och fondförvaltare, anta rättsligt 
bindande tekniska standarder för att identifiera och ta itu med de risker som 
finansmarknadernas integritet och stabilitet utsätts för, inbegripet systemrisker till följd av 
överdrivna hävstångseffekter.

Ändringsförslag 547
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – stycke 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Information om de personer som 
faktiskt bedriver AIF-förvaltarens 
verksamhet.

Or. en

Motivering

Denna information är mycket viktigt och bör läggas till.

Ändringsförslag 548
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Identitetsuppgifter för fysiska eller 
juridiska personer som direkt eller indirekt 
är aktieägare eller medlemmar i 
AIF-förvaltaren och har kvalificerade 
innehav samt beloppen för dessa innehav.

a) Information om de personer som 
faktiskt bedriver AIF-förvaltarens 
verksamhet och identitetsuppgifter för 
fysiska eller juridiska personer som direkt 
eller indirekt är aktieägare eller 
medlemmar i AIF-förvaltaren och har 
kvalificerade innehav samt beloppen för 
dessa innehav. Detta ska inte gälla 
självförvaltade AIF-fonder.
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Or. en

Motivering

Detta krav ska inte gälla för självförvaltade fonder.

Ändringsförslag 549
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Identitetsuppgifter för fysiska eller 
juridiska personer som direkt eller indirekt 
är aktieägare eller medlemmar i 
AIF-förvaltaren och har kvalificerade 
innehav samt beloppen för dessa innehav.

a) Information om de personer som 
faktiskt bedriver AIF-förvaltarens 
verksamhet och identitetsuppgifter för 
fysiska eller juridiska personer som direkt 
eller indirekt är aktieägare eller 
medlemmar i AIF-förvaltaren och har 
kvalificerade innehav samt beloppen för 
dessa innehav.

Or. en

Motivering

För att tillsyn och kontroll av systemrisker ska bli effektiv behövs en mekanism som tydliggör 
och effektiviserar informationsutbytet mellan medlemsstaterna och europeiska myndigheter. 
Esma skulle ges befogenheter att ta emot relevant information, ingripa såväl på fortlöpande 
som på ad hoc-basis gentemot nationella myndigheter och fondförvaltare, anta rättsligt 
bindande tekniska standarder för att identifiera och ta itu med de risker som 
finansmarknadernas integritet och stabilitet utsätts för, inbegripet systemrisker till följd av 
överdrivna hävstångseffekter.

Ändringsförslag 550
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Identitetsuppgifter för 
AIF-förvaltaren.
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Or. en

Motivering

Eftersom auktorisationen gäller AIF-fonden behövs uppgifter om AIF-förvaltarens identitet.

Ändringsförslag 551
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) En verksamhetsplan som bland annat 
innehåller uppgifter om hur de avser att 
uppfylla sina skyldigheter enligt kapitel III 
och IV samt i tillämpliga fall kapitel V, VI 
och VII.

b) En verksamhetsplan som bland annat 
innehåller uppgifter om hur de avser att 
uppfylla sina skyldigheter enligt kapitel III 
och IV samt i tillämpliga fall kapitel V, VI 
och VII, och uppgifter om den 
medlemsstat där AIF-förvaltaren avser att 
marknadsföra den AIF-fond den 
förvaltar.

Or. en

Ändringsförslag 552
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) En verksamhetsplan som bland annat 
innehåller uppgifter om hur de avser att 
uppfylla sina skyldigheter enligt kapitel III 
och IV samt i tillämpliga fall kapitel V, VI 
och VII.

b) En verksamhetsplan som beskriver 
AIF-förvaltarens organisationsstruktur 
och som bland annat innehåller uppgifter 
om hur de avser att uppfylla sina 
skyldigheter enligt kapitel III och IV samt i 
tillämpliga fall kapitel V, VI och VII.

Or. en

Motivering

För att tillsyn och kontroll av systemrisker ska bli effektiv behövs en mekanism som tydliggör 
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och effektiviserar informationsutbytet mellan medlemsstaterna och europeiska myndigheter. 
Esma skulle ges befogenheter att ta emot relevant information, ingripa såväl på fortlöpande 
som på ad hoc basis gentemot nationella myndigheter och fondförvaltare, anta rättsligt 
bindande tekniska standarder för att identifiera och ta itu med de risker som 
finansmarknadernas integritet och stabilitet utsätts för, inbegripet systemrisker till följd av 
överdrivna hävstångseffekter.

Ändringsförslag 553
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) En verksamhetsplan som bland annat 
innehåller uppgifter om hur de avser att 
uppfylla sina skyldigheter enligt kapitel III 
och IV samt i tillämpliga fall kapitel V, VI 
och VII.

b) En verksamhetsplan som bland annat 
innehåller uppgifter om hur AIF-fonden 
och dess AIF-förvaltare avser att uppfylla 
sina skyldigheter enligt kapitel III och IV 
samt i tillämpliga fall kapitel V, VI och 
VII.

Or. en

Motivering

För att skapa överensstämmelse med tidigare ändringsförslag.

Ändringsförslag 554
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Närmare uppgifter om de AIF-fonder de
avser att förvalta med angivande av de 
medlemsstater eller tredjeländer inom 
vilkas territorier de har hemvist.

c) Uppgifter om investeringsstrategier, 
bland annat AIF-förvaltarens policy vad 
avser utnyttjande av hävstångseffekter 
och riskprofilerna och andra uppgifter om 
de AIF-fonder som den förvaltar eller
avser att förvalta, inbegripet uppgifter om 
de medlemsstater eller tredjeländer där de 
är etablerade eller förväntas bli 
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etablerade.

ca) Information om hemvisten för de 
underliggande fonderna, när sådana 
AIF-fonder är en fond-i-fond.
cb) Information om hemvisten för 
masterfonden.

Or. en

Motivering

För att tillsyn och kontroll av systemrisker ska bli effektiv behövs en mekanism som tydliggör 
och effektiviserar informationsutbytet mellan medlemsstaterna och europeiska myndigheter. 
Esma skulle ges befogenheter att ta emot relevant information, ingripa såväl på fortlöpande 
som på ad hoc-basis gentemot nationella myndigheter och fondförvaltare, anta rättsligt 
bindande tekniska standarder för att identifiera och ta itu med de risker som 
finansmarknadernas integritet och stabilitet utsätts för, inbegripet systemrisker till följd av 
överdrivna hävstångseffekter.

Ändringsförslag 555
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Närmare uppgifter om de AIF-fonder de 
avser att förvalta med angivande av de 
medlemsstater eller tredjeländer inom 
vilkas territorier de har hemvist.

c) Närmare uppgifter om AIF-fonderna
med angivande av de medlemsstater eller 
tredjeländer inom vilkas territorier de har 
hemvist.

Or. en

Motivering

Auktorisationen gäller AIF-fonden.

Ändringsförslag 556
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – stycke 1 – led d



AM\804981SV.doc 35/140 PE439.125v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Fondbestämmelser eller bolagsordningar 
för varje AIF-fond som AIF-förvaltarna 
avser att förvalta.

d) Fondbestämmelser eller 
bolagsordningar.

Or. en

Motivering

Auktorisationen gäller AIF-fonden.

Ändringsförslag 557
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Fondbestämmelser eller bolagsordningar 
för varje AIF-fond som AIF-förvaltarna 
avser att förvalta.

d) Fondbestämmelser eller bolagsordningar 
för varje AIF-fond som AIF-förvaltarna 
förvaltar.

Or. en

Motivering

För att tillsyn och kontroll av systemrisker ska bli effektiv behövs en mekanism som tydliggör 
och effektiviserar informationsutbytet mellan medlemsstaterna och europeiska myndigheter. 
Esma skulle ges befogenheter att ta emot relevant information, ingripa såväl på fortlöpande 
som på ad hoc-basis gentemot nationella myndigheter och fondförvaltare, anta rättsligt 
bindande tekniska standarder för att identifiera och ta itu med de risker som 
finansmarknadernas integritet och stabilitet utsätts för, inbegripet systemrisker till följd av 
överdrivna hävstångseffekter.

Ändringsförslag 558
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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da) Fondbestämmelser eller 
bolagsordningar för varje AIF-fond som 
AIF-förvaltarna avser att förvalta, när 
dessa redan finns tillgängliga.

Or. en

Motivering

För att tillsyn och kontroll av systemrisker ska bli effektiv behövs en mekanism som tydliggör 
och effektiviserar informationsutbytet mellan medlemsstaterna och europeiska myndigheter. 
Esma skulle ges befogenheter att ta emot relevant information, ingripa såväl på fortlöpande 
som på ad hoc-basis gentemot nationella myndigheter och fondförvaltare, anta rättsligt 
bindande tekniska standarder för att identifiera och ta itu med de risker som 
finansmarknadernas integritet och stabilitet utsätts för, inbegripet systemrisker till följd av 
överdrivna hävstångseffekter.

Ändringsförslag 559
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Information om ordningar som 
upprättats för delegering till tredje parter 
av funktioner inom förvaltningstjänsterna i 
enlighet med artikel 18 och i tillämpliga 
fall artikel 35.

e) Information om ordningar som 
upprättats för delegering till tredje parter 
av funktioner inom förvaltningstjänsterna i 
enlighet med artikel 18, när sådan redan 
finns tillgänglig.

Or. en

Motivering

För att tillsyn och kontroll av systemrisker ska bli effektiv behövs en mekanism som tydliggör 
och effektiviserar informationsutbytet mellan medlemsstaterna och europeiska myndigheter. 
Esma skulle ges befogenheter att ta emot relevant information, ingripa såväl på fortlöpande 
som på ad hoc-basis gentemot nationella myndigheter och fondförvaltare, anta rättsligt 
bindande tekniska standarder för att identifiera och ta itu med de risker som 
finansmarknadernas integritet och stabilitet utsätts för, inbegripet systemrisker till följd av
överdrivna hävstångseffekter.

Ändringsförslag 560
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Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Information om ordningar som 
upprättats för delegering till tredje parter 
av funktioner inom förvaltningstjänsterna i 
enlighet med artikel 18 och i tillämpliga 
fall artikel 35.

e) Information om ordningar som 
upprättats för delegering till tredje parter 
av funktioner inom förvaltningstjänsterna i 
enlighet med artikel 18.

Or. en

Ändringsförslag 561
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Information om ordningar som upprättats 
för förvaring av tillgångar i AIF-fonder, i 
tillämpliga fall inbegripet ordningar 
sådana som avses i artikel 38.

f) Information om ordningar som upprättats 
för förvaring av tillgångar i AIF-fonder, i 
tillämpliga fall. 

Or. en

Ändringsförslag 562
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Information om ordningar som upprättats 
för förvaring av tillgångar i AIF-fonder, i 
tillämpliga fall inbegripet ordningar 
sådana som avses i artikel 38.

f) Information om ordningar som upprättats 
för förvaring av tillgångar i AIF-fonder, 
när dessa redan finns tillgängliga.

Or. en
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Motivering

För att tillsyn och kontroll av systemrisker ska bli effektiv behövs en mekanism som tydliggör 
och effektiviserar informationsutbytet mellan medlemsstaterna och europeiska myndigheter. 
Esma skulle ges befogenheter att ta emot relevant information, ingripa såväl på fortlöpande 
som på ad hoc-basis gentemot nationella myndigheter och fondförvaltare, anta rättsligt 
bindande tekniska standarder för att identifiera och ta itu med de risker som 
finansmarknadernas integritet och stabilitet utsätts för, inbegripet systemrisker till följd av 
överdrivna hävstångseffekter.

Ändringsförslag 563
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Eventuell ytterligare information enligt 
artikel 20.1.

g) Eventuell ytterligare information, när 
denna redan finns tillänglig, enligt 
artikel 20.1, för varje AIF-fond som 
AIF-förvaltaren förvaltar eller avser att 
förvalta.

Or. en

Motivering

För att tillsyn och kontroll av systemrisker ska bli effektiv behövs en mekanism som tydliggör 
och effektiviserar informationsutbytet mellan medlemsstaterna och europeiska myndigheter. 
Esma skulle ges befogenheter att ta emot relevant information, ingripa såväl på fortlöpande 
som på ad hoc-basis gentemot nationella myndigheter och fondförvaltare, anta rättsligt 
bindande tekniska standarder för att identifiera och ta itu med de risker som 
finansmarknadernas integritet och stabilitet utsätts för, inbegripet systemrisker till följd av 
överdrivna hävstångseffekter.

Ändringsförslag 564
Peter Skinner

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) När AIF-fonden ansöker om 
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auktorisation som sin egen 
AIF-förvaltare, namnen på AIF-fondens 
styrelseledamöter eller ledamöter av 
AIF-fondens styrorgan, med närmare 
uppgifter om deras bakgrund och 
erfarenhet av den typ av verksamhet som 
AIF-fonden driver. 

Or. en

Motivering

Detta ger, när AIF ska auktoriseras som AIF-förvaltaren, den behöriga myndigheten 
information för att säkerställa att styrelseledamöterna eller ledamöterna av styrorganet kan 
klara av förpliktelserna i direktivet.

Ändringsförslag 565
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) När en självförvaltad AIF-fond 
ansöker om auktorisation som 
AIF-förvaltaren, namnen på AIF-fondens 
styrelseledamöter eller ledamöter av 
AIF-fondens styrorgan, med närmare 
uppgifter om deras bakgrund och 
erfarenhet av den typ av verksamhet som 
AIF-fonden driver. 

Or. en

Motivering

Denna specifikation krävs på grund av fondstrukturen.

Ändringsförslag 566
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – stycke 1 – led ga (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Information om AIF-förvaltarens 
tidigare prestationer och, när 
AIF-förvaltaren är en juridisk person, 
information om de tidigare prestationerna 
för AIF-fondens rättsliga representanter, 
styrelseledamöter och centrala 
medarbetare.

Or. en

Ändringsförslag 567
Peter Skinner

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När AIF-fonden är auktoriserad att vara 
AIF-förvaltaren och AIF-fondens aktier 
eller andelar är börsnoterade behöver 
AIF-fonden inte tillhandahålla den 
information som avses i artikel 5.1.a utan 
ska lämna närmare uppgifter om på vilka 
marknader deras aktier eller andelar 
handlas med och var man kan inspektera 
deras aktieregister. 

Or. en

Motivering

För AIF-fonder vars aktier eller andelar är börsnoterade skulle informationen som krävs i 
artikel 5.1.a vara av begränsat värde och skulle mycket snabbt bli inaktuell eftersom 
aktiehandel pågår fortlöpande. Alternativet skulle vara att ge mer användbar information till 
de behöriga myndigheterna och säkerställa effektiv tillsyn. 

Ändringsförslag 568
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – stycke 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

AIF-förvaltare ska ha sitt huvudkontor i 
samma medlemsstat som sitt stadgeenliga 
säte.

utgår

Or. en

Motivering

Ett samordnat förfarande inrättas för att skydda investerare i medlemsstater där fonderna 
kommer att marknadsföras. Det yttersta beslutet ligger kvar hos hemmedlemsstaten men 
värdmedlemsstater konsulteras och har hela tiden tillgång till all relevant information. 

Ändringsförslag 569
Derk Jan Eppink

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AIF-förvaltare ska ha sitt huvudkontor i 
samma medlemsstat som sitt stadgeenliga 
säte.

AIF-förvaltare ska vara rättsligt etablerade
i samma medlemsstat som sitt stadgeenliga 
säte.

Or. en

Motivering

AIF-förvaltare från tredjeländer och AIF-fonder 1) med en fysisk närvaro i en 
EU-medlemsstat och 2) som är registrerade hos en tillsynsmyndighet i en EU-medlemsstat 
bör enligt direktivet behandlas på samma sätt som EU-baserade AIF-förvaltare och 
AIF-fonder.

Ändringsförslag 570
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den information som lämnas till en 
behörig myndighet enligt punkt 1, och 
alla senare ändringar och tillägg till 
denna, ska utan dröjsmål lämnas till den 
medlemsstat där AIF-förvaltaren avser att 
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marknadsföra den AIF-fond som den 
förvaltar och ska utan dröjsmål 
registreras av Europeiska 
värdepapperstillsynskommittén (CESR). 
CESR ska i detta syfte inrätta och driva 
en särskild databas som ska vara 
tillgänglig för de behöriga myndigheterna 
i alla medlemsstater.

Or. en

Motivering

Ett samordnat förfarande inrättas för att skydda investerare i medlemsstater där fonderna 
kommer att marknadsföras. Det yttersta beslutet ligger kvar hos hemmedlemsstaten men 
värdmedlemsstater konsulteras och har hela tiden tillgång till all relevant information.

Ändringsförslag 571
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna i de 
medlemsstater där AIF-förvaltaren avser 
att marknadsföra den AIF-fond som den 
förvaltar ska inom sex veckor från att ha 
blivit meddelade ha rätt att
a) begära av den behöriga myndighet hos 
vilken AIF-förvaltaren gjort sin ansökan 
all ytterligare information om den 
ansökande AIF-förvaltaren som den 
senare behöriga myndigheten har rätt att 
begära,
b) lämna information till den behöriga 
myndighet hos vilken AIF-förvaltaren 
gjort sin ansökan,
c) framföra alla invändningar mot 
auktorisationen av den ansökande 
AIF-förvaltaren och få ett utförligt svar 
på sådana invändningar från den 
myndighet hos vilken AIF-förvaltaren 
gjort sin ansökan.
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Or. en

Motivering

Ett samordnat förfarande inrättas för att skydda investerare i medlemsstater där fonderna 
kommer att marknadsföras. Det yttersta beslutet ligger kvar hos hemmedlemsstaten men 
värdmedlemsstater konsulteras och har hela tiden tillgång till all relevant information.

Ändringsförslag 572
Jürgen Klute

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Centralregister

1. Esma ska föra ett offentligt 
centralregister med följande uppgifter 
över varje AIF-fond och varje 
AIF-förvaltare:
a) En unik identitetsbeteckning.
b) Namnen på varje AIF-fond och 
AIF-förvaltare.
c) Den behöriga tillsynsmyndigheten för 
AIF-förvaltaren.
2. För varje AIF-fond ska registret 
innehålla 
a) den ansvarige AIF-förvaltaren,
b) förvaringsinstitutet,
c) värderingsorganet.
3. Registret ska offentliggöras i 
elektronisk form och ska vara offentligt 
tillängligt via Internet. AIF-fonden får 
inleda sin affärsverksamhet först efter 
registrering.

Or. en
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Motivering

De många tillsynsmyndigheterna skulle vara hjälpta av ett centralregister på europeisk nivå 
för att underlätta identifieringen av AIF-fonder och AIF-förvaltare för investerare och 
nationella tillsynsmyndigheter. Detta skulle öka den gränsöverskridande transparensen, göra 
det lättare att hitta dokumentation som lämnats in för auktorisationen av AIF-fonder och 
identifiera potentiellt korrelerade risker mellan olika AIF-fonders olika portföljer.

Ändringsförslag 573
Bernd Lange

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Centralregister

1. Esma ska föra ett offentligt 
centralregister med följande uppgifter 
över varje AIF-fond och varje 
AIF-förvaltare: 
a) En unik identitetsbeteckning.
b) Namnen på varje AIF-fond och 
AIF-förvaltare.
c) Den behöriga tillsynsmyndigheten för 
AIF-förvaltaren.
2. För varje AIF-fond ska registret 
innehålla 
a) den ansvarige AIF-förvaltaren,
b) förvaringsinstitutet,
c) värderingsorganet.
3. Registret ska offentliggöras i 
elektronisk form och ska vara offentligt 
tillängligt via Internet. AIF-fonden får 
inleda sin affärsverksamhet först efter 
registrering. 

Or. en
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Motivering

De många tillsynsmyndigheterna skulle vara hjälpta av ett centralregister på europeisk nivå 
för att underlätta identifieringen av AIF-fonder och AIF-förvaltare för investerare och 
nationella tillsynsmyndigheter. Detta skulle öka den gränsöverskridande transparensen, göra 
det lättare att hitta dokumentation som lämnats in för auktorisationen av AIF-fonder och 
identifiera potentiellt korrelerade risker mellan olika AIF-fonders olika portföljer.

Ändringsförslag 574
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna i
hemmedlemsstaten ska endast bevilja 
auktorisation om de har förvissat sig om att 
AIF-förvaltaren kommer att kunna uppfylla 
villkoren i detta direktiv.

1. De behöriga myndigheterna ska endast 
bevilja auktorisation om de har förvissat 
sig om att AIF-fonden och dess 
AIF-förvaltare kommer att kunna uppfylla 
villkoren i detta direktiv.

Or. en

Motivering

Den relevanta behöriga myndigheten och räckvidden för auktorisationen definierades i 
föregående ändringsförslag.

Ändringsförslag 575
Sari Essayah

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna i 
medlemsstaten ska endast bevilja 
auktorisation om de har förvissat sig om att 
AIF-förvaltaren kommer att kunna uppfylla 
villkoren i detta direktiv.

1. De behöriga myndigheterna i 
hemmedlemsstaten ska endast bevilja 
auktorisation att agera som AIF-förvaltare
om de har förvissat sig om att 
AIF-förvaltaren kommer att kunna uppfylla 
villkoren i detta direktiv.
Fondbestämmelserna eller andra 
instrument som avses i artikel 5.1 d ska 
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inte bli föremål för auktorisation.

Or. en

Ändringsförslag 576
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna i 
medlemsstaten ska endast bevilja 
auktorisation om de har förvissat sig om att 
AIF-förvaltaren kommer att kunna uppfylla 
villkoren i detta direktiv.

1. De behöriga myndigheterna i 
hemmedlemsstaten ska endast bevilja 
auktorisation om de har förvissat sig om att 
AIF-förvaltaren kommer att kunna uppfylla 
villkoren i detta direktiv, efter att ha 
beaktat alla invändningar som mottagits 
enligt artikel 5.2a.

Or. en

Ändringsförslag 577
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De får konsultera Esma i svåra fall.

Or. en

Motivering

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) bör konsulteras i svåra fall så 
att lika konkurrensvillkor och ett effektivt genomförande av detta direktiv kan säkerställas.

Ändringsförslag 578
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
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Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Auktorisationen ska gälla i alla 
medlemsstater.

Endast en auktorisation från Esma av 
AIF-fonder med hemvist inom EU ska 
gälla i alla medlemsstater.

Or. en

Motivering

Den relevanta behöriga myndigheten och räckvidden för auktorisationen definierades i 
föregående ändringsförslag.

Ändringsförslag 579
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna i
hemmedlemsstaten ska vägra att meddela 
auktorisation om de är förhindrade från att 
på ett effektivt sätt utöva sina tillsyns-
funktioner på grund av något av följande:

2. De behöriga myndigheterna ska vägra att 
meddela auktorisation om de är 
förhindrade från att på ett effektivt sätt 
utöva sina tillsynsfunktioner på grund av 
något av följande:

Or. en

Motivering

De relevanta behöriga myndigheterna definierades i föregående ändringsförslag.

Ändringsförslag 580
Othmar Karas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Auktorisationen ska omfatta all 
delegering som AIF-förvaltaren förordnat 

utgår
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om och anmält i sin ansökan.

Or. en

Motivering

Ett krav på auktorisation för delegering skulle vara ett oproportionerligt krav på 
AIF-förvaltaren utan några märkbara fördelar för direktivet mål. För närmare uppgifter se 
motiveringen till ändringsförslagen till artikel 18.

Ändringsförslag 581
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Auktorisationen ska omfatta all 
delegering som AIF-förvaltaren förordnat 
om och anmält i sin ansökan.

utgår

Or. en

Motivering

Anpassning till gemenskapsrätten (MiFID och UCITS) avseende delegering.

Ändringsförslag 582
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna i 
hemmedlemsstaten får begränsa 
räckvidden för auktorisationen, särskilt i 
fråga om vilka slag av AIF-fonder som 
AIF-förvaltare får förvalta samt om 
formerna för delegering.

De behöriga myndigheterna får begränsa 
räckvidden för auktorisationen, särskilt i 
fråga om formerna för delegering.

Or. en
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Motivering

Auktorisationen gäller AIF-fonden.

Ändringsförslag 583
Othmar Karas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskild uppmärksamhet ska fästas vid 
riskklassificeringen av AIF-fonden som 
AIF-förvaltaren är auktoriserad att 
förvalta.

Or. en

Motivering

Fonder har olika riskpotential som beror på investeringsstrategin. En marknadsneutral fond 
måste ses på ett annat sätt än till exempel en fond med enbart långa positioner eftersom den 
driver kurserna åt ett enda håll och därmed blåser upp bubblor på marknaden.

Ändringsförslag 584
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De behöriga myndigheterna ska 
underrätta de sökande ska inom 
två månader efter det att en fullständig 
ansökan har lämnats in om huruvida 
auktorisation har beviljats eller inte.

4. De behöriga myndigheterna ska 
underrätta de sökande skriftligen inom 
två månader efter det att en fullständig 
ansökan har lämnats in om huruvida 
auktorisation har beviljats eller inte.

Or. en

Ändringsförslag 585
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Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om auktorisation vägras eller begränsas till 
sin räckvidd, ska skälen för detta alltid 
anges.

Om auktorisation vägras eller begränsas till 
sin räckvidd, ska skälen för detta alltid 
anges. Om de behöriga myndigheterna 
inte informerar de sökande, ska ett sådant 
uteblivet svar anses vara ett avslag utan 
motivering av den auktorisation som 
begärts.

Or. en

Ändringsförslag 586
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. AIF-förvaltare får börja tillhandahålla 
förvaltningstjänster i hemmedlemsstaten
så snart som auktorisation beviljats.

5. AIF-förvaltare får börja ta emot medel 
från investerare så snart som auktorisation 
beviljats.

Or. en

Ändringsförslag 587
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Särskilda auktorisationsvillkor för 

AIF-fonder med hemvist i tredjeländer 
1. Om AIF-förvaltaren för AIF-fonden 
som ansöker om auktorisation är 
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etablerad i EU ska AIF-förvaltaren 
ansvara för att AIF-fonden med hemvist i 
tredjeland uppfyller detta direktivs krav 
som om AIF-fonden hade hemvist i EU.
2. Om AIF-fonden och dess 
AIF-förvaltare båda är etablerade i ett 
tredjeland kan auktorisationen endast
beviljas om AIF-fonden och 
AIF-förvaltaren uppfyller följande av 
direktivets krav:
a) Kapitel III med undantag för 
artiklarna 12 och 13 om AIF-förvaltaren 
inte är verksam på gemenskapens 
finansmarknader.
b) Kapitel IV
c) Kapitel V utom då AIF-fonden inte är 
verksam på EU:s finansmarknader och 
inte köper onoterade företag i EU. 
Huruvida detta direktivs krav är uppfyllda 
behöver kontrolleras genom ett 
kontrollförfarande som utförs av en eller 
flera personer som har behörighet att 
revidera bokslut i enlighet med 
direktiv 2006/43/EG. De behöriga 
myndigheterna beviljar auktorisationen 
på grundval av denna rapport som ska 
upprättas varje år. 
3. En auktorisation kräver att AIF-fonden 
är etablerad i ett land eller en jurisdiktion 
som utan inskränkningar utbyter 
skatteinformation med medlemsstaten i 
enlighet med den internationella 
standarden i artikel 26 i 
OECD:s modellavtal för skatter på 
inkomst och förmögenhet.
4. Auktorisationen kräver också att 
AIF-fonden är etablerad i ett land som 
garanterar ett effektivt informationsutbyte 
med Esma i tillsynsfrågor.
5. Om AIF-fonder har hemvist i ett 
tredjeland får de behöriga myndigheterna 
förlänga den tidsfrist som anges i 
artikel 6.4, om så krävs för att kontrollera 
att villkoren i detta direktiv är uppfyllda.
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6. Om AIF-fonden har sin hemvist i ett 
tredjeland får de behöriga myndigheterna 
i den medlemsstat där AIF-fonden 
ansökte om auktorisation ställa ytterligare 
krav när dessa anser detta vara 
nödvändigt för att skydda sina 
investerare.
7. Kommissionen ska i enlighet med 
artikel 49a, 49b och 49c anta delegerade 
akter som ytterligare specificerar 
innehållet i det kontrollförfarande som 
begärs och innehållet i ett effektivt 
informationsutbyte i tillsynsfrågor.

Or. en

Motivering

AIF-fonder från tredjeländer kan få tillgång till europeiska marknader så snart de uppfyller 
direktivs krav avseende investerarskydd.

Ändringsförslag 588
Wolf Klinz, Carl Haglund

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Förfarande och villkor för registrering av 
AIF-förvaltare som inte är systemviktiga

1. En AIF-förvaltare som inte är 
systemviktig ska vid registreringen lämna 
den information som anges i 
artikel 5 -a-a, c och g samt följande 
information till de behöriga 
myndigheterna i sin hemmedlemsstat: 
a) en verksamhetsplan, inbegripet 
information om hur AIF-förvaltaren 
avser att uppfylla kraven enligt kapitel IV.
b) AIF-förvaltarens 
organisationsstruktur.
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2. De behöriga myndigheterna ska 
bekräfta registreringen omedelbart efter 
det att all den information som avses i 
punkt 1 har lämnats.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 589
Othmar Karas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AIF-förvaltare ska underrätta de behöriga 
myndigheterna i hemmedlemsstaten innan 
de genomför någon ändring av
förhållanden som de informerat om i sin 
ursprungliga ansökan som väsentligt kan 
påverka uppfyllandet av de villkor som 
gällt för beviljandet av auktorisationen, 
däribland ändringar i placeringsstrategi och 
inriktning i någon AIF-fond som de 
förvaltar eller i fondbestämmelser eller 
bolagsordning, och om de avser att 
förvalta någon ytterligare AIF-fond 
lämna identitetsuppgifter för denna.

AIF-förvaltare ska underrätta de behöriga 
myndigheterna i hemmedlemsstaten innan 
de genomför några väsentliga ändringar
av de villkor som gällt för beviljandet av 
den ursprungliga auktorisationen, 
däribland ändringar i AIF-förvaltarnas 
verksamhetsplan eller i placeringsstrategi 
och inriktning i någon AIF-fond som de 
förvaltar.

Or. en

Motivering

Kraven på professionella investerare ändras ofta med kort varsel. AIF-förvaltare måste 
kunna anpassa sig efter detta utan dröjsmål. Om sådana ändringar skulle bli föremål för 
kontroll från den behöriga myndighetens sida under en månad skulle dessa förseningar 
påverka AIF-förvaltaren negativt ur konkurrenssynpunkt.

Ändringsförslag 590
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Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AIF-förvaltare ska underrätta de behöriga 
myndigheterna i hemmedlemsstaten innan 
de genomför någon ändring av 
förhållanden som de informerat om i sin 
ursprungliga ansökan som väsentligt kan 
påverka uppfyllandet av de villkor som 
gällt för beviljandet av auktorisationen, 
däribland ändringar i placeringsstrategi och 
inriktning i någon AIF-fond som de 
förvaltar eller i fondbestämmelser eller 
bolagsordning, och om de avser att 
förvalta någon ytterligare AIF-fond 
lämna identitetsuppgifter för denna.

AIF-förvaltare ska underrätta de behöriga 
myndigheterna innan de genomför någon 
ändring av förhållanden som de informerat 
om i sin ursprungliga ansökan som 
väsentligt kan påverka uppfyllandet av de 
villkor som gällt för beviljandet av 
auktorisationen av en AIF-fond, däribland 
ändringar i placeringsstrategi och 
inriktning eller i fondbestämmelser eller 
bolagsordning.

Or. en

Motivering

Auktorisationen gäller AIF-fonden.

Ändringsförslag 591
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För en internt förvaltad AIF-fond vars 
aktier är upptagna till handel på en 
reglerad marknad måste information om 
ändringar av AIF-förvaltares aktieägare 
med ett kvalificerat innehav anmälas till 
de behöriga myndigheterna före 
genomförandet endast om dessa 
aktieägare är representerade i 
AIF-fondens styrelse eller begär att bli det 
eller på något annat sätt utövar eller 
försöker utöva kontroll eller inflytande 
över AIF-fondens styrelse eller 
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förvaltning. 

Or. en

Motivering

För att undvika onödiga hinder för handel och investeringar i AIF-fonders aktier är det 
önskvärt att begränsa kravet på förhandsanmälan till de behöriga myndigheterna till de fall 
där ändringar i kvalificerade innehav kommer att eller kan påverka 
styrelsesammansättningen, ändra kontrollen över AIF-fonden (till exempel i ett övertagande) 
eller utmynna i något annat inflytande (som inte innebär kontrollövertag) över AIF-fondens 
styrelse eller förvaltning (t.ex. i fallet med en ”aktivisthedgefond” eller andra aktieägare som 
tar sig an förvaltningen av AIF-fonden för att påverka dess strategi eller beslut).

Ändringsförslag 592
Othmar Karas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna ska inom en 
månad från mottagandet av anmälan 
meddela godkännande, begränsningar 
eller avslag avseende dessa ändringar.

Om de behöriga myndigheterna beslutar 
att införa begränsningar eller att avslå 
dessa ändringar ska de inom en månad 
från mottagandet av anmälan informera 
AIF-förvaltaren. Om de behöriga 
myndigheterna inte kommer med några 
invändningar inom bedömningsperioden 
kan ändringarna genomföras.

Or. en

Motivering

Kraven på professionella investerare ändras ofta med kort varsel. AIF-förvaltare måste 
kunna anpassa sig efter detta utan dröjsmål. Om sådana ändringar skulle bli föremål för 
kontroll från den behöriga myndighetens sida under en månad skulle dessa förseningar 
påverka AIF-förvaltaren negativt ur konkurrenssynpunkt.

Ändringsförslag 593
Othmar Karas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 7 – stycke 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Punkterna 1 och 2 äger inte giltighet om 
ändringarna endast avser ändringar i 
investeringsstrategi och inriktning i 
någon AIF-fond som AIF-förvaltaren 
förvaltar och som endast har 
marknadsförts till professionella 
investerare. AIF-förvaltaren ska
informera de behöriga myndigheterna på 
ett lämpligt sätt om sådana förändringar.

Or. en

Motivering

Kraven på professionella investerare ändras ofta med kort varsel. AIF-förvaltare måste 
kunna anpassa sig efter detta utan dröjsmål. Om sådana ändringar skulle bli föremål för 
kontroll från den behöriga myndighetens sida under en månad skulle dessa förseningar 
påverka AIF-förvaltaren negativt ur konkurrenssynpunkt.

Ändringsförslag 594
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 7 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För en internt förvaltad AIF-fond vars 
aktier är upptagna till handel på en 
reglerad marknad måste information om 
ändringar av AIF-förvaltares aktieägare 
med ett kvalificerat innehav anmälas till 
de behöriga myndigheterna före 
genomförandet endast om dessa 
aktieägare är representerade i 
AIF-fondens styrelse eller begär att bli det 
eller på något annat sätt utövar eller 
försöker utöva kontroll eller inflytande 
över AIF-fondens styrelse eller 
förvaltning. 

Or. en



AM\804981SV.doc 57/140 PE439.125v01-00

SV

Motivering

För AIF-fonder som handlas på reglerade marknader kan normal handel innebära tillfälliga 
eller frekventa ändringar av innehav på mer än 10 procent av AIF-fondens kapital eller 
rösträtt.

För att undvika onödiga hinder för handel och investeringar i AIF-fonders aktier är det 
önskvärt att begränsa kravet på förhandsanmälan till de behöriga myndigheterna till de fall 
där ändringar i kvalificerade innehav kommer att eller kan påverka 
styrelsesammansättningen, ändra kontrollen över AIF-fonden eller utmynna i något annat 
inflytande (som inte innebär kontrollövertag) över AIF-fondens styrelse eller förvaltning. 

Ändringsförslag 595
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 7 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska i enlighet med 
artiklarna 49a, 49b och 49c anta 
delegerade aktier som specificerar 
kriterierna för att utvärdera väsentliga 
förändringar av de villkor på vilka 
auktorisationen beviljades.

Or. en

Ändringsförslag 596
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 8 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten får återkalla 
auktorisation som beviljats en 
AIF-förvaltare, som

Den behöriga myndigheten får återkalla 
auktorisation som beviljats en AIF-fond, 
som

Or. en
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Motivering

Auktorisationen gäller AIF-fonden.

Ändringsförslag 597
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
De behöriga myndigheterna ska i 
konsoliderad form informera Esma varje 
kvartal om de auktorisationer som 
beviljats eller avslagits och om 
tillämpningen av artiklarna 6, 7 och 8 i 
detta direktiv.

Or. en

Motivering

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten behöver få all relevant information för 
statistik och kontroll så att lika konkurrensvillkor och ett effektivt genomförande av detta 
direktiv kan säkerställas.

Ändringsförslag 598
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Kapitel 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kapitel 2a
Krav på AIF-förvaltare som förvaltar 
AIF-portföljer utan hävstång och med 

förvaltade tillgångar på mindre än 
1 miljard EUR

Artikel 8a
Tillämpningsområde
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Detta avsnitt ska gälla för AIF-förvaltare 
som förvaltar AIF-portföljer vars 
förvaltade tillgångar totalt inte 
överskrider ett tröskelvärde på 
1 000 miljoner EUR, om AIF-fondens 
portfölj består av AIF-fonder utan 
hävstång och utan rätt till inlösen under 
en tid av fem år från dagen för bildandet 
av varje AIF-fond.

Artikel 8b
Auktorisationskrav

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
ingen AIF-förvaltare som omfattas av 
detta direktiv tillhandahåller 
förvaltningstjänster till någon AIF-fond 
eller marknadsför aktier eller andelar i en 
sådan utan att först ha erhållit 
auktorisation.
Företag som varken auktoriserats enligt 
detta direktiv eller, i fråga om 
AIF-förvaltare som inte omfattas av detta 
direktiv, enligt den nationella 
lagstiftningen i en medlemsstat, ska inte 
tillåtas tillhandahålla förvaltningstjänster 
till AIF-fonder inom unionen.
Företag som inte är auktoriserade enligt
a) kapitel II eller kapitel VII i detta 
direktiv
b) direktiv 2004/39/EG, eller 
c) direktiv 2006/48/EG 
ska inte tillåtas marknadsföra aktier eller 
andelar i en AIF-fond till investerare 
inom unionen förutsatt att någon får 
marknadsföra aktier eller andelar i en 
AIF-fond till investerare i en medlemsstat 
enligt nationell lag i denna medlemsstat.
2. En AIF-förvaltare får auktoriseras för 
att tillhandahålla förvaltningstjänster 
antingen för samtliga AIF-fonder eller för 
vissa kategorier av sådana.
En AIF-förvaltare får inneha 
auktorisation enligt detta direktiv och 
samtidigt vara auktoriserad som 



PE439.125v01-00 60/140 AM\804981SV.doc

SV

förvaltnings- eller värdepappersföretag 
enligt direktiv 2009/65/EG.

Artikel 8c
Förfarande för beviljande av 

auktorisation
AIF-förvaltare som ansöker om 
auktorisation ska överlämna följande till 
de behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där de har stadgeenligt säte:
a) Identitetsuppgifter för fysiska eller 
juridiska personer som direkt eller 
indirekt är aktieägare eller medlemmar i 
AIF-förvaltare och har kvalificerade 
innehav samt beloppen för dessa innehav.
b) En verksamhetsplan som bland annat 
innehåller uppgifter om hur den avser att 
uppfylla sina skyldigheter enligt 
tillämpliga bestämmelser i kapitel III, IV, 
V, VI och VII.
c) Information om de typer av AIF-fonder 
som den avser att förvalta.
d) I tillämpliga fall information om 
ordningar för delegering till tredje parter 
av kritiska eller viktiga funktioner inom 
förvaltningstjänsterna i enlighet med 
artikel 18 och i tillämpliga fall artikel 35.
e) Information om ordningar för 
förvaring av tillgångar i AIF-fonder. 
AIF-förvaltare ska ha sitt huvudkontor i 
samma medlemsstat som sitt stadgeenliga 
säte.

Artikel 8d
Villkor för beviljande av auktorisation

1. De behöriga myndigheterna i 
medlemsstaten ska endast bevilja 
auktorisation om de har förvissat sig om 
att AIF-förvaltaren kommer att kunna 
uppfylla villkoren i detta direktiv.
Auktorisationen ska gälla i alla 
medlemsstater.
2. De behöriga myndigheterna i 
hemmedlemsstaten ska vägra 
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auktorisation om de är förhindrade från 
att på ett effektivt sätt utöva sina 
tillsynsfunktioner på grund av något av 
följande:
a) Lagar eller andra författningar i 
ett tredjeland som gäller för en eller flera 
fysiska eller juridiska personer med vilka 
AIF-förvaltaren har nära förbindelser 
enligt artikel 4.31 i direktiv 2004/39/EG.
b) Svårigheter vid genomförandet av 
dessa lagar och andra författningar.
3. De behöriga myndigheterna i 
hemmedlemsstaten får begränsa 
räckvidden för auktorisationen, särskilt i 
fråga om vilka slag av AIF-fonder som 
AIF-förvaltare får förvalta.
4. De behöriga myndigheterna ska 
underrätta de sökande inom två månader 
efter det att en fullständig ansökan har 
lämnats in om huruvida auktorisation har 
beviljats eller inte.
Om auktorisation vägras eller begränsas 
till sin räckvidd, ska skälen för detta alltid 
anges.
5. AIF-förvaltare får börja tillhandahålla 
förvaltningstjänster i hemmedlemsstaten 
så snart som auktorisation beviljats.

Artikel 8e
Ytterligare notifieringar och ändringar av 

auktorisationens räckvidd
AIF-förvaltare ska inom 30 dagar efter 
genomförandet underrätta de behöriga 
myndigheterna i hemmedlemsstaten om 
varje ändring av förhållanden som de 
informerat om i sin ursprungliga ansökan 
som väsentligt kan påverka de villkor som 
gällt för beviljandet av auktorisationen, i 
synnerhet ändringar i placeringsstrategi 
och inriktning i någon AIF-fond som de 
förvaltar eller i fondbestämmelser eller 
bolagsordning, och om de avser att 
förvalta någon ytterligare AIF-fond 
lämna identitetsuppgifter för denna.
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Om en föreslagen ändring inte skulle vara 
förenlig med en begränsning av det 
tillstånd som AIF-förvaltaren fått av sin 
hemmedlemsstats behöriga myndigheter 
ska AIF-förvaltaren notifiera dessa 
behöriga myndigheter före 
genomförandet och de behöriga 
myndigheter ska inom en månad från att 
denna underrättelse mottagits godkänna, 
begränsa eller avslå dessa ändringar.

Artikel 8f
Återkallande av auktorisation

Den behöriga myndigheten får återkalla 
auktorisation som beviljats en 
AIF-förvaltare som
1) har erhållit auktorisationen genom att 
lämna falska uppgifter eller på något 
annat otillbörligt sätt,
2) inte längre uppfyller villkoren för 
beviljandet av auktorisationen, eller
3) allvarligt eller systematiskt har 
överträtt de bestämmelser genom vilka 
detta direktiv införlivats i nationell 
lagstiftning.
Innan en sådan auktorisation återkallas 
ska de behöriga myndigheterna beakta de 
intressen som AIF-fondens investerare 
har och sträva efter att utarbeta eller 
underlätta lämpliga arrangemang för den 
fortsatta förvaltningen av AIF-fonden i 
enlighet med dess bestämmelser. 

Artikel 8g
Allmänna principer

1. Medlemsstaterna ska se till att 
AIF-förvaltare får tillhandahålla 
förvaltningstjänster till AIF-fonder som 
har sin hemvist eller är etablerade inom 
gemenskapen endast om de fortlöpande 
uppfyller bestämmelserna i detta direktiv.
AIF-förvaltare ska
a) visa hederlighet, vederbörlig 
skicklighet, omsorg och nit samt oväld 
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under utförandet av sin verksamhet,
b) handla så att det bäst gagnar de 
AIF-fonder de förvaltar och 
AIF-fondernas investerare (kollektivt i 
enlighet med AIF-fondens 
bolagsordning),
c) följa lagar och regler avseende 
marknadens integritet, och
d) säkerställa att alla investerare i
AIF-fonderna behandlas rättvist.
Ingen investerare får förmånsbehandlas 
såvida detta inte meddelas alla 
investerare.
2. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 49a, 49b 
och 49c som specificerar de kriterier som 
de behöriga myndigheterna ska utnyttja 
för att bedöma huruvida AIF-förvaltaren 
uppfyller sina förpliktelser enligt punkt 1 
och som är lämpliga och proportionerliga 
och beaktar olika typer AIF-förvaltares 
skilda storlek, resurser, komplexitet, art, 
placeringar, placeringsstrategier och 
-tekniker, strukturer och investerare. 

Artikel 8h
Intressekonflikter

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
AIF-förvaltare vidtar alla rimliga 
åtgärder för att påvisa intressekonflikter 
mellan en AIF-förvaltare, inbegripet dess 
ledning och anställda eller varje annan 
person med direkt eller indirekt 
anknytning till denna AIF-förvaltare 
genom kontroll, och investerare i 
AIF-fonder som AIF-förvaltaren 
förvaltar, eller intressekonflikter mellan 
enskilda investerare som uppstår under 
förvaltningen av en eller flera 
AIF-fonder.
AIF-förvaltare ska upprätthålla och 
tillämpa effektiva organisatoriska och 
administrativa förfaranden så att alla 
rimliga mått och steg vidtas för att 
förhindra att AIF-fondens och dess 
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investerares intressen påverkas negativt 
av intressekonflikter.
AIF-förvaltare ska i sin egen operativa 
verksamhet upprätta skiljelinjer mellan 
ansvarsområden och uppgifter som kan 
uppfattas som inbördes oförenliga i den 
mån detta är lämpligt och proportionerligt 
med tanke på arten, omfattningen och 
komplexiteten av deras affärsverksamhet. 
AIF-förvaltare ska bedöma om deras 
verksamhetsvillkor kan ge näring åt 
några andra väsentliga intressekonflikter 
och informera AIF-fondens investerare 
om dessa.
2. Om de organisatoriska system som 
AIF-förvaltaren infört för att hantera 
intressekonflikter inte räcker till för att ge 
rimliga garantier för att effektivt 
förhindra att investerarnas intressen 
påverkas negativt, ska AIF-förvaltaren 
klart och tydligt informera investerarna 
om den allmänna arten av eller källorna 
till intressekonflikterna innan någon 
verksamhet för deras räkning inleds och 
utarbeta lämpliga program och rutiner för 
att förebygga sådana problem.

Artikel 8i
Startkapital och fortlöpande kapitalkrav

AIF-förvaltare ska ha en kapitalbas på 
minst 50 000 EUR.
Oavsett de belopp som krävs i det 
första stycket ska kapitalbasen för 
AIF-förvaltaren, med undantag för 
AIF-förvaltare som enbart förvaltar 
AIF-fonder som
a) inte utnyttjar hävstång, och
b) inte medger rätt till inlösen under en 
tid av fem år från dagen för bildandet av 
AIF-fonden
aldrig vara mindre än det belopp som 
krävs i artikel 21 i direktiv 2006/49/EG. 
Den totala kapitalbas som krävs ska dock 
aldrig överstiga 1 000 000 EUR.
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Vid tillämpningen av det andra stycket 
ska följande slag av portföljer betraktas 
som AIF-förvaltarens portföljer:
a) alla AIF-portföljer som förvaltas av 
AIF-förvaltaren, inklusive AIF-fonder för 
vilka AIF-förvaltaren har delegerat en 
eller flera funktioner men exklusive 
portföljer som förvaltas genom 
delegering.

Artikel 8j
Årsredovisning

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
de förvaltar tillhandahålla en 
årsredovisning för varje räkenskapsår. 
Årsredovisningen ska tillställas 
investerarna och de behöriga 
myndigheterna senast fyra månader efter 
utgången av räkenskapsåret eller i de fall 
då uppgifter krävs från tredje part (såsom 
revision av AIF-fondens underliggande 
investeringar) senast sex månader efter 
utgången av räkenskapsåret.
2. Årsredovisningen ska minst innehålla 
följande:
a) En balansräkning eller en redovisning 
av tillgångar och skulder.
b) En detaljerad resultaträkning för 
räkenskapsåret.
c) En verksamhetsberättelse för 
räkenskapsåret.
3. Räkenskapsuppgifterna i årsrapporten 
ska utarbetas i enlighet med de 
räkenskapsstandarder eller -principer som 
krävs av tillämpliga fondbestämmelser 
eller bolagsordningar och ska revideras 
av en eller flera personer som enligt lag 
har befogenheter att revidera räkenskaper 
enligt direktiv 2006/43/EG.
Revisionsberättelsen, med eventuella 
förbehåll, ska i sin helhet återges i 
årsredovisningen.
4. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 49a, 49b 
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och 49c som närmare specificerar 
innehållet och formatet för årsrapporten. 
Dessa akter ska vara lämpliga och 
proportionerliga och anpassade till den 
typ av AIF-förvaltare som de berör och till 
den AIF-fond som rapporten avser, med 
beaktande olika AIF-förvaltares och 
deras AIF-fonders skilda storlek, 
resurser, komplexitet, art, placeringar, 
placeringsstrategier och -tekniker, 
strukturer och investerare. 

Artikel 8k
Information till investerare

1. AIF-förvaltare ska se till, i den mån det 
är tillämpligt för de berörda 
AIF-fonderna, att AIF-investerarna 
innan de investerar i en AIF-fond får 
följande information, med eventuella 
senare ändringar av denna:
a) En beskrivning av AIF-fondens 
placeringsstrategi och mål och samtliga 
slag av tillgångar som den kan placera i 
och de tekniker den kan använda samt av 
alla risker som är förenade med 
investeringen, eventuella tillämpliga 
restriktioner för placeringarna, de 
förutsättningar under vilka AIF-fonden 
kan utnyttja hävstång, tillåtna slag av och 
källor till hävstångseffekter samt de risker 
som är förenade med, och de eventuella 
restriktioner som gäller för, utnyttjande 
av hävstång.
b) En beskrivning av de former under 
vilka AIF-fonden kan ändra sin strategi 
och/eller policy för placeringarna.
c) En beskrivning av de rättsliga följderna 
av det avtalsförhållande som inletts i 
investeringssyfte, inbegripet uppgifter om 
jurisdiktion, tillämplig lag och eventuella 
rättsliga instrument som reglerar 
erkännande och verkställande av domar 
inom det territorium där fonden har sin 
hemvist.
d) I tillämpliga fall identitetsuppgifter för 
AIF-fondens förvaringsinstitut, 
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värderingsorgan, revisor och eventuella 
andra nuvarande eller föreslagna kritiska 
eller viktiga tjänsteleverantörer med 
beskrivning av deras uppgifter, och av 
investerarnas rättigheter i händelse av 
brister i utförandet av de tjänster de 
ansvarar för.
e) En beskrivning av eventuella kritiska 
eller viktiga förvaltnings- eller 
förvaringsfunktioner som delegerats och 
identitetsuppgifter för den tredje part till 
vilken funktionerna i fråga har 
delegerats.
f) En beskrivning av AIF-fondens 
värderingsrutiner och i tillämpliga fall av 
dess prissättningsmodeller för värdering 
av tillgångarna (CAPM), inbegripet de 
metoder som används för prissättning av 
svårvärderade tillgångar.
g) I de fall AIF-fonden medger rätt till 
inlösen, en beskrivning av AIF-fondens 
hantering av likviditetsrisker, inbegripet 
rätt till inlösen under såväl normala som 
exceptionella omständigheter, gällande 
ordning för investerarnas inlösen samt 
hur AIF-förvaltaren säkerställer att 
investerarna behandlas rättvist.
h) En beskrivning av alla avgifter och 
andra kostnader som investerarna står för 
direkt eller indirekt.
i) I samtliga fall då någon investerare ges 
förmånsbehandling eller rätt att få 
förmånsbehandling, en beskrivning av 
förmånsbehandlingen i fråga och 
huruvida det finns någon koppling mellan 
AIF-förvaltaren och denna investerare.
j) Den senaste årsrapporten om det finns 
någon sådan för AIF-fonden.
k) En bekräftelse att AIF-förvaltaren 
endera är föremål för kapitalkraven enligt 
artikel 14 eller har en 
yrkesansvarsförsäkring som ligger på en
lämplig nivå och som finns tillgänglig på 
marknaden till rimliga villkor.
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l) Om AIF-förvaltare ligger under 
tröskelvärdena i artikel 2.2a eller på 
annat sätt inte omfattas av alla 
bestämmelser i detta direktiv, en 
deklaration om detta.
2. För varje AIF-fond som en 
AIF-förvaltare förvaltar och som medger 
rätt till inlösen ska denne regelbundet 
informera investerarna om följande:
a) Procentuell andel för de av 
AIF-fondens tillgångar för vilka särskilda 
ordningar gäller på grund av deras 
illikvida natur.
b) Eventuella nya ordningar för 
AIF-fondens likviditetshantering.
c) AIF-fondens aktuella riskprofil och de 
riskhanteringssystem som 
AIF-förvaltaren tillämpar på riskerna.
3. Kommissionen ska i enlighet med 
artiklarna 49a, 49b och 49c anta 
delegerade akter som ytterligare 
specificerar de förpliktelser att lämna 
information som AIF-förvaltare har och 
hur ofta den information som avses i 
punkt 2 måste lämnas. Dessa akter ska 
vara anpassade till den typ av 
AIF-förvaltare som de berör och vara 
proportionerliga, med beaktande olika 
AIF-förvaltares skilda storlek, resurser, 
komplexitet, art, placeringar, 
placeringsstrategier och -tekniker, 
strukturer och investerare. 

Artikel 8l
Skyldigheter att rapportera till behöriga 

myndigheter
1. AIF-förvaltare ska regelbundet 
rapportera till de behöriga myndigheterna 
i sina hemmedlemsstater på vilka 
marknader och i vilka instrument de 
huvudsakligen bedriver handel för de 
AIF-fonder de förvaltar.
De ska lämna sammanställd information 
om de huvudsakliga instrument som de 
handlar med, de marknader där de är 
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medlemmar eller bedriver aktiv handel 
och om de huvudsakliga 
handelsexponeringarna och största 
koncentrationerna av dessa för var och en 
av de AIF-fonder som de förvaltar.
2. AIF-förvaltare ska för var och en av de 
AIF-fonder som de förvaltar regelbundet 
lämna följande information till de 
behöriga myndigheterna i sina 
hemmedlemsstater:
a) Procentuell andel för de av 
AIF-fondens tillgångar för vilka särskilda 
ordningar gäller på grund av deras 
illikvida natur.
b) Eventuella nya ordningar för 
AIF-fondens likviditetshantering.
c) AIF-fondens faktiska riskprofil och de 
riskhanteringssystem som 
AIF-förvaltaren tillämpar på riskerna.
d) De huvudsakliga kategorier av 
tillgångar som AIF-fonden har 
placeringar i.
e) I tillämpliga fall, utnyttjande av 
blankning under rapporteringsperioden.
3. AIF-förvaltare ska för var och en av de 
AIF-fonder som de förvaltar överlämna 
följande handlingar till de behöriga 
myndigheterna i sina hemmedlemsstater:
a) Årsredovisningar för varje 
räkenskapsår för varje AIF-fond de 
förvaltar senast inom fyra månader eller i 
tillämpliga fall sex månader från 
utgången av respektive räkenskapsår.
b) En detaljerad förteckning över alla 
AIF-fonder de förvaltar vid utgången av 
varje kvartal.
4. Kommissionen ska i enlighet med 
artiklarna 49a, 49b och 49c anta 
delegerade akter för att ytterligare 
precisera de rapporteringsskyldigheter 
som avses i punkterna 1, 2 och 3 samt hur 
ofta rapporteringen ska ske. Dessa akter 
ska vara lämpliga och proportionerliga 
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och anpassade till den typ av 
AIF-förvaltare som de berör, med 
beaktande olika AIF-förvaltares skilda 
storlek, resurser, komplexitet, art, 
placeringar, placeringsstrategier och 
-tekniker, strukturer och investerare. 

Artikel 8m
Marknadsföring av aktier eller andelar i 

AIF-fonder i hemmedlemsstaten
1. Auktoriserade AIF-förvaltare får 
marknadsföra aktier eller andelar i 
AIF-fonder till professionella investerare 
i sin hemmedlemsstat.
2. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
de förvaltar översända en anmälan till de 
behöriga myndigheterna i sin 
hemmedlemsstat inom 30 dagar efter det 
att teckningstiden slutgiltigt löpt ut för 
aktier eller andelar i en AIF-fond (eller 
inom 30 dagar efter det att den första 
aktie- eller andelsteckningen accepterats 
för AIF-fonder som kan tecknas under 
hela sin livslängd snarare än under en 
enda lanseringsperiod). 
Anmälan ska innehålla följande:
a) Identitetsuppgifter för AIF-fonden och 
information om var AIF-fonden har sin 
hemvist.
b) Fondbestämmelser eller bolagsordning.
c) Beskrivning av eller information om 
AIF-fonden som är tillgänglig för 
investerarna.
d) Närmare uppgifter om vad som gjorts 
för att säkerställa att AIF-fonden endast 
marknadsförs till professionella 
investerare eller, om medlemsstaten i 
fråga tillåter AIF-fonden att 
marknadsföras till icke-professionella 
investerare, att tillämpliga begränsningar 
för marknadsföring till 
icke-professionella investerare följts, 
inbegripet i det fall där AIF-förvaltaren 
anlitar oberoende parter för att 
tillhandahålla marknadsföringstjänster 
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för sin AIF-fond.
3. Med förbehåll för de 
genomförandebestämmelser som avses i 
andra stycket och förutsatt att sådana 
bestämmelser inte hindrar 
marknadsföring till professionella 
investerare får de behöriga 
myndigheterna föreskriva restriktioner 
eller särskilda villkor för 
marknadsföringen av AIF-fonder inom 
sitt territorium enligt denna artikel.
Kommissionen ska i enlighet med 
artiklarna 49a, 49b och 49c anta 
delegerade akter för att specificera vilka 
slag av restriktioner eller särskilda villkor 
som får föreskrivas för marknadsföring 
av AIF-fonder enligt andra stycket i 
denna punkt. Sådana akter får inte tillåta 
några restriktioner eller särskilda villkor 
som hindrar marknadsföring till 
professionella investerare.

Artikel 8n
Möjlighet för medlemsstaterna att tillåta 

marknadsföring av AIF-fonder till 
icke-professionella investerare

Medlemsstaterna får tillåta 
marknadsföring av AIF-fonder till 
icke-professionella investerare inom sina 
territorier.
Medlemsstaterna får därvid införa krav 
på AIF-förvaltare eller AIF-fonder som 
avviker från de krav som ställs enligt detta 
direktiv.
En medlemsstat som tillåter 
marknadsföring till icke-professionella 
investerare ska tillåta alla AIF-förvaltare 
som är auktoriserade enligt detta direktiv 
att bedriva marknadsföring till 
icke-professionella investerare på samma 
villkor och underkastade samma krav som 
en nationell AIF-förvaltare, oavsett 
hemvisten för AIF-fonden som förvaltas 
av AIF-förvaltaren. 
Medlemsstater som tillåter 
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marknadsföring av AIF-fonder till 
icke-professionella investerare inom sina 
territorier ska inom ett år från den dag 
som avses i artikel 54.1 underrätta 
kommissionen om
a) vilka slag av AIF-fonder som 
AIF-förvaltare får marknadsföra till 
icke-professionella investerare inom sitt 
territorium, och
b) eventuella ytterligare krav som 
medlemsstaten i fråga inför för 
marknadsföring av AIF-fonder till 
icke-professionella investerare inom sitt 
territorium.
Medlemsstaterna ska också underrätta 
kommissionen om alla ändringar som 
därefter görs av vad som anmälts enligt 
första stycket.

Artikel 8o
Villkor för marknadsföring i andra 

medlemsstater
1. Auktoriserade AIF-förvaltare får 
marknadsföra aktier eller andelar i 
AIF-fonder till professionella investerare 
i en annan medlemsstat. Auktoriserade 
AIF-förvaltare som till professionella 
investerare marknadsför andelar eller 
aktier i AIF-fonder som de förvaltar i en 
annan medlemsstat ska till de behöriga 
myndigheterna i sin hemmedlemsstat 
överlämna följande handlingar inom 
30 dagar efter att de mottagit pengarna 
från de investerare i den andra 
medlemsstaten som tecknar sig för aktier 
eller andelar i AIF-fonden:
a) En notifieringsskrivelse som talar om 
vilka AIF-fonder de marknadsför och 
uppgifter om var AIF-fonderna har sin 
hemvist,
b) Fondbestämmelser eller bolagsordning.
c) Beskrivning av eller information om 
AIF-fonden som är tillgänglig för 
investerarna.
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d) Uppgift om i vilken medlemsstat 
andelar eller aktier i AIF-fonder som de 
förvaltar marknadsförts till professionella 
investerare.
e) De åtgärder som vidtagits för 
marknadsföringen av AIF-fonder och, i 
tillämpliga fall, information om de 
åtgärder som fastställts för att förhindra 
att andelar eller aktier i en viss AIF-fond 
marknadsförs till icke-professionella 
investerare.
2. Senast tio arbetsdagar efter det att de 
tagit emot fullständiga handlingar ska 
hemmedlemsstatens behöriga 
myndigheter överlämna all den 
information som avses i punkt 1 till de 
behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där AIF-fonden 
marknadsförts. De ska bifoga ett intyg om 
att AIF-förvaltaren i fråga är 
auktoriserad.
3. Efter att ha överlämnat handlingarna 
ska de behöriga myndigheterna i 
hemmedlemsstaten utan dröjsmål 
meddela AIF-förvaltaren om att så har 
skett.
4. Värdmedlemsstaten får inte ålägga den 
berörda AIF-förvaltaren några ytterligare 
krav i fråga om förhållanden som 
omfattas av detta direktiv, utan de 
åtgärder som avses i punkt 1 e avseende 
marknadsföringen av AIF-fonder till 
icke professionella investerare ska vara 
underställda lagstiftningen och tillsynen i 
värdmedlemsstaten. 
5. Medlemsstaterna ska se till att 
notifieringsskrivelsen och intyget enligt 
punkt 1 är avfattade på ett språk som är 
brukligt i internationella finanskretsar.
Medlemsstaterna ska säkerställa att deras 
behöriga myndigheter godkänner att de 
handlingar som avses i punkt 2 överförs 
och arkiveras på elektronisk väg.
6. AIF-förvaltaren ska skriftligt meddela 
de behöriga myndigheterna i 
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hemmedlemsstaten varje ändring av 
någon av de uppgifter som meddelats i 
enlighet med punkt 2 inom 30 dagar efter 
det att ändringen genomförts.
De behöriga myndigheterna i 
hemmedlemsstaten ska utan dröjsmål 
underrätta de behöriga myndigheterna i 
värdmedlemsstaten om sådana ändringar.
7. Kommissionen ska i enlighet med 
artiklarna 49a, 49b och 49c anta 
delegerade akter för att specificera 
följande:
a) Form och innehåll i en mall för 
notifieringsskrivelse.
b) Form och innehåll i en mall för intyg.

Or.

en

Motivering

AIF-förvaltare som förvaltar portföljer med AIF-fonder utan hävstång och med förvaltade 
tillgångar under 1 miljard EUR bör inte underkastas samtliga krav i detta direktiv. Varje 
reglering som dessa AIF-förvaltare måste följa bör vara mycket noga anpassad efter de 
begränsade risker som de utgör.

Ändringsförslag 599
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Kapitel III – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Verksamhetsvillkor för AIF-förvaltare Verksamhetsvillkor för AIF-fonder och 
deras AIF-förvaltare

Or. en

Motivering

Verksamhetsvillkor gäller både AIF-fonder och AIF-förvaltare.



AM\804981SV.doc 75/140 PE439.125v01-00

SV

Ändringsförslag 600
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
AIF-förvaltare får tillhandahålla 
förvaltningstjänster inom gemenskapen 
endast om de fortlöpande uppfyller 
bestämmelserna i detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
AIF-förvaltare får tillhandahålla 
gränsöverskridande förvaltningstjänster 
inom gemenskapen endast om de 
fortlöpande uppfyller bestämmelserna i 
detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 601
Sari Essayah

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
AIF-förvaltare får tillhandahålla 
förvaltningstjänster inom gemenskapen 
endast om de fortlöpande uppfyller 
bestämmelserna i detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
AIF-förvaltare får tillhandahålla 
gränsöverskridande förvaltningstjänster 
inom gemenskapen endast om de 
fortlöpande uppfyller bestämmelserna i 
detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 602
Hans-Peter Martin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) fastställa principer för en 
ersättningspolicy som motverkar 
kortfristigt vinsttänkande och som säkrar 
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AIF-förvaltarnas och investerarnas 
långsiktiga intresse.

Or. de

Ändringsförslag 603
Markus Ferber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna får kräva av 
AIF-förvaltare att de årligen rapporterar 
om sin interna ersättningspolicy i 
allmänna termer. 

Or. en

Motivering

Ersättning bör förbli en ensak för AIF-fonder, AIF-förvaltare, dess investerare och de 
behöriga myndigheterna. 

Ändringsförslag 604
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får anta 
genomförandebestämmelser för att ange 
de kriterier som de behöriga 
myndigheterna ska tillämpa vid 
bedömningen av huruvida AIF-förvaltare 
uppfyller sina skyldigheter enligt punkt 1.

2. Kommissionen får genom delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 49, 49a 
och 49b fastställa bestämmelser för att 
ange de kriterier som de behöriga 
myndigheterna ska tillämpa vid 
bedömningen av huruvida AIF-förvaltare 
uppfyller sina skyldigheter enligt punkt 1.

Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke väsentliga delar i detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
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med kontroll som avses i artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Om denna artikel ska behållas är detta den riktiga formuleringen enligt det nya 
kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 605
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Ersättning

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
AIF-förvaltare har en ersättningspolicy 
och ersättningspraxis som är förenlig med 
och främjar en sund och effektiv 
riskhantering och som inte uppmuntrar 
till ett överdrivet risktagande eller något 
agerande som är oförenligt med 
riskprofilerna, fondbestämmelserna eller 
bolagsordningarna för den AIF-fond som 
den förvaltar.
Denna policy och praxis ska vara 
heltäckande och proportionerlig i 
förhållande till arten, omfattningen och 
komplexiteten av AIF-förvaltarens 
verksamhet och till den AIF-fond som den 
förvaltar. Principerna som beskrivs i 
bilaga I ska under alla omständigheter 
följas.
2. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 49a, 49b 
och 49c som specificerar principerna i 
bilaga I. CESR ska se till att det finns 
riktlinjer om en sund ersättningspolicy 
som är förenliga med principerna i 
bilaga I. Riktlinjerna ska också beakta de 
principer om en sund ersättningspolicy 
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som beskrivs i kommissionens 
rekommendation av den 30 april 2009 om 
ersättningspolicy inom 
finanstjänstesektorn och beakta storleken 
på AIF-förvaltarnas och de AIF-fonder 
som de förvaltar, deras interna 
organisation och deras verksamhets art, 
omfattning och komplexitet. CEBS ska 
samarbeta nära med CESR för att 
säkerställa att det finns riktlinjer om 
ersättningspolicy.

Or. en

Motivering

Åtgärder som rör ersättning bör gälla hela finansbranschen för att överdrivet risktagande ska 
kunna undvikas. Dessa åtgärder måste vara obligatoriska och inte bara vara en vägledning. 
De måste framför allt ta fasta på vad som är en av de centrala komponenterna av denna 
ersättning, nämligen den som kallas ”carried interest”. Huvudprinciperna måste fastslås i 
direktivet men mer specifika regler behöver lämnas till nivå 2 och 3. På riktlinjenivå kan 
principerna utformas efter storleken och typen på AIF-förvaltare och AIF-fonder.

Ändringsförslag 606
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Ersättning

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
AIF-förvaltare har en ersättningspolicy 
och ersättningspraxis som är förenlig med 
och främjar en sund och effektiv 
riskhantering och långsiktigt 
värdeskapande och som inte uppmuntrar 
till ett risktagande som är oförenligt med 
riskprofilerna, fondbestämmelserna eller 
bolagsordningarna för den AIF-fond som 
den förvaltar.
2. Policy och praxis för ersättning ska 
vara proportionerlig i förhållande till 
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arten, omfattningen och komplexiteten på 
AIF-förvaltarens verksamhet och till den 
AIF-fond som den förvaltar.

Or. en

Motivering

The principles should align to those developed by the Financial Stability Board for Sound 
Compensation Practices (25 September 2009). The Leaders’ Statement following the 
Pittsburgh Summit (24-25 September 2009) fully endorses the implementation standards of 
the FSB aimed at aligning remuneration with long-term value creation and not excessive risk 
taking. 

We consider that the FSB principles endorsed by the G20 should apply to systemically 
important AIFM in common with other financial services firms. Whilst we do not consider 
that there is any need for detailed requirements in relation to remuneration to be proposed 
under this Directive, it is important that, in the event any relevant Level 2 measures are to be 
implemented under this Directive, such measures take account of the principle of 
proportionality and ensure the competitiveness of the industry in the EU is maintained by 
having regard to consistent implementation of such initiatives by the Commission working 
with the Financial Stability Board as envisaged by the FSB.

In particular, any amendment to require an AIFM to ensure that its remuneration rules are 
compatible with the rules applicable to credit institutions and investment firms should be 
resisted as there are very good reasons why remuneration policies for AIFM should validly 
differ from banks and broker/dealers, for example.

Ändringsförslag 607
Jürgen Klute

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Ersättningspolicy

1. AIF-förvaltarens ersättningspolicy ska 
utformas så att den inte uppmuntrar till 
risktagande som inte står i proportion till 
riskprofilen för AIF-fonden som den 
förvaltar.
2. När en ersättningspolicy fastställs och 
tillämpas för de personalkategorier som i 
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sin yrkesroll väsentligen kan påverka 
deras riskprofil ska AIF-förvaltaren följa 
principerna i bilaga I till 
direktiv 2010/…/EU [om ändring av 
direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG i 
fråga om kapitalkrav för handelslager och 
omvärdepapperisering] och 
tillsynsbedömningen av ersättningspolicy. 
3. Dessutom ska ersättningspolicyn vara 
sådan att riskfunktionens, 
efterlevnadsfunktionens och 
värderingsfunktionens oberoende 
upprätthålls.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag berör farhågorna att ersättningsstrukturen kan uppmuntra överdrivet 
risktagande. Samtidigt är formuleringen sådan att AIF-fondernas särskilda art erkänns. Det 
är inte risktagande i sig som ska beivras utan risktagande som inte står i proportion till 
AIF-fondens riskprofil.

Ändringsförslag 608
Bernd Lange

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Ersättningspolicy

1. AIF-förvaltarens ersättningspolicy ska 
utformas så att den inte uppmuntrar till 
risktagande som inte står i proportion till 
riskprofilen för AIF-fonden som den 
förvaltar.
2. När en ersättningspolicy fastställs och 
tillämpas för de personalkategorier som i 
sin yrkesroll väsentligen kan påverka 
riskprofilen ska AIF-förvaltaren följa 
principerna i bilaga I till 
direktiv 2010/…/EU [om ändring av 
direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG i 
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fråga om kapitalkrav för handelslager och 
omvärdepapperisering] och 
tillsynsbedömningen av ersättningspolicy. 
3. Dessutom ska ersättningspolicyen vara 
sådan att riskfunktionens, 
efterlevnadsfunktionens och 
värderingsfunktionens oberoende 
upprätthålls.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag berör farhågorna att ersättningsstrukturen kan uppmuntra överdrivet 
risktagande. Samtidigt är formuleringen sådan att AIF-fondernas särskilda art erkänns. Det 
är inte risktagande i sig som ska beivras utan risktagande som inte står i proportion till 
AIF-fondens riskprofil.

Ändringsförslag 609
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Ersättningspolicy

1. De behöriga myndigheterna ska kräva 
att AIF-fonder och AIF-förvaltare har en 
ersättningspolicy och ersättningspraxis 
som är förenlig med och främjar en sund 
och effektiv riskhantering och som inte 
uppmuntrar till ett risktagande som är 
oförenligt med riskprofilerna, 
fondbestämmelserna eller 
bolagsordningarna för de AIF-fonder 
som de förvaltar. De tekniska kriterierna i 
bilaga I ska beaktas.
2. De behöriga myndigheterna ska se till 
att AIF-fonder och AIF-förvaltare 
uppfyller kraven i bilaga I. 

Or. en
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Motivering

En sund ersättningspolicy behövs för att undvika strategier med överdrivet risktagande.

Ändringsförslag 610
Arlene McCarthy

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Ersättningspolicy för AIF-förvaltare

Medlemsstaterna ska kräva att
AIF-förvaltare upprättar och genomför 
en sund ersättningspolicy och -praxis som 
är förenlig med en effektiv riskhantering 
och som säkerställer att incitamenten 
sammanfaller med AIF-förvaltarens, 
AIF-fondens och investerarnas intressen.

Or. en

Motivering

EU-regler för en sund ersättningspraxis för kreditinstitut och värdepappersföretag kommer 
att genomföras genom ändring av direktiv 2006/48/EG. För att policyn för ersättningar inom 
EU:s finanssektor ska bli konsekvent bör de bindande riktlinjerna för ersättningspraxis hos 
AIF-förvaltare baseras direkt på alla tillämpliga delar i direktiv 2006/48/EG. För att 
parlamentet och rådet ska få riktiga kontrollmöjligheter bör dessa riktlinjer fastställas genom 
en delegerad akt. Medlemsstaternas behöriga myndigheter måste få tillräckliga befogenheter 
att övervaka denna lagstiftning och se till att den följs.

Ändringsförslag 611
Diogo Feio

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
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Ersättningspolicy
AIF-förvaltaren ska utforma och 
genomföra en sund ersättningspolicy och 
-praxis som är förenlig med en effektiv 
riskhantering och långsiktigt 
värdeskapande.

Or. en

Ändringsförslag 612
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9b
Notifiering

AIF-förvaltaren ska informera 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
om enskildheterna i fondens policy och 
praxis för ersättningar.

Or. en

Motivering

The principles should align to those developed by the Financial Stability Board for Sound 
Compensation Practices (25 September 2009). The Leaders’ Statement following the 
Pittsburgh Summit (24-25 September 2009) fully endorses the implementation standards of 
the FSB aimed at aligning remuneration with long-term value creation and not excessive risk 
taking. 

We consider that the FSB principles endorsed by the G20 should apply to systemically 
important AIFM in common with other financial services firms. Whilst we do not consider 
that there is any need for detailed requirements in relation to remuneration to be proposed 
under this Directive, it is important that, in the event any relevant Level 2 measures are to be 
implemented under this Directive, such measures take account of the principle of 
proportionality and ensure the competitiveness of the industry in the EU is maintained by 
having regard to consistent implementation of such initiatives by the Commission working 
with the Financial Stability Board as envisaged by the FSB.

In particular, any amendment to require an AIFM to ensure that its remuneration rules are 
compatible with the rules applicable to credit institutions and investment firms should be 
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resisted as there are very good reasons why remuneration policies for AIFM should validly 
differ from banks and broker/dealers, for example.

Ändringsförslag 613
Diogo Feio

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 b
Notifiering

AIF-förvaltaren ska informera 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
om enskildheterna i fondens policy och 
praxis för ersättningar.

Or. en

Ändringsförslag 614
Arlene McCarthy

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9b
Notifiering

AIF-förvaltaren ska informera relevanta 
behöriga myndigheter om enskildheterna 
i fondens policy och praxis för 
ersättningar.

Or. en

Motivering

EU rules on sound remuneration practices for credit institutions and investment firms will be 
implemented by amendment to Dir 2006/48/EC. To ensure consistency in EU financial sector 
policy on remuneration, the binding guidance for AIFM remuneration policies should be 
based directly on all applicable elements set out in Dir 2006/48/EC. To ensure proper 
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oversight by Parliament and Council such guidance should be established by means of a 
delegated act. Member States competent authorities must have the necessary powers to 
supervise and enforce compliance with this legislation.

Ändringsförslag 615
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 c
Behöriga myndigheter

Medlemsstaternas behöriga myndigheter 
får reagera och vidta lämpliga korrektiva 
åtgärder för att minska risker som kan 
leda till att en AIF-förvaltare underlåter 
att införa en sund policy och praxis för 
ersättningar.

Or. en

Motivering

The principles should align to those developed by the Financial Stability Board for Sound 
Compensation Practices (25 September 2009). The Leaders’ Statement following the 
Pittsburgh Summit (24-25 September 2009) fully endorses the implementation standards of 
the FSB aimed at aligning remuneration with long-term value creation and not excessive risk 
taking. 

We consider that the FSB principles endorsed by the G20 should apply to systemically 
important AIFM in common with other financial services firms. Whilst we do not consider 
that there is any need for detailed requirements in relation to remuneration to be proposed 
under this Directive, it is important that, in the event any relevant Level 2 measures are to be 
implemented under this Directive, such measures take account of the principle of 
proportionality and ensure the competitiveness of the industry in the EU is maintained by 
having regard to consistent implementation of such initiatives by the Commission working 
with the Financial Stability Board as envisaged by the FSB.

In particular, any amendment to require an AIFM to ensure that its remuneration rules are 
compatible with the rules applicable to credit institutions and investment firms should be 
resisted as there are very good reasons why remuneration policies for AIFM should validly 
differ from banks and broker/dealers, for example.
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Ändringsförslag 616
Diogo Feio

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9c
Behöriga myndigheter

Medlemsstaternas behöriga myndigheter 
får reagera och vidta lämpliga korrektiva 
åtgärder för att minska risker som kan 
leda till att en AIF-förvaltare underlåter 
att införa en sund policy och praxis för 
ersättningar.

Or. en

Ändringsförslag 617
Arlene McCarthy

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9c
Ersättningspolicy för AIF-förvaltare

Medlemsstaterna ska för tillämpningen av 
den första punkten se till att deras 
respektive behöriga myndigheter har 
befogenheter att utkräva finansiella och 
andra straff eller åtgärder. Påföljderna 
ska vara effektiva, proportionerliga och 
avskräckande.

Or. en

Motivering

EU-regler för en sund ersättningspraxis för kreditinstitut och värdepappersföretag kommer 
att genomföras genom ändring av direktiv 2006/48/EG. För att policyn för ersättningar inom 
EU:s finanssektor ska bli konsekvent bör de bindande riktlinjerna för ersättningspraxis hos 
AIF-förvaltare baseras direkt på alla tillämpliga delar i direktiv 2006/48/EG. För att 
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parlamentet och rådet ska få riktiga kontrollmöjligheter bör dessa riktlinjer fastställas genom 
en delegerad akt. Medlemsstaternas behöriga myndigheter måste få tillräckliga befogenheter 
att övervaka denna lagstiftning och se till att den följs.

Ändringsförslag 618
Arlene McCarthy

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9d
Ersättningspolicy för AIF-förvaltare

För att säkerställa en konsekvent 
tillämpning i EU ska kommissionen 
senast den dag då detta direktiv träder i 
kraft genom delegerade akter i enlighet 
med artiklarna 49a, 49b och 49c fastställa 
bindande riktlinjer för en sund 
ersättningspolicy för AIF-förvaltare. 
Dessa bindande riktlinjer bör säkerställa 
efterlevnad av tillämpliga delar av 
bestämmelserna om ersättningar i 
bilaga V i direktiv 2006/48/EG.

Or. en

Motivering

EU-regler för en sund ersättningspraxis för kreditinstitut och värdepappersföretag kommer 
att genomföras genom ändring av direktiv 2006/48/EG. För att policyn för ersättningar inom 
EU:s finanssektor ska bli konsekvent bör de bindande riktlinjerna för ersättningspraxis hos 
AIF-förvaltare baseras direkt på alla tillämpliga delar i direktiv 2006/48/EG. För att 
parlamentet och rådet ska få riktiga kontrollmöjligheter bör dessa riktlinjer fastställas genom 
en delegerad akt. Medlemsstaternas behöriga myndigheter måste få tillräckliga befogenheter 
att övervaka denna lagstiftning och se till att den följs.

Ändringsförslag 619
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att

3. Kommissionen får genom delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 49a, 49b 
och 49c fastställa bestämmelser för att 

Or. en

Motivering

Om denna artikel ska behållas är detta den riktiga formuleringen enligt det nya 
kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 620
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 10 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.

utgår

Or. en

Motivering

Om denna artikel ska behållas är detta den riktiga formuleringen enligt det nya 
kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 621
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Denna artikel ska inte tillämpas på
industriella holdingbolag vars aktier är 
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upptagna till handel på en reglerad 
marknad i EU om de innehar aktier i sina 
dotterbolag eller närstående bolag i syfte 
att fullfölja en industriell affärsstrategi 
och om dessa holdingbolag inte 
huvudsakligen har etablerats för att 
generera avkastning åt sina investerare 
genom avveckling inom en bestämd 
tidsperiod. 

Or. en

Motivering

Industriella holdingbolag innebär inga potentiella intressekonflikter av den typ som avses i 
artikel 10. Enligt nationell bolagsrätt är styrelsen i sådana bolag bundna av det uppdrag de 
anförtrotts av aktieägarna (”fiduciary duty”).

Ändringsförslag 622
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare ska se till att 
riskhanterings- och portföljförvaltnings-
funktionerna hålls åtskilda och blir 
föremål för separat översyn.

1. AIF-förvaltare ska se till att 
riskhanterings- och portföljförvaltnings-
funktionerna hålls åtskilda i den mån detta 
är lämpligt och proportionerligt med 
tanke på arten, omfattningen och 
komplexiteten på AIF-förvaltaren och de 
AIF-fonder som den förvaltar.

Or. en

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 
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the AIFM Directive in this respect.

Ändringsförslag 623
Carl Haglund

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare ska se till att 
riskhanterings- och portföljförvaltnings-
funktionerna hålls åtskilda och blir 
föremål för separat översyn.

1. AIF-förvaltare ska se till att 
riskhanterings- och portföljförvaltnings-
funktionerna hålls åtskilda i den mån detta 
är lämpligt och proportionerligt med 
tanke på arten, omfattningen och 
komplexiteten på AIF-förvaltaren och de 
AIF-fonder som den förvaltar.

Or. en

Motivering

Att kräva att alla AIF-förvaltare ska ha helt separata funktioner är inte nödvändigt. Det är 
mycket viktigare att se till att de åtgärder som krävs är proportionerliga.

Ändringsförslag 624
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare ska se till att 
riskhanterings- och portföljförvaltnings-
funktionerna hålls åtskilda och blir 
föremål för separat översyn.

1. AIF-förvaltare ska se till att 
riskhanterings- och portföljförvaltnings-
funktionerna hålls åtskilda i den mån detta 
är lämpligt och proportionerligt med 
tanke på arten, omfattningen och 
komplexiteten på AIF-förvaltaren och de 
AIF-fonder som den förvaltar.

Or. en
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Motivering

Man anser att det skulle bli orimligt kostsamt och oproportionerligt att kräva att alla 
AIF-förvaltare skulle upprätthålla helt separata funktioner, något som erkänns i det
svenska ordförandeskapets kompromissförslag och implicit i ändringsförslag 16 Gauzès 
betänkande.

Ändringsförslag 625
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. När det inte kan anses vara lämpligt 
eller proportionerligt för en 
AIF-förvaltare att etablera och 
upprätthålla en riskhanteringsfunktion 
som är separat från portföljförvaltningen 
måste AIF-förvaltaren ändå kunna visa 
att riskhanteringsprocessen tillfredsställer 
kraven i denna artikel och är 
genomgående effektiv. 

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag följer av Syed Kamalls ändringsförslag till artikel 3 pa.

Ändringsförslag 626
Carl Haglund

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det inte kan anses vara lämpligt eller 
proportionerligt för en AIF-förvaltare att 
etablera och upprätthålla en 
riskhanteringsfunktion som är separat 
från portföljförvaltningen måste 
AIF-förvaltaren ändå kunna visa att 
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riskhanteringsprocessen tillfredsställer 
kraven i denna artikel och är 
genomgående effektiv. 

Or. en

Motivering

Att kräva att alla AIF-förvaltare ska ha helt separata funktioner är inte nödvändigt. Det är 
mycket viktigare att se till att de åtgärder som krävs är proportionerliga. Detta argument 
ligger i linje med argumentationen i Carl Haglunds ändringsförslag till artikel 11.1.

Ändringsförslag 627
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. AIF-förvaltare ska införa uppdaterade 
riskhanteringssystem för att på ett 
tillfredsställande sätt mäta och övervaka 
alla risker som är förenade med varje 
placeringsstrategi för en AIF-fond och för 
vilka fonden är exponerad eller kan komma 
att exponeras.

2. AIF-förvaltare ska införa uppdaterade 
riskhanteringssystem för att på ett 
tillfredsställande sätt mäta, övervaka och 
hantera alla risker som är relevanta för
varje placeringsstrategi för en AIF-fond 
och för vilka fonden är exponerad eller kan 
komma att exponeras. Riskhanteringen 
ska vara lämplig för AIF-fondens art, 
omfattning och komplexitet.

Or. en

Motivering

Bakomliggande storlek och investeringsstrategi bör beaktas när lämpliga 
riskhanteringsförfaranden bestäms.

Ändringsförslag 628
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag



AM\804981SV.doc 93/140 PE439.125v01-00

SV

3a. När en AIF-förvaltare använder sig av 
en prime brokers tjänster ska detta 
bekräftas i ett avtal. Möjligheten till 
överföring och återanvändning av 
AIF-fondens tillgångar ska särskilt 
tydliggöras och vara i enlighet med 
AIF-fondens bestämmelser. 
Förvaringsinstitutet ska informeras om 
avtalet. I avtalet mellan AIF-förvaltaren 
ska detta informationskrav finnas med. 
Investerare ska innan de investerar i 
AIF-fonden informeras om denna klausul 
och ska hållas informerade om vem 
prime brokern är.
I synnerhet ska investerare informeras om 
överföring av ansvarsförbindelser till 
prime brokern, inbegripet då finansiella 
instrument går förlorade. I sådana fall 
ska tidsfristen för återlämnande stämma 
överens med villkoren i avtalet mellan 
AIF-förvaltaren och prime brokern.
AIF-förvaltaren ska handla med
vederbörlig skicklighet, omsorg och 
aktsamhet när man väljer och utser en 
prime broker med vilken avtal ingås. 

Or. en

Ändringsförslag 629
Wolf Klinz, Carl Haglund

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När det gäller AIF-förvaltare som 
genomför blankningstransaktioner för en 
eller flera AIF-fonder ska 
medlemsstaterna säkerställa att dessa 
tillämpar metoder som ger dem tillgång 
till värdepapperen eller de övriga 
finansiella instrumenten vid den tidpunkt 
då de åtagit sig att leverera dem, och att 
de tillämpar riskhanteringsmetoder som 

utgår
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medger att riskerna i samband med 
leveranser av blankade värdepapper eller 
andra finansiella instrument kan hållas 
under tillräcklig kontroll.

Or. en

Motivering

En övergripande åtgärd begärs.

Ändringsförslag 630
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När det gäller AIF-förvaltare som 
genomför blankningstransaktioner för en 
eller flera AIF-fonder ska 
medlemsstaterna säkerställa att dessa 
tillämpar metoder som ger dem tillgång 
till värdepapperen eller de övriga 
finansiella instrumenten vid den tidpunkt 
då de åtagit sig att leverera dem, och att 
de tillämpar riskhanteringsmetoder som 
medger att riskerna i samband med 
leveranser av blankade värdepapper eller 
andra finansiella instrument kan hållas 
under tillräcklig kontroll.

utgår

Or. en

Motivering

Vi anser att blankning är en alltför viktig fråga att kunna hanteras på ad hoc-basis och är 
inte unik för AIF-förvaltare. Därför bör blankningsfrågan tas upp i den kommande översynen 
av direktivet om marknadsmissbruk.

Ändringsförslag 631
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
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Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När det gäller AIF-förvaltare som 
genomför blankningstransaktioner för en 
eller flera AIF-fonder ska 
medlemsstaterna säkerställa att dessa 
tillämpar metoder som ger dem tillgång 
till värdepapperen eller de övriga 
finansiella instrumenten vid den tidpunkt 
då de åtagit sig att leverera dem, och att 
de tillämpar riskhanteringsmetoder som 
medger att riskerna i samband med 
leveranser av blankade värdepapper eller 
andra finansiella instrument kan hållas 
under tillräcklig kontroll.

utgår

Or. en

Motivering

Reglering av blankning inte bara för AIF-fonder utan också för andra marknadsaktörer som 
inte omfattas av detta direktiv i en övergripande åtgärd som omfattar alla marknadsaktörer 
bör inte tas med i ett särdirektiv såsom detta. Både CESR och IOSCO arbetar på möjliga 
regelverk. Kommissionen skapar dessutom en oacceptabel grad av rättslig osäkerhet eftersom 
man inte har lagt fram någon definition av blankning. Artikel 11.4 bör utgå och inte ändras 
såsom föredraganden föreslår i ändringsförslagen 53, 54 och 55.

Ändringsförslag 632
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När det gäller AIF-förvaltare som 
genomför blankningstransaktioner för en 
eller flera AIF-fonder ska 
medlemsstaterna säkerställa att dessa 
tillämpar metoder som ger dem tillgång 
till värdepapperen eller de övriga 
finansiella instrumenten vid den tidpunkt 
då de åtagit sig att leverera dem, och att 
de tillämpar riskhanteringsmetoder som 

utgår
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medger att riskerna i samband med 
leveranser av blankade värdepapper eller 
andra finansiella instrument kan hållas 
under tillräcklig kontroll.

Or. en

Motivering

Andra marknadsaktörer än AIF-förvaltare genomför blankningstransaktioner, så en 
heltäckande metod måste antas för att se till att lika konkurrensvillkor skapas och 
regleringsarbitrage undviks.

Ändringsförslag 633
Burkhard Balz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När det gäller AIF-förvaltare som 
genomför blankningstransaktioner för en 
eller flera AIF-fonder ska 
medlemsstaterna säkerställa att dessa 
tillämpar metoder som ger dem tillgång 
till värdepapperen eller de övriga 
finansiella instrumenten vid den tidpunkt 
då de åtagit sig att leverera dem, och att 
de tillämpar riskhanteringsmetoder som 
medger att riskerna i samband med 
leveranser av blankade värdepapper eller 
andra finansiella instrument kan hållas 
under tillräcklig kontroll.

4. AIF-förvaltare som genomför 
blankningstransaktioner för en eller flera 
AIF-fonder ska säkerställa att 
bestämmelserna om blankning i 
direktiv 2003/6/EG (marknadsmissbruk) 
uppfylls.

Or. en

Motivering

Det finns ingen anledning att anta en separat lösning för AIF-förvaltare. Problemet bör vid 
behov tas upp inom ramen för en översyn av marknadsmissbruksdirektivet.

Ändringsförslag 634
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Bernd Lange

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När det gäller AIF-förvaltare som 
genomför blankningstransaktioner för en 
eller flera AIF-fonder ska medlemsstaterna 
säkerställa att dessa tillämpar metoder 
som ger dem tillgång till värdepapperen 
eller de övriga finansiella instrumenten vid 
den tidpunkt då de åtagit sig att leverera 
dem, och att de tillämpar 
riskhanteringsmetoder som medger att 
riskerna i samband med leveranser av 
blankade värdepapper eller andra 
finansiella instrument kan hållas under 
tillräcklig kontroll.

4. När det gäller AIF-förvaltare som 
genomför blankningstransaktioner för en 
eller flera AIF-fonder ska AIF-förvaltaren 
själv inneha värdepapperen eller de övriga 
finansiella instrumenten när 
blankningstransaktionen inleds. 
Medlemsstaterna ska säkerställa att 
AIF-förvaltaren tillämpar 
riskhanteringsmetoder som medger att 
riskerna i samband med leveranser av 
blankade värdepapper eller andra 
finansiella instrument kan hållas under 
tillräcklig kontroll.

Or. en

Motivering

Så kallad naken blankning kan allvarligt underminera den finansiella stabiliteten. Genom 
tillfälliga bestämmelser som tillsynsmyndigheterna i EU antagit och genom lagstiftning i USA 
har så kallad naken blankning förbjudits på finansmarknaderna. EU bör gå vidare med ett 
permanent förbud för att stärka den finansiella stabiliteten.

Ändringsförslag 635
Jürgen Klute

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När det gäller AIF-förvaltare som 
genomför blankningstransaktioner för en 
eller flera AIF-fonder ska medlemsstaterna 
säkerställa att dessa tillämpar metoder 
som ger dem tillgång till värdepapperen 
eller de övriga finansiella instrumenten vid 
den tidpunkt då de åtagit sig att leverera 
dem, och att de tillämpar 
riskhanteringsmetoder som medger att 

4. När det gäller AIF-förvaltare som 
genomför blankningstransaktioner för en 
eller flera AIF-fonder ska AIF-förvaltaren 
själv inneha värdepapperen eller de övriga 
finansiella instrumenten när 
blankningstransaktionen inleds. 
Medlemsstaterna ska säkerställa att 
AIF-förvaltaren tillämpar 
riskhanteringsmetoder som medger att 
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riskerna i samband med leveranser av 
blankade värdepapper eller andra 
finansiella instrument kan hållas under 
tillräcklig kontroll.

riskerna i samband med leveranser av 
blankade värdepapper eller andra 
finansiella instrument kan hållas under 
tillräcklig kontroll.

Or. en

Motivering

Så kallad naken blankning kan allvarligt underminera den finansiella stabiliteten. Genom 
tillfälliga bestämmelser som tillsynsmyndigheterna i EU antagit och genom lagstiftning i USA 
har så kallad naken blankning förbjudits på finansmarknaderna. EU bör gå vidare med ett 
permanent förbud för att stärka den finansiella stabiliteten.

Ändringsförslag 636
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När det gäller AIF-förvaltare som 
genomför blankningstransaktioner för en 
eller flera AIF-fonder ska 
medlemsstaterna säkerställa att dessa 
tillämpar metoder som ger dem tillgång 
till värdepapperen eller de övriga 
finansiella instrumenten vid den tidpunkt 
då de åtagit sig att leverera dem, och att
de tillämpar riskhanteringsmetoder som 
medger att riskerna i samband med 
leveranser av blankade värdepapper eller 
andra finansiella instrument kan hållas 
under tillräcklig kontroll.

4. Den AIF-förvaltare som genomför 
blankningstransaktioner ska själv inneha
värdepapperen eller de övriga finansiella 
instrumenten när 
blankningstransaktionen inleds. 
Medlemsstaterna ska säkerställa att 
AIF-förvaltaren tillämpar 
riskhanteringsmetoder som medger att 
riskerna i samband med leveranser av 
blankade värdepapper eller andra 
finansiella instrument kan hållas under 
tillräcklig kontroll.

Or. en

Motivering

Naken blankning är marknadsmissbruk och bör förbjudas.

Ändringsförslag 637
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Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När det gäller AIF-förvaltare som 
genomför blankningstransaktioner för en 
eller flera AIF-fonder ska 
medlemsstaterna säkerställa att dessa 
tillämpar metoder som ger dem tillgång 
till värdepapperen eller de övriga 
finansiella instrumenten vid den tidpunkt 
då de åtagit sig att leverera dem, och att 
de tillämpar riskhanteringsmetoder som 
medger att riskerna i samband med 
leveranser av blankade värdepapper eller 
andra finansiella instrument kan hållas 
under tillräcklig kontroll.

4. Naken blankning av aktier, inbegripet 
värdepapper som kan konverteras till 
aktier, är förbjuden. För att kunna 
leverera dessa värdepapper på 
transaktionens slutdag ska säljaren 
säkerställa tillgång till de värdepapper 
som kan lånas (och kontroll över dessa 
värdepapper) innan 
blankningstransaktionen inleds.

AIF-förvaltare som genomför 
blankningstransaktioner ska rapportera 
om betydande blankningspositioner till 
medlemsstatens behöriga myndigheter. I 
extrema marknadssituationer kan 
medlemsstatens behöriga myndigheter 
begära att AIF-förvaltaren rapporterar 
alla korta positioner och lånade 
värdepapper.
Medlemsstatens behöriga myndigheter 
ska utbyta information om blankning med 
Esma.

Or. en

Motivering

Naken blankning utmynnar i transaktioner som avsiktligen inte går igenom i syfte att 
manipulera priset på värdepappren och därmed utnyttja en arbitragefördel eller undvika 
lånekostnaderna som är förknippade med vanlig blankning. Naken blankning innebär att 
säljaren ger en felaktig bild av sitt ägande av aktierna och bör därför förbjudas.

Ändringsförslag 638
Wolf Klinz, Carl Haglund

Förslag till direktiv – ändringsakt
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Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
närmare ange

utgår

a) krav på AIF-förvaltarnas riskhantering 
som står i proportion till de risker som de 
löper vid förvaltningen av varje enskild 
AIF-fond, och 
b) de åtgärder som krävs för att 
AIF-förvaltare ska kunna hantera de 
särskilda riskerna i samband med 
blankningstransaktioner, däribland 
eventuella restriktioner som kan krävas 
för att skydda AIF-förvaltare från 
otillbörliga riskexponeringar.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Genomförandebestämmelser är överflödiga. En övergripande åtgärd begärs.

Ändringsförslag 639
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
närmare ange

utgår

a) krav på AIF-förvaltarnas riskhantering 
som står i proportion till de risker som de 
löper vid förvaltningen av varje enskild 
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AIF-fond, och 
b) de åtgärder som krävs för att 
AIF-förvaltare ska kunna hantera de 
särskilda riskerna i samband med 
blankningstransaktioner, däribland 
eventuella restriktioner som kan krävas 
för att skydda AIF-förvaltare från 
otillbörliga riskexponeringar.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Reglering av blankning inte bara för AIF-fonder utan också för andra marknadsaktörer som 
inte omfattas av detta direktiv i en övergripande åtgärd som omfattar alla marknadsaktörer 
bör inte tas med i ett särdirektiv såsom detta. Både CESR och IOSCO arbetar på möjliga 
regelverk. Kommissionen skapar dessutom en oacceptabel grad av rättslig osäkerhet eftersom 
man inte har lagt fram någon definition av blankning. Artikel 11.4 bör utgå och inte ändras 
såsom föredraganden föreslår i ändringsförslagen 53, 54 och 55.

Ändringsförslag 640
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
närmare ange

5. Kommissionen får genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 49a, 49b och 
49c fastställa åtgärder som närmare 
anger krav på AIF-förvaltarnas 
riskhantering som står i proportion till de 
risker som de löper vid förvaltningen av 
varje enskild AIF-fond.

a) krav på AIF-förvaltarnas riskhantering 
som står i proportion till de risker som de 
löper vid förvaltningen av varje enskild
AIF-fond, och
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b) de åtgärder som krävs för att 
AIF-förvaltare ska kunna hantera de 
särskilda riskerna i samband med 
blankningstransaktioner, däribland 
eventuella restriktioner som kan krävas 
för att skydda AIF-förvaltare från 
otillbörliga riskexponeringar.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Om denna artikel ska behållas är detta den riktiga formuleringen enligt det nya 
kommittéförfarandet. Andra marknadsaktörer än AIF-förvaltare genomför 
blankningstransaktioner, så en övergripande metod måste antas för att se till att lika 
konkurrensvillkor skapas och regleringsarbitrage undviks.

Ändringsförslag 641
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) de åtgärder som krävs för att 
AIF-förvaltare ska kunna hantera de 
särskilda riskerna i samband med 
blankningstransaktioner, däribland 
eventuella restriktioner som kan krävas 
för att skydda AIF-förvaltare från 
otillbörliga riskexponeringar.

utgår

Or. en

Motivering

Artikel 17 måste ändras på motsvarande sätt i slutversionen.
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Ändringsförslag 642
Derk Jan Eppink

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 5 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Naken blankning ska inte vara 
tillåten.

Or. en

Motivering

Blankningstransaktioner kan anses vara marknadskorrigerande verktyg medan naken 
blankning kan ses som ren spekulation.

Ändringsförslag 643
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. AIF-förvaltare ska inte vara 
förpliktade att följa bestämmelserna i 
denna artikel för en AIF-feederfond.

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 
Feeder AIF will be doing is investing in the master AIF. Their application, even as a technical 
matter, would seem to devalue these measures.
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Ändringsförslag 644
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare ska anta lämpliga 
handlingsramar och metoder för sin
likviditetshantering för att säkerställa att 
likviditetsprofilen hos deras placeringar 
överensstämmer med deras underliggande 
skyldigheter.

1. AIF-fonden ska ha en lämplig
likviditetshantering och säkerställa att 
likviditetsprofilen hos dess placeringar 
överensstämmer med dess underliggande 
skyldigheter. 

AIF-förvaltare ska regelbundet genomföra 
stresstester, avseende både normala och 
exceptionella likviditetsförhållanden, och
övervaka AIF-fondens likviditetsrisker i 
enlighet med resultaten av dessa. 

AIF-förvaltare ska regelbundet genomföra 
stresstester, avseende både normala och 
exceptionella likviditetsförhållanden, och 
övervaka AIF-fondens likviditetsrisker i 
enlighet med resultaten av dessa. 
Resultaten av dessa stresstester ska 
meddelas de behöriga myndigheterna.
Slutna AIF-fonder som inte utnyttjar av 
hävstång är undantagna från kraven i 
detta stycke.

Or. en

Motivering

AIF-fonder måste ha en lämplig likviditetshantering. Tillsynsmyndigheterna måste ha tillgång 
till information om likviditet.

Ändringsförslag 645
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare ska anta lämpliga 
handlingsramar och metoder för sin 
likviditetshantering för att säkerställa att 
likviditetsprofilen hos deras placeringar 
överensstämmer med deras underliggande 

1. AIF-förvaltare ska anta lämpliga 
handlingsramar och metoder för sin 
likviditetshantering för att säkerställa att 
likviditetsprofilen hos deras placeringar 
överensstämmer med deras underliggande 
skyldigheter och arten på AIF-fonden, 
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skyldigheter. investeringshorisonten och inlösenpolicy, 
i enlighet med AIF-fondens 
fondbestämmelser eller bolagsordning.

Or. en

Motivering

Se riskhantering.

Ändringsförslag 646
Othmar Karas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. AIF-förvaltare ska säkerställa att 
AIF-fonderna har en lämplig
inlösenspolicy som ska vara fastlagd i 
fondbestämmelserna eller 
bolagsordningen.

2. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
som de förvaltar säkerställa att
placeringsstrategin, likviditetsprofilen och 
inlösenpolicy är konsekventa.

Or. en

Motivering

Artikel 12.2 enligt kommissionens förslag tar inte hänsyn till den stora variation av produkter 
som omfattas. Det föreslagna ändringsförslaget möjliggör anpassningar till vad som behövs 
för olika produkter.

Ändringsförslag 647
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. AIF-förvaltare ska säkerställa att 
AIF-fonderna har en lämplig 
inlösenspolicy som ska vara fastlagd i 
fondbestämmelserna eller bolagsordningen.

2. AIF-förvaltare ska säkerställa att varje 
AIF-fond som den förvaltar har en 
likviditetsprofil som är anpassad till 
inlösenspolicyn och som ska vara fastlagd 
i fondbestämmelserna eller 
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bolagsordningen.

Or. en

Motivering

Likviditetsprofilen bör vara anpassad till likviditetsprofilen och inte omvänt. Detta gör det 
möjligt för olika slags fonder att uppfylla bestämmelserna.

Ändringsförslag 648
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får anta 
genomförandebestämmelser för att 
närmare specificera

utgår

a) de krav på likviditetshanteringen som 
anges i punkt 1, och
b) minsta likviditetskrav för AIF-fonder 
som löser in andelar eller aktier oftare än 
halvårsvis.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i detta direktiv genom att 
komplettera det, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Genomförandebestämmelser är överflödiga.

Ändringsförslag 649
Othmar Karas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 12 – punkt 3



AM\804981SV.doc 107/140 PE439.125v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får anta 
genomförandebestämmelser för att 
närmare specificera

utgår

a) de krav på likviditetshanteringen som 
anges i punkt 1, och
b) minsta likviditetskrav för AIF-fonder 
som löser in andelar eller aktier oftare än 
halvårsvis.
Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke väsentliga delar i detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Artikel 12 förefaller att vara tillräckligt detaljerad för att man ska kunna avstå från att koppla 
in nivå 2.

Ändringsförslag 650
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får anta 
genomförandebestämmelser för att närmare 
specificera

3. Kommissionen får genom delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 49a, 49b 
och 49c fastställa bestämmelser för att 

a) de krav på likviditetshanteringen som 
anges i punkt 1, och

a) de krav på likviditetshanteringen som 
anges i punkt 1, och

b) minsta likviditetskrav för AIF-fonder 
som löser in andelar eller aktier oftare än 
halvårsvis.

b) minsta likviditetskrav för AIF-fonder 
som löser in andelar eller aktier oftare än 
halvårsvis.

Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke väsentliga delar i detta direktiv 
genom att komplettera det, ska antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
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med kontroll som avses i artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Om denna artikel ska behållas är detta den riktiga formuleringen enligt det nya 
kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 651
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. AIF-förvaltare ska inte vara 
förpliktade att uppfylla bestämmelserna i 
denna artikel för en AIF-feederfond i den 
mån denna artikel följs för 
AIF-masterfonden i fråga.

Or. en

Motivering

Bestämmelserna i denna artikel har endast någon mening för AIF-masterfonds underliggande 
portfölj i förhållande till en AIF-feederfond. Det står till exempel inte klart hur lämpligt ett 
”stresstest” är för en portfölj eller hur likviditetshanteringssystem skulle tillämpas för en 
AIF-fond som är en feederfond. Vi har förutsett möjligheten att bestämmelser tillämpas om 
likviditetsstandarderna inte har tillämpats på masterfondnivå för AIF-fonden.

Ändringsförslag 652
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Denna artikel ska inte tillämpas på 
industriella holdingbolag vars aktier är 
upptagna till handel på en reglerad 
marknad i EU om de innehar aktier i sina 
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dotterbolag eller närstående bolag i syfte 
att fullfölja en industriell affärsstrategi 
och om dessa holdingbolag inte 
huvudsakligen har etablerats för att 
generera avkastning åt sina investerare 
genom avveckling inom en bestämd 
tidsperiod. 

Or. en

Motivering

Börsnoterade industriella holdingbolag är av sluten typ. Därför är förslagets krav på 
likviditetshanteringssystem och inlösenpolicy irrelevanta. Aktieägarna i ett börsnoterat 
industriellt holdingbolag kan sälja sina aktier på marknaden.

Ändringsförslag 653
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 12 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Denna artikel ska inte tillämpas på 
AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder 
utan hävstång och utan rätt till inlösen 
under en tid av fem år från dagen för 
bildandet av respektive AIF-fond och inte 
heller på industriella holdingbolag vars 
aktier är upptagna till handel på en 
reglerad marknad i EU om de innehar 
aktier i sina dotterbolag eller närstående 
bolag i syfte att fullfölja en industriell 
affärsstrategi och om dessa holdingbolag 
inte huvudsakligen har etablerats för att 
generera avkastning åt sina investerare 
genom avveckling inom en bestämd 
tidsperiod. 

Or. en

Motivering

Private equity-fonder är normalt sett slutna och utan hävstång. Investerare får tillbaka sina 
pengar först när man går ur investeringarna. Pengarna hålls inte på konton utan tas in när 
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de behövs för att göra investeringar eller täcka fasta kostnader. Därför är förslagets krav på 
likviditetshantering och inlösenpolicy irrelevanta. Det finns och en begränsad sekundär 
marknad för investerare som blir tvungna att sälja sina andelar i en fond. Pengar och 
fondandelar utbyts direkt mellan säljande och köpande investerare.

Ändringsförslag 654
Peter Skinner

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Punkterna 1–3 ska inte tillämpas på 
slutna AIF-fonder utan hävstång.

Or. en

Motivering

Likviditetshantering för möjlig inlösen behövs inte för en sluten fond eftersom investerarna 
inte har rätt att ta hem sina investeringar från fondens tillgångar. När en sluten fond utnyttjar 
hävstång ska detta undantag inte gälla.

Ändringsförslag 655
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13 utgår
Placeringar i värdepapperiserings-

positioner
För att säkerställa en enhetlig behandling 
inom olika sektorer och avlägsna 
oförenligheter mellan intressena hos de 
företag som omformar lån till överlåtbara 
värdepapper och andra finansiella 
instrument (”originatorer”) och hos 
AIF-förvaltare som placerar i sådana 
värdepapper eller andra finansiella 
instrument för en eller flera AIF-fonders 
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räkning ska kommissionen anta 
genomförandebestämmelser för att 
fastställa
a) de krav som originatorer ska uppfylla 
för att AIF-förvaltare ska få placera i 
värdepapper eller andra finansiella 
instrument av detta slag som de emitterar 
efter den 1 januari 2011 för en eller flera 
AIF-fonders räkning, däribland kravet att 
en originator ska behålla ett ekonomiskt 
nettointresse på minst 5 procent, och
b) kvalitativa krav, som obligatoriskt ska 
uppfyllas av AIF-förvaltare som placerar i 
sådana värdepapper eller andra 
finansiella instrument för en eller flera 
AIF-fonders räkning.
Åtgärder som syftar till att ändra 
icke-centrala delar av detta direktiv 
genom komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Effekten av denna artikel blir att försöka införa en begränsning på själva AIF-portföljen, i 
strid med direktivets uttryckliga syfte (se skäl 4). Detta ligger också i linje med yttrandet från 
Europeiska centralbanken (16 oktober 2009).

Ändringsförslag 656
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13 utgår
Placeringar i värdepapperiserings-

positioner
För att säkerställa en enhetlig behandling 
inom olika sektorer och avlägsna 
oförenligheter mellan intressena hos de 
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företag som omformar lån till överlåtbara 
värdepapper och andra finansiella 
instrument (”originatorer”) och hos 
AIF-förvaltare som placerar i sådana 
värdepapper eller andra finansiella 
instrument för en eller flera AIF-fonders 
räkning ska kommissionen anta 
genomförandebestämmelser för att 
fastställa
a) de krav som originatorer ska uppfylla 
för att AIF-förvaltare ska få placera i 
värdepapper eller andra finansiella 
instrument av detta slag som de emitterar 
efter den 1 januari 2011 för en eller flera 
AIF-fonders räkning, däribland kravet att 
en originator ska behålla ett ekonomiskt 
nettointresse på minst 5 procent, och
b) kvalitativa krav, som obligatoriskt ska 
uppfyllas av AIF-förvaltare som placerar i 
sådana värdepapper eller andra 
finansiella instrument för en eller flera 
AIF-fonders räkning.
Åtgärder som syftar till att ändra 
icke-centrala delar av detta direktiv 
genom komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.

Or. en

Motivering

Effekten av denna artikel blir att försöka införa en begränsning på själva AIF-portföljen, i 
strid med direktivets uttryckliga syfte. Detta ligger också i linje med yttrandet från 
Europeiska centralbanken (16 oktober 2009).

Ändringsförslag 657
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 13 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att säkerställa en enhetlig behandling För att säkerställa en enhetlig behandling 
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inom olika sektorer och avlägsna 
oförenligheter mellan intressena hos de 
företag som omformar lån till överlåtbara 
värdepapper och andra finansiella 
instrument (”originatorer”) och hos 
AIF-förvaltare som placerar i sådana 
värdepapper eller andra finansiella 
instrument för en eller flera AIF-fonders 
räkning ska kommissionen anta 
genomförandebestämmelser för att 
fastställa

inom olika sektorer och avlägsna 
oförenligheter mellan intressena hos
originatorer enligt definitionen i 
artikel 4.40 i direktiv 2006/48/EG och hos 
AIF-förvaltare som placerar i sådana 
värdepapper eller andra finansiella 
instrument för en eller flera AIF-fonders 
räkning ska kommissionen anta 
genomförandebestämmelser för att 
fastställa

Or. en

Motivering

Anpassning och klarläggande av definitioner.

Ändringsförslag 658
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 13 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att säkerställa en enhetlig behandling 
inom olika sektorer och avlägsna 
oförenligheter mellan intressena hos de 
företag som omformar lån till överlåtbara 
värdepapper och andra finansiella 
instrument (”originatorer”) och hos 
AIF-förvaltare som placerar i sådana 
värdepapper eller andra finansiella 
instrument för en eller flera AIF-fonders 
räkning ska kommissionen anta 
genomförandebestämmelser för att 
fastställa

För att säkerställa en enhetlig behandling 
inom olika sektorer och avlägsna 
oförenligheter mellan intressena hos
originatorer enligt definitionen i 
artikel 4.40 i direktiv 2006/48/EG och hos 
AIF-förvaltare som placerar i sådana 
värdepapper eller andra finansiella 
instrument för en eller flera AIF-fonders 
räkning ska kommissionen anta 
genomförandebestämmelser för att 
fastställa

Or. en

Motivering

Investerare bör inte åläggas att säkerställa att emittenter/originatorer behåller ett ekonomiskt 
intresse netto i portföljen eftersom kraven bör läggas direkt på emittenterna/originatorerna.
AIF-fonden bör ha rätt att lita på deklarationerna från en emittent/originator under 



PE439.125v01-00 114/140 AM\804981SV.doc

SV

värdepapperets hela livstid.

Ändringsförslag 659
Sari Essayah

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 13 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att säkerställa en enhetlig behandling 
inom olika sektorer och avlägsna 
oförenligheter mellan intressena hos de 
företag som omformar lån till överlåtbara 
värdepapper och andra finansiella 
instrument (”originatorer”) och hos 
AIF-förvaltare som placerar i sådana 
värdepapper eller andra finansiella 
instrument för en eller flera AIF-fonders 
räkning ska kommissionen anta 
genomförandebestämmelser för att 
fastställa

Medlemsstaterna ska vidta alla rimliga 
åtgärder för att säkerställa en enhetlig 
behandling inom olika sektorer och 
avlägsna oförenligheter mellan intressena 
hos de företag som omformar lån till 
överlåtbara värdepapper och andra 
finansiella instrument (”originatorer”) och 
hos AIF-förvaltare som placerar i sådana 
värdepapper eller andra finansiella 
instrument för en eller flera AIF-fonders 
räkning. Kommissionen ska anta 
delegerade akter i enlighet med 
artiklarna 49a, 49b och 49c som 
specificerar följande:

Or. en

Ändringsförslag 660
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 13 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) de krav som originatorer ska uppfylla för 
att AIF-förvaltare ska få placera i 
värdepapper eller andra finansiella 
instrument av detta slag som de emitterar 
efter den 1 januari 2011 för en eller flera 
AIF-fonders räkning, däribland kravet att 
en originator ska behålla ett ekonomiskt 
nettointresse på minst 5 procent, och

a) de krav som originatorer ska uppfylla för 
att AIF-förvaltare ska få placera för en 
eller flera AIF-fonders räkning i 
värdepapper eller andra finansiella 
instrument av detta slag som de emitterar 
efter den 1 januari 2011, däribland kravet 
att en originator 1) behåller ett ekonomiskt 
nettointresse på minst 5 procent i varje 
sådan värdepappersemission och 
2) deklarerar i prospektet eller andra 
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emissionsdokument för sådana dokument 
att den har och kommer att behålla ett 
sådant intresse (”originators 
deklaration”) och

Or. en

Motivering

Investerare bör inte åläggas att säkerställa att emittenter/originatorer behåller ett ekonomiskt 
intresse netto i portföljen eftersom kraven bör läggas direkt på emittenterna/originatorerna.
AIF-fonden bör ha rätt att lita på deklarationerna från en emittent/originator så länge 
värdepappren finns kvar.

Ändringsförslag 661
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 13 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) de krav som originatorer ska uppfylla för 
att AIF-förvaltare ska få placera i 
värdepapper eller andra finansiella 
instrument av detta slag som de emitterar 
efter den 1 januari 2011 för en eller flera 
AIF-fonders räkning, däribland kravet att 
en originator ska behålla ett ekonomiskt 
nettointresse på minst 5 procent, och

a) de krav som originatorer ska uppfylla för 
att AIF-förvaltare ska få placera i 
värdepapper eller andra finansiella 
instrument av detta slag som de emitterar 
efter den 1 januari 2011 för en eller flera 
AIF-fonders räkning, däribland kravet att 
en originator ska behålla ett ekonomiskt 
nettointresse på minst 10 procent, och

Or. en

Ändringsförslag 662
Bernd Lange

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 13 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) de krav som originatorer ska uppfylla för 
att AIF-förvaltare ska få placera i 
värdepapper eller andra finansiella 
instrument av detta slag som de emitterar 

a) de krav som originatorer ska uppfylla för 
att AIF-förvaltare ska få placera i
värdepapper eller andra finansiella 
instrument av detta slag som de emitterar 
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efter den 1 januari 2011 för en eller flera 
AIF-fonders räkning, däribland kravet att 
en originator ska behålla ett ekonomiskt 
nettointresse på minst 5 procent, och

efter den 1 januari 2011 för en eller flera 
AIF-fonders räkning, däribland kravet att 
en originator ska behålla ett ekonomiskt 
nettointresse på minst 10 procent, och

Or. en

Motivering

Den nivå på 5 procent som kommissionen föreslår motsvarar regleringen för 
värdepapperisering för banker (CRD). För AIF-fonder med högre risk förefaller 10 procent 
lämpligare med tanke på motsvarande riskkumulationer. Genomförandebestämmelser bör 
utöver originatorn och AIF-förvaltaren också omfatta de ompaketerade lånen i sig 
(se artikel 13 ba (ny)).

Ändringsförslag 663
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 13 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) de krav som originatorer ska uppfylla för 
att AIF-förvaltare ska få placera i 
värdepapper eller andra finansiella 
instrument av detta slag som de emitterar 
efter den 1 januari 2011 för en eller flera 
AIF-fonders räkning, däribland kravet att 
en originator ska behålla ett ekonomiskt 
nettointresse på minst 5 procent, och

a) de krav som originatorer ska uppfylla för 
att AIF-förvaltare ska få placera i 
värdepapper eller andra finansiella 
instrument av detta slag som de emitterar 
efter den 1 januari 2011 för en eller flera 
AIF-fonders räkning, däribland kravet att 
en originator ska behålla ett ekonomiskt 
nettointresse på minst 5 procent. 
AIF-förvaltaren ska ha rätt att förlita sig 
på en skriftig dokumentation från 
originatorn att denne har och kommer att 
behålla ett ekonomiskt nettointresse, och

Or. en

Motivering

Detta klarlägger ansvarsförhållandena mellan originatorn och AIF-förvaltaren och under 
vilka villkor som AIF-förvaltaren har genomfört sin vederbörliga kontroll (”due diligence").

Ändringsförslag 664
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Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 13 – led b och stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) kvalitativa krav, som obligatoriskt ska 
uppfyllas av AIF-förvaltare som placerar i 
sådana värdepapper eller andra finansiella 
instrument för en eller flera AIF-fonders 
räkning.

b) kvalitativa krav, som obligatoriskt ska 
uppfyllas av AIF-förvaltare som placerar i 
sådana värdepapper eller andra finansiella 
instrument för en eller flera AIF-fonders 
räkning.

AIF-fonder ska ha rätt att förlita sig på en 
originatorsdeklaration för värdepapperets 
hela livstid när investeringsbeslutet fattas.

Åtgärder som syftar till att ändra icke-
centrala delar av detta direktiv genom 
komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.

Dessa åtgärder, som är avsedda att genom 
kompletteringar ändra icke väsentliga delar 
av detta direktiv, ska antas enligt 
artiklarna 49a, 49b och 49c.

Or. en

Motivering

Investerare bör inte åläggas att säkerställa att emittenter/originatorer behåller ett ekonomiskt 
intresse netto i portföljen eftersom kraven bör läggas direkt på emittenterna/originatorerna.
AIF-fonden bör ha rätt att lita på deklarationerna från en emittent/originator under 
värdepappren hela livstid.

Ändringsförslag 665
Bernd Lange

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 13 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) transparenskrav som behöver 
uppfyllas för ompaketerade lån.

Or. en

Motivering

Den nivå på 5 procent som kommissionen föreslår motsvarar regleringen för 
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värdepapperisering för banker (CRD). För AIF-fonder med högre risk förefaller 10 procent 
lämpligare med tanke på motsvarande riskkumulationer. Utöver originatorn och 
AIF-förvaltaren bör genomförandebestämmelserna också omfatta de ompaketerade lånen i 
sig.

Ändringsförslag 666
Jürgen Klute

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 13 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) transparenskrav som behöver 
uppfyllas för ompaketerade lån.

Or. en

Motivering

Den nivå på 5 procent som kommissionen föreslår motsvarar regleringen för 
värdepapperisering för banker (CRD). För AIF-fonder med högre risk förefaller 10 procent 
lämpligare med tanke på motsvarande riskkumulationer. Utöver originatorn och 
AIF-förvaltaren bär genomförandebestämmelserna också omfatta de ompaketerade lånen i 
sig.

Ändringsförslag 667
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 13 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder som syftar till att ändra 
icke-centrala delar av detta direktiv 
genom komplettering ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 49.3.

Kommissionen får genom delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 49a, 49b 
och 49c fastställa åtgärder som 
specificerar originatorns bibehållande av 
ett ekonomiskt nettointresse på minst 
5 procent och kvalitativa krav som måste
uppfyllas av AIF-förvaltare som 
investerar i värdepapper och andra 
finansiella produkter.

Or. en
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Motivering

Om denna artikel ska behållas är detta den riktiga formuleringen enligt det nya 
kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 668
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
Investeringar på råvarumarknader

AIF-fonder som investerar på 
råvarumarknader ska regelbundet lämna 
information till Esma om sina direkta 
eller direkta positioner på dessa 
marknader. För att undvika eventuella 
störningar på råvarupriserna på grund av 
AIF-fondens transaktioner får Esma sätta 
gränser för AIF-fonders positioner på 
råvarumarknaderna.
AIF-fonder ska inte tillåtas investera 
direkt eller indirekt i jordbruksråvaror.

Or. en

Motivering

AIF-fonders inblandning på råvarumarknaderna behöver regleras. AIF-fonder bör förbjudas 
att investera i jordbruksråvaror.

Ändringsförslag 669
Udo Bullmann, Robert Goebbels 

Förslag till direktiv – ändringsakt
Kapitel III – avsnitt 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

KAPITALKRAV RESERV FÖR FINANSIELLA 
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FÖRPLIKTELSER

Or. en

Amendment 670
Hans-Peter Martin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14 utgår
Startkapital och fortlöpande kapitalkrav

AIF-förvaltare ska ha en kapitalbas på 
minst 125 000 euro.
Om värdet på AIF-fondportföljerna under 
förvaltning överstiger 250 miljoner euro 
ska AIF-förvaltaren kunna redovisa ett 
kompletterande belopp i kapitalbasen. 
Detta kompletterande belopp i 
kapitalbasen ska motsvara 0,02 % av det 
belopp med vilket värdet av 
AIF-förvaltarens portföljer överstiger 
250 miljoner euro.
Oavsett de belopp som krävs i första och 
andra styckena får en AIF-förvaltares 
kapitalbas aldrig vara lägre än det belopp 
som krävs enligt artikel 21 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/49/EG av den 14 juni 2006 om 
kapitalkrav för värdepappersföretag och 
kreditinstitut (omarbetning).
Vid tillämpningen av första andra och 
tredje styckena ska följande slag av 
portföljer betraktas som AIF-förvaltarens 
portföljer:
a) Varje AIF-portfölj, för vilken 
AIF-förvaltaren har delegerat en eller 
flera funktioner i enlighet med artikel 17.
b) Varje AIF-portfölj vars förvaltning 
delegerats till AIF-förvaltaren.
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Or. de

Amendment 671
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 14 – stycke -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. När en AIF-fond är självförvaltad, dvs. 
auktoriserad som AIF-förvaltare, ska 
AIF-fonden ha ett startkapital på minst 
300 000 EUR.

Or. en

Motivering

Anpassning till fonddirektivet (UCITS).

Amendment 672
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 14 – stycke -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Medlemsstaterna ska kräva att en 
AIF-förvaltare som är en internt förvaltad 
AIF-fond har ett startkapital på minst 
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 
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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.

Amendment 673
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 14 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AIF-förvaltare ska ha en kapitalbas på 
minst 125 000 euro.

1. Medlemsstaterna ska kräva att en 
AIF-förvaltare som är utsedd till extern 
förvaltare för en eller flera AIF-fonder 
ska ha ett startkapital på minst 
125 000 EUR, med beaktande av 
nedanstående punkter.

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.

Amendment 674
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 14 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AIF-förvaltare ska ha en kapitalbas på 1. AIF-förvaltare ska ha en kapitalbas på 
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minst 125 000 euro. minst 75 000 EUR.

Or. en

Motivering

Detta gör att kapitalkraven kommer närmare, men inte sammanfaller med, nivån som krävs 
enligt kapitalkravsdirektivet för fonder som inte blankar (50 000 i kapitalbas). AIF-förvaltare 
handhar inga medel från investerare så risken för dem är minimal. Onödigt högra kapitalkrav 
för AIF-förvaltare kommer enbart att hindra nya aktörer och önskvärd konkurrens.

Amendment 675
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 14 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om värdet på AIF-fondportföljerna under 
förvaltning överstiger 250 miljoner euro 
ska AIF-förvaltaren kunna redovisa ett 
kompletterande belopp i kapitalbasen.
Detta kompletterande belopp i 
kapitalbasen ska motsvara 0,02 % av det 
belopp med vilket värdet av 
AIF-förvaltarens portföljer överstiger 
250 miljoner euro.

2. Om värdet på AIF-fondportföljerna 
under förvaltning överstiger 250 miljoner 
euro ska AIF-förvaltaren kunna redovisa 
ett kompletterande belopp i kapitalbasen, 
som motsvarar 0,02 % av det belopp med 
vilket värdet av AIF-förvaltarens portföljer 
överstiger 250 miljoner euro. Startkapitalet 
och det kompletterande beloppet ska inte 
behöva vara mer än 10 miljoner 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.



PE439.125v01-00 124/140 AM\804981SV.doc

SV

Amendment 676
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 14 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om värdet på AIF-fondportföljerna under 
förvaltning överstiger 250 miljoner euro
ska AIF-förvaltaren kunna redovisa ett 
kompletterande belopp i kapitalbasen. 
Detta kompletterande belopp i 
kapitalbasen ska motsvara 0,02 % av det 
belopp med vilket värdet av 
AIF-förvaltarens portföljer överstiger 
250 miljoner euro.

2. Om värdet på AIF-fondportföljerna 
under förvaltning överstiger 
150 miljoner EUR ska AIF-förvaltaren 
kunna redovisa ett kompletterande belopp i 
kapitalbasen, som motsvarar minst 0,01 %
av det belopp med vilket värdet av 
AIF-förvaltarens portföljer överstiger 
150 miljoner euro.

Or. en

Motivering

Detta gör att kapitalkraven kommer närmare, men inte sammanfaller med, nivån som krävs 
enligt kapitalkravsdirektivet för fonder som inte blankar (50 000 i kapitalbas). AIF-förvaltare 
handhar inga medel från investerare så risken för dem är minimal. Onödigt högra kapitalkrav 
för AIF-förvaltare kommer enbart att hindra nya aktörer och önskvärd konkurrens.

Amendment 677
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 14 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om värdet på AIF-fondportföljerna under 
förvaltning överstiger 250 miljoner euro 
ska AIF-förvaltaren kunna redovisa ett 
kompletterande belopp i kapitalbasen. 
Detta kompletterande belopp i kapitalbasen 
ska motsvara 0,02 % av det belopp med 
vilket värdet av AIF-förvaltarens portföljer 
överstiger 250 miljoner euro.

2. Om värdet på AIF-fondportföljerna 
under förvaltning överstiger 250 miljoner 
euro ska AIF-förvaltaren kunna redovisa 
ett kompletterande belopp i kapitalbasen. 
Detta kompletterande belopp i kapitalbasen 
ska motsvara en specificerad procentandel
av det belopp med vilket värdet av 
AIF-förvaltarens portföljer överstiger 
250 miljoner euro.

Or. en
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Motivering

AIF-förvaltares kapital måste vara tillräckligt för att täcka potentiellt yrkesansvar. Det exakta 
beloppet behöver ligga i linje med dess faktiska riskprofil.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 14 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om värdet på AIF-fondportföljerna under 
förvaltning överstiger 250 miljoner euro 
ska AIF-förvaltaren kunna redovisa ett 
kompletterande belopp i kapitalbasen. 
Detta kompletterande belopp i kapitalbasen 
ska motsvara 0,02 % av det belopp med 
vilket värdet av AIF-förvaltarens 
portföljer överstiger 250 miljoner euro.

2. Om värdet på AIF-fondportföljerna 
under förvaltning överstiger 250 miljoner 
euro ska AIF-förvaltaren kunna redovisa 
ett kompletterande belopp i kapitalbasen. 
Detta kompletterande belopp i kapitalbasen 
ska motsvara 0,02 % av det belopp med 
vilket värdet av de AIF-fondportföljer som 
förvaltas av AIF-förvaltare överstiger 
250 miljoner euro.

Or. en

Amendment 679
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 14 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Oavsett de belopp som krävs i första och 
andra styckena får en AIF-förvaltares 
kapitalbas aldrig vara lägre än det belopp 
som krävs enligt artikel 21 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/49/EG av den 14 juni 2006 om 
kapitalkrav för värdepappersföretag och 
kreditinstitut (omarbetning).

utgår

Or. en
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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.

Amendment 680
Hans-Peter Martin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 14 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla AIF-förvaltare måste ha ett eget 
kapital på minst det belopp som krävs i 
artikel 21 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/49/EG av den 
14 juni 2006 om kapitalkrav för 
värdepappersföretag och kreditinstitut 
(omarbetning)1.
__________
1 EUT 177 L, 30.6.2006, s. 201.

Or. de

Amendment 681
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 14 – stycke 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av första andra och 
tredje styckena ska följande slag av 

Vid tillämpningen av första andra och 
tredje styckena ska följande slag av 



AM\804981SV.doc 127/140 PE439.125v01-00

SV

portföljer betraktas som AIF-förvaltarens 
portföljer:

portföljer betraktas som AIF-förvaltarens 
portföljer, med undantag för en 
AIF-feederfonds portfölj i den mån den 
består av aktier eller andelar i en 
AIF-masterfond:

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 
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. 

Amendment 682
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 14 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av första andra och 
tredje styckena ska följande slag av 
portföljer betraktas som AIF-förvaltarens 
portföljer:

4. Vid tillämpningen av andra stycket ska 
AIF-fonder som förvaltas av 
AIF-förvaltaren, inbegripet AIF-fonder 
för vilka AIF-förvaltaren har delegerat en 
eller flera funktioner i enlighet med 
artikel 18, men med undantag för 
AIF-portföljer vars förvaltning delegerats 
till AIF-förvaltaren, betraktas som 
AIF-förvaltarens portföljer.

a) Varje AIF-portfölj, för vilken 
AIF-förvaltaren har delegerat en eller 
flera funktioner i enlighet med artikel 17.
b) Varje AIF-portfölj vars förvaltning 
delegerats till AIF-förvaltaren.

Or. en
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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.

Amendment 683
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 14 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får tillåta 
AIF-förvaltare att inte redovisa upp 
till 50 % av det kompletterande belopp i 
kapitalbasen som avses i andra stycket, 
om de beviljats en garanti på samma 
belopp av ett kreditinstitut eller 
försäkringsföretag som har sitt säte i en 
medlemsstat eller i ett tredjeland där det 
omfattas av tillsynsregler som av de 
behöriga myndigheterna anses likvärdiga 
med dem som fastställs i 
EU:s lagstiftning.

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 
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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.

Amendment 684
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 14 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får tillåta 
AIF-förvaltare att inte redovisa upp 
till 50 % av det kompletterande belopp i 
kapitalbasen som avses i andra stycket, 
om de beviljats en garanti på samma 
belopp av ett kreditinstitut eller 
försäkringsföretag som har sitt säte i en 
medlemsstat eller i ett tredjeland där det 
omfattas av tillsynsregler som av de 
behöriga myndigheterna anses likvärdiga 
med dem som fastställs i 
EU:s lagstiftning.

Or. en

Motivering

Anpassning till fonddirektivet (UCITS).

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 14 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Trots vad som sägs i punkt 4 ska 
AIF-portföljer som uppfyller följande 
kriterier undantas från beräkningen av 
AIF-förvaltarens portföljer, nämligen de 
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som
i) inte utnyttjar hävstång,
ii) inte medger rätt till inlösen under en 
tid av fem år från dagen för bildandet av 
respektive AIF-fond, och
iii) enligt sin investeringsstrategi och -mål 
sällan företar investeringar och 
avyttringar.
Medlemsstaterna ska kräva att 
startkapitalet för AIF-förvaltare som 
enbart förvaltar AIF-fonder som uppfyller 
villkoren i första stycket är minst 
50 000 EUR.

Or. en

Amendment 686
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 14 – stycke 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Punkterna -1, 1, 2 , 4 och 4a ska inte 
tillämpas på AIF-förvaltare som inte 
uppnår det tröskelvärde på 
500 miljoner EUR som avses i 
artikel 2a.1 a och som väljer att låta sig 
betraktas som AIF förvaltare och därmed 
omfattas av detta direktiv, när de enbart 
förvaltar AIF-fonder som
a) inte utnyttjar hävstång på AIF-fondens 
nivå,
b) inte medger rätt till inlösen under en 
tid av fem år från dagen för den första 
investeringen i respektive AIF-fond, och
c) enligt sin investeringsstrategi och -mål 
sällan företar investeringar och 
avyttringar.
Medlemsstaterna ska kräva att 
startkapitalet för AIF-förvaltare som 
enbart förvaltar AIF-fonder som uppfyller 
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villkoren i första stycket är minst 
50 000 EUR.

Or. en

Amendment 687
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 14 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Punkterna 1-4 ska inte tillämpas på 
AIF-förvaltare som enbart förvaltar 
AIF-fonder som
a) inte utnyttjar hävstång,
b) inte medger rätt till inlösen under en 
tid av fem år från dagen för bildandet av 
respektive AIF-fond, och
c) enligt sin investeringsstrategi och -mål 
sällan företar investeringar och 
avyttringar.
Medlemsstaterna ska kräva att 
startkapitalet för AIF-förvaltare som 
uppfyller villkoren i första stycket är 
minst 50 000 EUR.

Or. en

Motivering

Inspirationen till dessa kapitalkrav kommer från UCITS-direktivet som tillämpas på fonder av 
öppen typ som säljs till allmänheten. Här bortser man ifrån att professionella investerare i 
slutna fonder inte möter samma operativa risker som icke professionella investerare i en 
öppen fond som kräver aktiv förvaltning.

Amendment 688
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 14 – stycke 4a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Punkterna 1-4 ska inte tillämpas på 
AIF-förvaltare som enbart förvaltar 
AIF-fonder som
a) inte utnyttjar hävstång,
b) inte medger rätt till inlösen under en 
tid av fem år från dagen för bildandet av 
respektive AIF-fond, och
c) enligt sin investeringsstrategi och -mål 
sällan företar investeringar och 
avyttringar.
Medlemsstaterna ska kräva att 
startkapitalet för AIF-förvaltare som 
uppfyller villkoren i första stycket är 
minst 50 000 EUR.

Or. en

Motivering

Inspirationen till dessa kapitalkrav kommer från UCITS-direktivet som tillämpas på fonder av 
öppen typ som säljs till allmänheten. Här bortser man ifrån att professionella investerare i 
slutna fonder inte möter samma operativa risker som icke professionella investerare i en 
öppen fond som kräver aktiv förvaltning.

Amendment 689
Diogo Feio

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 14 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ovanstående punkter ska inte tillämpas 
på AIF-förvaltare som enbart förvaltar 
AIF-fonder som
a) inte utnyttjar hävstång,
b) inte medger rätt till inlösen under en 
tid av fem år från dagen för bildandet av 
respektive AIF-fond,
c) har fasta kapitalinsatser,
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d) där avgifter baseras på 
kapitalinsatserna,
e) där investerare har rätt att byta 
AIF-förvaltare,
f) där särskilda bestämmelser finns med i 
avtalet avseende avveckling av en 
AIF-förvaltare för att skydda investerare 
under en övergång.
Ovanstående punkter ska inte heller gälla 
för portföljer av AIF-feederfonder i den 
mån de bara består av aktier eller andelar 
i en AIF-masterfond.

Or. en

Motivering

Behov att de olika AIF-fonderna anpassas till investerares särskilda riskprofiler.

Amendment 690
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 14 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ovanstående punkter ska inte tillämpas 
på AIF-förvaltare som enbart förvaltar 
AIF-fonder som
a) inte utnyttjar hävstång,
b) inte medger rätt till inlösen under en 
tid av fem år från dagen för bildandet av 
respektive AIF-fond,
c) har fasta kapitalinsatser,
d) där avgifter baseras på 
kapitalinsatserna,
e) där investerare har rätt att byta 
AIF-förvaltare, och
f) där särskilda bestämmelser finns med i 
avtalet avseende avveckling av en 
AIF-förvaltare för att skydda investerare 
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under en övergång.

Or. en

Motivering

Inspirationen till dessa kapitalkrav kommer från UCITS-direktivet som tillämpas på fonder av 
öppen typ som säljs till allmänheten. Här bortser man ifrån att professionella investerare i 
slutna fonder inte möter samma operativa risker som icke professionella investerare i en 
öppen fond som kräver aktiv förvaltning.

Amendment 691
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 14 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ovanstående punkter ska inte tillämpas 
på AIF-förvaltare som enbart förvaltar 
AIF-fonder som
a) inte utnyttjar hävstång,
b) inte medger rätt till inlösen under en 
tid av fem år från dagen för bildandet av 
respektive AIF-fond,
c) har fasta kapitalinsatser,
d) där avgifter baseras på 
kapitalinsatserna,
e) där investerare har rätt att byta 
AIF-förvaltare, och
f) där särskilda bestämmelser finns med i 
avtalet avseende avveckling av en 
AIF-förvaltare för att skydda investerare 
under en övergång.

Or. en

Motivering

Inspirationen till dessa kapitalkrav kommer från UCITS-direktivet som tillämpas på fonder av 
öppen typ som säljs till allmänheten. Professionella investerare i slutna fonder skyddas av 
olika mekanismer. Att AIF-förvaltare har större kapital ökar inte investerarskyddet. 
Investerare i private equity-fonder konfronteras inte med samma operativa risker som 
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icke-professionella investerare i en öppen fond som kräver aktiv förvaltning.

Amendment 692
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 14 – stycke 4c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel ska inte tillämpas på 
AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder 
utan hävstång och utan rätt till inlösen 
under en tid av fem år från dagen för 
bildandet av respektive AIF-fond om de 
gör private equity-investeringar, och inte 
heller på industriella holdingbolag vars 
aktier är upptagna till handel på en 
reglerad marknad i EU om de innehar 
aktier i sina dotterbolag eller närstående 
bolag i syfte att fullfölja en industriell 
affärsstrategi och om dessa holdingbolag 
inte huvudsakligen har etablerats för att 
generera avkastning åt sina investerare 
genom avyttringar inom en bestämd 
tidsperiod.

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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Amendment 693
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 14 – stycke 4d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel ska inte tillämpas på 
industriella holdingbolag vars aktier är 
upptagna till handel på en reglerad 
marknad i EU om de innehar aktier i sina 
dotterbolag eller närstående bolag i syfte 
att fullfölja en industriell affärsstrategi 
och om dessa holdingbolag inte 
huvudsakligen har etablerats för att 
generera avkastning åt sina investerare 
genom avyttringar inom en bestämd 
tidsperiod.

Or. en

Motivering

Börsnoterade industriella holdingbolag är slutna fonder som inte ger sina aktieägare någon 
rätt till inlösen och återköp. Dessutom är dessa bolag de rättsliga ägarna och 
förmånstagarna till sina tillgångar. Detta innebär att de har stora kapitalresurser att utnyttja 
för att fortsätta att fullgöra sina förpliktelser. Det finns redan mekanismer för att på 
ett ordnat sätt avveckla bolag om det skulle bli nödvändigt. Detta är något som styrs av 
EU-lagstiftning.

Amendment 694
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 14 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Trots vad som sägs i punkt 1 ska en
AIF-förvaltare som inte redan är 
auktoriserad enligt direktiv 2004/39/EG 
eller föremål för kapitalkrav enligt 
2006/49/EG eller direktiv 85/611/EEG 
inte behöva uppfylla ytterligare krav 
enligt detta direktiv.
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Or. en

Motivering

Många AIF-förvaltare är redan auktoriserade enligt MiFID och föremål för kapitalkrav 
enligt kapitalkravs- och UCITS-direktiven. Det är onödigt, och potentiellt en överlappning, 
att kräva att sådana bolag ska uppfylla ytterligare krav enligt detta direktiv.

Amendment 695
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 14 – stycke 4e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel ska inte tillämpas på 
förvaltningsbolag som auktoriserats enligt 
direktiv 2009/65/EG och som också 
förvaltar AIF-fonder.

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.

Amendment 696
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 14 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Kommissionen ska anta delegerade akter 
som fastställer den exakta 
procentandelen, som ska vara mellan 1 % 
och 5 % enligt punkt 2, utifrån 
AIF-fondens riskprofil, med en 
specifikation av vilka tillgångar som det 
egna kapitalet får investeras i.
Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Or. en

Motivering

AIF-förvaltares kapital måste vara tillräckligt för att täcka potentiellt yrkesansvar. Det exakta 
beloppet behöver ligga i linje med dess faktiska riskprofil.

Amendment 697
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 14 – stycke 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det belopp som AIF-förvaltare investerar 
i varje AIF-fond som de förvaltar ska vara 
sådant att AIF-förvaltaren på årsbasis 
innehar ett ekonomiskt nettointresse som 
är minst en specificerad procentandel av 
det totalbelopp som samtliga investerare 
investerat i denna AIF-fond.

Or. en

Motivering

AIF-förvaltaren behöver låta sina intressen sammanfalla med investerarnas. Detta uppnås 
vanligtvis genom överenskommelsen att dela vinster. Det är också viktigt att säkerställa att 
AIF-förvaltare i viss mån drabbas av de förluster de förorsakar. Denna bestämmelse liknar 
kravet på banker att behålla 5 procent av de lån där de är originator. Den exakta 
procentandelen kommer att variera beroende på AIF-fondens riskprofil.
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Amendment 698
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 14 – stycke 4c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska anta delegerade akter 
som fastställer följande: 
a) Den exakta procentandel som 
AIF-förvaltaren ska investera och som 
ska vara mellan 1% och 5 % av det totala 
belopp som satsats av alla investerare, och 
detta i enlighet med AIF-fondens 
riskprofil.
b) Det sätt på vilket beräkningen ska 
göras.
c) Det förfarande som AIF-förvaltaren 
ska följa för att uppfylla ovanstående 
krav.
Dessa åtgärder, som avser att ändra 
icke väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Or. en

Motivering

AIF-förvaltaren behöver låta sina intressen sammanfalla med investerarnas. Detta uppnås 
vanligtvis genom överenskommelsen att dela vinster. Det är också viktigt att säkerställa att 
AIF-förvaltare i viss mån drabbas av de förluster de förorsakar. Denna bestämmelse liknar 
kravet på banker att behålla 5 procent av de lån där de är originator. Den exakta 
procentandelen kommer att variera beroende på AIF-fondens riskprofil.

Amendment 699
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 14 – stycke 4d (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kapitalbasen ska placeras i likvida 
tillgångar eller tillgångar som enkelt kan 
omvandlas till likvida medel på kort sikt, 
och bör inte innehålla spekulativa 
positioner.

Or. en

Motivering

AIF-förvaltares kapital måste vara tillräckligt för att täcka potentiellt yrkesansvar. Det exakta 
beloppet behöver ligga i linje med dess faktiska riskprofil. 


