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Amendement 700
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BAB's beschikken te allen tijde over 
adequate en voldoende middelen om hun 
beheeractiviteiten naar behoren te kunnen 
verrichten.

BAB's beschikken te allen tijde over 
adequate en voldoende middelen om het 
beheer van AB's naar behoren te kunnen 
uitvoeren.

Or. en

Amendement 701
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. BAB's zorgen ervoor dat voor elk door 
hen beheerd AB een taxateur wordt 
benoemd die onafhankelijk van de BAB 
de waarde van de door het AB verworven 
activa en de waarde van de aandelen en 
rechten van deelneming in het AB 
vaststelt.

1. BAB's zorgen ervoor dat voor elk door 
hen beheerd AB:

a) er strikte richtsnoeren worden 
vastgesteld en onderbouwd voor de 
waardering van aandelen die het AB bezit 
of gebruikt;
b) de berekening van de waarde van de 
activa van het AB wordt uitgevoerd 
overeenkomstig deze richtsnoeren, hetzij 
door een van de BAB onafhankelijke 
taxateur of door de BAB (in dit laatste 
geval zijn waardering en 
portefeuillebeheer binnen de BAB twee 
taken die in functioneel opzicht losstaan 
van elkaar);
c) de waarde van de activa van het AB met 
adequate regelmaat berekend wordt en dat 
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de waarde van de aandelen of rechten 
vaan deelneming in het AB wordt 
berekend voordat of op het moment dat zij 
kunnen worden uitgegeven of afgelost; 
alsmede
d) dat dergelijke waarderingsrichtsnoeren 
regelmatig worden herzien en bijgewerkt 
zodat zij voortdurend actueel zijn.

Or. en

Motivering

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.

Amendement 702
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. BAB's zorgen ervoor dat voor elk door 
hen beheerd AB een taxateur wordt 
benoemd die onafhankelijk van de BAB
de waarde van de door het AB verworven 
activa en de waarde van de aandelen en 
rechten van deelneming in het AB vaststelt.

1. BAB's zorgen ervoor dat voor elk door 
hen beheerd AB passende en consistente 
procedures worden vastgesteld om een 
accurate waardering van AB-activa te 
kunnen uitvoeren, alsmede een 
berekening van de waarde van de aandelen 
en rechten van deelneming in het AB 
overeenkomstig de bestaande 
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waarderingsnormen en -regels.

Or. en

Motivering

Het voorschrift dat er een onafhankelijke taxateur moet worden ingeschakeld veroorzaakt 
kosten en is overbodig, aangezien de BAB in de meeste gevallen over de beste kennis van de 
activa van fondsen beschikt.  De taak van taxateur moet evenwel losstaan van taken in 
verband met het beleggingsbeheer. In specifieke gevallen (bijvoorbeeld onroerend goed) 
schrijven sommige lidstaten voor dat er onafhankelijke taxateurs worden aangewezen die 
verantwoordelijk zijn voor de waardering van activa, en dergelijke methodes zouden 
geoorloofd moeten blijven overeenkomstig de nationale wetgeving.

Amendement 703
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. BAB's zorgen ervoor dat voor elk door 
hen beheerd AB een taxateur wordt 
benoemd die onafhankelijk van de BAB
de waarde van de door het AB verworven 
activa en de waarde van de aandelen en
rechten van deelneming in het AB vaststelt.

1. BAB's zorgen ervoor dat voor elk door 
hen beheerd AB passende en consistente 
procedures worden vastgesteld zodat er 
een accurate waardering van de activa 
van het AB en van de waarde van de 
aandelen of rechten van deelneming in het 
AB kan worden uitgevoerd.

Or. en

Motivering

Voor beleggers in private- equityfondsen gelden geen terugbetalingsrechten. Beheerders 
worden niet beloond op basis van de marktwaarde van ongerealiseerde beleggingen, maar 
hun prestaties worden beloond met een aandeel in gerealiseerde winsten. De beleggers en 
beheerders moeten dus wachten tot het fonds winst oplevert (pas dan is de waarde zeker). 
Private-equityaandelen vereisen zorgvuldig beheer en kennis op auditniveau om een taxatie te 
kunnen uitvoeren. Dit veroorzaakt extra kosten zonder voordelen voor beleggers.
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Amendement 704
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. BAB's zorgen ervoor dat voor elk door 
hen beheerd AB een taxateur wordt 
benoemd die onafhankelijk van de BAB
de waarde van de door het AB verworven 
activa en de waarde van de aandelen en 
rechten van deelneming in het AB 
vaststelt.

1. Een BAB zorgt ervoor dat voor elk door 
hem beheerd AB op passende, tijdige en 
consistente wijze accurate waarderingen 
van de activa van het AB worden 
uitgevoerd, zodat de waarde van de 
aandelen of rechten van deelneming van 
het AB gemakkelijk kan worden 
beoordeeld door beleggers en andere 
belanghebbende partijen.

Or. en

Motivering

Het volstaat om voor te schrijven dat er accurate waarderingen beschikbaar moeten zijn voor 
belanghebbende partijen, met name beleggers. De benoeming van een officiële en 
onafhankelijke taxateur is overbodig. Dit is een op beginselen gebaseerde aanpak en het is 
een serieuze en adequate eis.

Amendement 705
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. BAB's zorgen ervoor dat voor elk door 
hen beheerd AB een taxateur wordt 
benoemd die onafhankelijk van de BAB
de waarde van de door het AB verworven 
activa en de waarde van de aandelen en 
rechten van deelneming in het AB vaststelt. 

1. BAB's zorgen ervoor dat voor elk door 
hen beheerd AB een taxateur wordt 
benoemd die de waarde van de door het 
AB op transparante wijze verworven 
activa en de waarde van de aandelen en 
rechten van deelneming in het AB vaststelt. 

Or. en

Motivering

Voorstellen inzake waardering zijn vaak moeilijk uit te voeren en niet altijd nodig voor betere 
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bescherming van de belegger. Met name het voorschrift om alle activa te taxeren telkens 
wanneer rechten van deelneming van het AB worden uitgegeven of afgelost, is vaak 
onuitvoerbaar en niet nodig. Bepaalde activa (bijvoorbeeld onroerend goed) zijn over het 
algemeen vrij stabiel, zodat dagelijkse waardering volkomen overbodig zou zijn. Bovendien is 
dagelijkse waardering onmogelijk voor onroerendgoedfondsen en zou dit de bescherming van 
de belegger in geen enkel opzicht ten goede komen. 

Amendement 706
Marta Andreasen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. BAB's zorgen ervoor dat voor elk door 
hen beheerd AB een taxateur wordt 
benoemd die onafhankelijk van de BAB
de waarde van de door het AB verworven 
activa en de waarde van de aandelen en 
rechten van deelneming in het AB vaststelt.

1. BAB's zorgen ervoor dat voor elk door 
hen beheerd AB een taxateur wordt 
benoemd die de waarde van de door het 
AB verworven activa en de waarde van de 
aandelen en rechten van deelneming in het 
AB vaststelt.

Or. en

Motivering

Waardering wordt nu ook al door onafhankelijke deskundigen uitgevoerd als de 
omstandigheden dit vereisen. Niet voor alle activa is onafhankelijke waardering nodig, maar 
het voorschrift dat waarderingen altijd volledig onafhankelijk moeten worden uitgevoerd 
verhoogt de kosten voor fondsen en vermindert de winst voor beleggers.

Amendement 707
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. BAB's zorgen ervoor dat voor elk door 
hen beheerd AB een taxateur wordt 
benoemd die onafhankelijk van de BAB
de waarde van de door het AB verworven 
activa en de waarde van de aandelen en 

1. BAB's zorgen ervoor dat voor elk door 
hen beheerd AB een taxateur wordt 
benoemd die de waarde van de door het 
AB verworven activa en de waarde van de 
aandelen en rechten van deelneming in het 
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rechten van deelneming in het AB vaststelt. AB vaststelt.

Or. en

Amendement 708
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. BAB's zorgen ervoor dat voor elk door 
hen beheerd AB een taxateur wordt 
benoemd die onafhankelijk van de BAB 
de waarde van de door het AB verworven 
activa en de waarde van de aandelen en 
rechten van deelneming in het AB 
vaststelt.

1. BAB's zorgen waar nodig voor 
functionele scheiding van de 
waarderingstaak en de taak van 
portefeuillebeheer tegen de achtergrond
van de aard, omvang en complexiteit van 
elk door hen beheerd AB.

Or. en

Motivering

Het dient duidelijk te zijn dat waardering door BAB's zelf ook mogelijk is.

Amendement 709
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. BAB's zorgen ervoor dat voor elk door 
hen beheerd AB een taxateur wordt 
benoemd die onafhankelijk van de BAB 
de waarde van de door het AB verworven 
activa en de waarde van de aandelen en 
rechten van deelneming in het AB 
vaststelt.

1. De BAB zorgt waar nodig voor 
functionele scheiding van de 
waarderingstaak en de taak van 
portefeuillebeheer tegen de achtergrond 
van de aard, omvang en complexiteit van 
elk door hem beheerd AB.

Or. en
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Motivering

Zie artikel 16 van het herziene compromisvoorstel van het voorzitterschap van 15 december 
2009. 

Amendement 710
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. BAB's zorgen ervoor dat voor elk door 
hen beheerd AB een taxateur wordt 
benoemd die onafhankelijk van de BAB 
de waarde van de door het AB verworven 
activa en de waarde van de aandelen en 
rechten van deelneming in het AB 
vaststelt.

1. De BAB zorgt waar nodig voor 
functionele scheiding van de 
waarderingstaak en de taak van 
portefeuillebeheer tegen de achtergrond 
van de aard, omvang en complexiteit van 
elk door hem beheerd AB.

Or. en

Motivering

Het voorschrift dat er een onafhankelijke taxateur moet worden ingeschakeld veroorzaakt 
kosten en is overbodig, aangezien de BAB in de meeste gevallen over de beste kennis van de 
activa van fondsen beschikt. BAB's dragen de verantwoordelijkheid te zorgen voor een 
functionele scheiding van de waarderingstaak en de taak van portefeuillebeheer tegen de 
achtergrond van de aard, omvang en complexiteit van elk door hen beheerd AB.

Amendement 711
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. BAB's zorgen ervoor dat voor elk door 
hen beheerd AB een taxateur wordt 
benoemd die onafhankelijk van de BAB 
de waarde van de door het AB verworven 
activa en de waarde van de aandelen en 
rechten van deelneming in het AB 

1. De BAB zorgt waar nodig voor 
functionele scheiding van de 
waarderingstaak en de taak van 
portefeuillebeheer tegen de achtergrond 
van de aard, omvang en complexiteit van
elk door hem beheerd AB.
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vaststelt.

Or. en

Motivering

Het dient duidelijk te zijn dat waardering door BAB's zelf ook mogelijk is.

Amendement 712
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. BAB's zorgen ervoor dat voor elk door 
hen beheerd AB een taxateur wordt 
benoemd die onafhankelijk van de BAB
de waarde van de door het AB verworven 
activa en de waarde van de aandelen en 
rechten van deelneming in het AB vaststelt.

1. BAB's zorgen ervoor dat voor elk door 
hen beheerd AB de waarde van de door het 
AB verworven activa en de waarde van de 
aandelen en rechten van deelneming in het 
AB op consistente en functioneel 
onafhankelijke wijze wordt beoordeeld.
Een hiertoe aangewezen derde partij zorgt 
ervoor dat deze taken gescheiden zijn.

Or. en

Motivering

Zolang het waarderingsproces functioneel onafhankelijk is van het portefeuillebeheer, mag 
het niet verplicht zijn een externe taxateur aan te wijzen. Belangrijker dan de rol van de 
taxateur is de degelijkheid van de onderliggende methodologie, die bijgevolg moet worden 
gepubliceerd, met name in het geval van moeilijk te waarderen activa.

Amendement 713
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. BAB's zorgen ervoor dat voor elk door 
hen beheerd AB een taxateur wordt 
benoemd die onafhankelijk van de BAB 

1. De BAB zorgt ervoor dat voor elk door 
hem beheerd AB waarvoor hij de 
waardering uitvoert, de waarderingstaak 
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de waarde van de door het AB verworven 
activa en de waarde van de aandelen en 
rechten van deelneming in het AB 
vaststelt.

losstaat van de taak van 
beleggingsbeheer. Een derde partij die 
wordt aangewezen om waarderingstaken 
uit te voeren, zorgt ook voor 
onafhankelijkheid van deze taken.

Or. en

Motivering

"Waardering" heeft betrekking op de waarde van fondsactiva alsook op de waarde van het 
fonds zelf. Het reguleringskader voor waardering van fondsen moet rekening houden met de 
specifieke kenmerken van deze verschillende niveaus van waardering. De eisen aan 
waardering van activa lopen sterk uiteen naar gelang van de aard van de activa in kwestie, 
van zeer liquide activa waarvan de prijs wordt vastgesteld op basis van de desbetreffende 
notering, tot niet-liquide activa waarvoor een prijsbepaling op maat nodig is. Deze taak kan 
door de beheersmaatschappij of door de bewaarder worden uitgevoerd.

Amendement 714
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. BAB's zorgen ervoor dat voor elk door 
hen beheerd AB een taxateur wordt 
benoemd die onafhankelijk van de BAB
de waarde van de door het AB verworven 
activa en de waarde van de aandelen en 
rechten van deelneming in het AB vaststelt.

1. BAB's zorgen ervoor dat er voor elk 
door hen beheerd AB een in functioneel 
opzicht onafhankelijk taxateur is die de 
waarde van de door het AB verworven 
activa en de waarde van de aandelen en 
rechten van deelneming in het AB vaststelt.

Or. en

Motivering

Het is niet praktisch om voor te schrijven dat een BAB altijd een onafhankelijke taxateur moet 
benoemen. De taken moeten evenwel functioneel gescheiden zijn. 
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Amendement 715
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. BAB's zorgen ervoor dat voor elk door 
hen beheerd AB een taxateur wordt 
benoemd die onafhankelijk van de BAB de 
waarde van de door het AB verworven 
activa en de waarde van de aandelen en 
rechten van deelneming in het AB vaststelt.

1. BAB's zorgen ervoor dat voor elk door 
hen beheerd AB een taxateur wordt 
benoemd die onafhankelijk van de 
beheerstaak van de BAB de waarde van de 
door het AB verworven activa en de 
waarde van de aandelen en rechten van 
deelneming in het AB vaststelt, 
overeenkomstig de door de EAEM 
opgestelde en voor de hele EU geldende 
richtsnoeren voor waardering.

Hiertoe zorgen BAB's ervoor dat er een 
erkende taxateur wordt benoemd die naar 
behoren is toegerust voor het uitvoeren 
van waardering en die door de EAEM is 
gecertificeerd.

Or. en

Motivering

 Voor deugdelijke en transparante waardering zijn voor de hele EU geldende procedures en 
een consistente kwaliteit van onafhankelijke waardering nodig. De onlangs opgerichte 
Europese Autoriteit voor effecten en markten (EAEM) is wellicht de passende instelling om 
certificering van taxateurs uit te voeren, richtsnoeren voor waardering op te stellen en 
toezicht te houden op de uitvoering daarvan.

Amendement 716
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. BAB's zorgen ervoor dat voor elk door 
hen beheerd AB een taxateur wordt 
benoemd die onafhankelijk van de BAB de 
waarde van de door het AB verworven 

1. BAB's zorgen ervoor dat voor elk door 
hen beheerd AB een taxateur wordt 
benoemd die onafhankelijk van de 
beheerstaak van de BAB de waarde van de 
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activa en de waarde van de aandelen en 
rechten van deelneming in het AB vaststelt.

door het AB verworven activa en de 
waarde van de aandelen en rechten van 
deelneming in het AB vaststelt, 
overeenkomstig de door de EAEM 
opgestelde en voor de hele EU geldende 
richtsnoeren voor waardering.

Hiertoe zorgen BAB's ervoor dat er een 
erkende taxateur wordt benoemd die naar 
behoren is toegerust voor het uitvoeren 
van waardering en die door de EAEM is 
gecertificeerd.

Or. en

Amendement 717
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De BAB zorgt ervoor dat bij een door hem 
beheerd AB waarvoor hij de waardering 
uitvoert, de waarderingstaak losstaat van 
de taak van beleggingsbeheer. Derden die 
worden aangewezen om waarderingstaken 
uit te voeren, zorgen ook voor 
onafhankelijkheid van deze taken.

Or. en

Motivering

Het voorschrift dat er een onafhankelijke taxateur moet worden ingeschakeld veroorzaakt 
kosten en is overbodig, aangezien de BAB in de meeste gevallen over de beste kennis van de 
activa van fondsen beschikt.  De taak van taxateur moet evenwel losstaan van taken in 
verband met het beleggingsbeheer. In specifieke gevallen (bijvoorbeeld onroerend goed) 
schrijven sommige lidstaten voor dat er onafhankelijke taxateurs worden aangewezen die 
verantwoordelijk zijn voor de waardering van activa, en dergelijke methodes zouden 
geoorloofd moeten blijven overeenkomstig de nationale wetgeving.
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Amendement 718
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De taxateur zorgt ervoor dat de activa, 
aandelen en rechten van deelneming 
worden gewaardeerd, en wel ten minste 
eenmaal per jaar en telkens wanneer 
aandelen of rechten van deelneming in 
het AB worden uitgegeven of 
terugbetaald, indien dit vaker voorkomt.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het volstaat om voor te schrijven dat er accurate waarderingen beschikbaar moeten zijn voor 
belanghebbende partijen, met name beleggers. De benoeming van een officiële en 
onafhankelijke taxateur is overbodig. Dit is een op beginselen gebaseerde aanpak en het is 
een serieuze en adequate eis.

Amendement 719
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De taxateur zorgt ervoor dat de activa, 
aandelen en rechten van deelneming 
worden gewaardeerd, en wel ten minste 
eenmaal per jaar en telkens wanneer 
aandelen of rechten van deelneming in 
het AB worden uitgegeven of 
terugbetaald, indien dit vaker voorkomt.

Schrappen

Or. en

Motivering

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
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particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.

Amendement 720
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De taxateur zorgt ervoor dat de activa, 
aandelen en rechten van deelneming 
worden gewaardeerd, en wel ten minste 
eenmaal per jaar en telkens wanneer 
aandelen of rechten van deelneming in 
het AB worden uitgegeven of 
terugbetaald, indien dit vaker voorkomt.

Schrappen

Or. en

Motivering

Voor beleggers in private- equityfondsen gelden geen terugbetalingsrechten. Beheerders 
worden niet beloond op basis van de marktwaarde van ongerealiseerde beleggingen, maar 
hun prestaties worden beloond met een aandeel in gerealiseerde winsten. De beleggers en 
beheerders moeten dus wachten tot het fonds winst oplevert (pas dan is de waarde zeker). 
Private-equityaandelen vereisen zorgvuldig beheer en kennis op auditniveau om een taxatie te 
kunnen uitvoeren. Dit veroorzaakt extra kosten zonder voordelen voor beleggers.
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Amendement 721
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De taxateur zorgt ervoor dat de activa, 
aandelen en rechten van deelneming 
worden gewaardeerd, en wel ten minste 
eenmaal per jaar en telkens wanneer
aandelen of rechten van deelneming in het 
AB worden uitgegeven of terugbetaald, 
indien dit vaker voorkomt.

De BAB zorgt ervoor dat voor elk door
hem beheerd AB passende en consistente 
procedures worden vastgesteld zodat er 
een accurate waardering van de activa 
van het AB kan worden uitgevoerd en de 
waarde van de aandelen of rechten van 
deelneming in het AB kan worden 
berekend, en waar nodig gepubliceerd.

Or. en

Motivering

Het voorschrift dat er een onafhankelijke taxateur moet worden ingeschakeld veroorzaakt 
kosten en is overbodig, aangezien de BAB in de meeste gevallen over de beste kennis van de 
activa van fondsen beschikt. BAB's dragen de verantwoordelijkheid te zorgen voor een 
functionele scheiding van de waarderingstaak en de taak van portefeuillebeheer tegen de 
achtergrond van de aard, omvang en complexiteit van elk door hen beheerd AB.

Amendement 722
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De taxateur zorgt ervoor dat de activa, 
aandelen en rechten van deelneming
worden gewaardeerd, en wel ten minste 
eenmaal per jaar en telkens wanneer
aandelen of rechten van deelneming in het 
AB worden uitgegeven of terugbetaald, 
indien dit vaker voorkomt.

De BAB zorgt ervoor dat de activa van het 
AB met passende regelmaat worden 
gewaardeerd op basis van de 
onderliggende fondsactiva. Indien het AB 
belegd is in onroerende activa, kunnen de 
specifieke kenmerken van deze activa in 
aanmerking worden genomen. De BAB 
waarborgt tevens dat de aandelen of 
rechten van deelneming in het AB kunnen 
worden gewaardeerd op het moment dat 
dit nodig is voor terugbetaling of uitgifte.
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Or. en

Motivering

Voorstellen inzake waardering zijn vaak moeilijk uit te voeren en niet altijd nodig voor betere 
bescherming van de belegger. Met name het voorschrift om alle activa te taxeren telkens 
wanneer rechten van deelneming van het AB worden uitgegeven of afgelost, is vaak 
onuitvoerbaar en niet nodig. Bepaalde activa (bijvoorbeeld onroerend goed) zijn over het 
algemeen vrij stabiel, zodat dagelijkse waardering volkomen overbodig zou zijn. Bovendien is 
dagelijkse waardering onmogelijk voor onroerendgoedfondsen en zou dit de bescherming van 
de belegger in geen enkel opzicht ten goede komen. 

Amendement 723
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De taxateur zorgt ervoor dat de activa, 
aandelen en rechten van deelneming
worden gewaardeerd, en wel ten minste 
eenmaal per jaar en telkens wanneer
aandelen of rechten van deelneming in het 
AB worden uitgegeven of terugbetaald,
indien dit vaker voorkomt.

De BAB zorgt ervoor dat de activa van het 
AB met passende regelmaat worden 
gewaardeerd op basis van de 
onderliggende fondsactiva. Indien het AB 
belegd is in onroerende activa, kunnen de 
specifieke kenmerken van deze activa in 
aanmerking worden genomen. De BAB 
waarborgt tevens dat de aandelen of 
rechten van deelneming in het AB kunnen 
worden gewaardeerd op het moment dat 
dit nodig is voor terugbetaling of uitgifte.

Or. en

Amendement 724
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De taxateur zorgt ervoor dat de activa, 
aandelen en rechten van deelneming 
worden gewaardeerd, en wel ten minste 

De gebruikte waarderingsprocedures 
waarborgen dat de activa en aandelen of
rechten van deelneming ten minste 
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eenmaal per jaar en telkens wanneer 
aandelen of rechten van deelneming in 
het AB worden uitgegeven of 
terugbetaald, indien dit vaker voorkomt.

eenmaal per jaar worden gewaardeerd. 
Indien het om een AB van het open-
endedtype gaat, worden dergelijke 
waarderingen uitgevoerd met een 
regelmaat die past bij de specifieke 
kenmerken van de onderliggende activa 
van het fonds en zijn uitgifte- en 
terugbetalingsbeleid.

Or. en

Motivering

Zie artikel 16 van het herziene compromisvoorstel van het voorzitterschap van 15 december 
2009. 

Amendement 725
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De taxateur zorgt ervoor dat de activa, 
aandelen en rechten van deelneming 
worden gewaardeerd, en wel ten minste 
eenmaal per jaar en telkens wanneer 
aandelen of rechten van deelneming in 
het AB worden uitgegeven of 
terugbetaald, indien dit vaker voorkomt.

De gebruikte waarderingsprocedures 
waarborgen dat de activa en aandelen of
rechten van deelneming ten minste 
eenmaal per jaar worden gewaardeerd. 
Indien het om een AB van het open-
endedtype gaat, worden dergelijke 
waarderingen uitgevoerd met een 
regelmaat die past bij de specifieke 
kenmerken van de onderliggende activa 
van het fonds en zijn uitgifte- en 
terugbetalingsbeleid.

Or. en

Motivering

Het dient duidelijk te zijn dat waardering door BAB's zelf ook mogelijk is.
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Amendement 726
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De taxateur zorgt ervoor dat de activa, 
aandelen en rechten van deelneming 
worden gewaardeerd, en wel ten minste 
eenmaal per jaar en telkens wanneer 
aandelen of rechten van deelneming in 
het AB worden uitgegeven of 
terugbetaald, indien dit vaker voorkomt.

De gebruikte waarderingsprocedures 
waarborgen dat de activa en aandelen of
rechten van deelneming ten minste 
eenmaal per jaar worden gewaardeerd. 
Indien het om een AB van het open-
endedtype gaat, worden dergelijke 
waarderingen uitgevoerd met een 
regelmaat die past bij de specifieke 
kenmerken van de onderliggende activa 
van het fonds en zijn uitgifte- en 
terugbetalingsbeleid. 

Or. en

Motivering

Het dient duidelijk te zijn dat waardering door BAB's zelf ook mogelijk is.

Amendement 727
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De taxateur zorgt ervoor dat de activa, 
aandelen en rechten van deelneming 
worden gewaardeerd, en wel ten minste 
eenmaal per jaar en telkens wanneer 
aandelen of rechten van deelneming in het 
AB worden uitgegeven of terugbetaald, 
indien dit vaker voorkomt.

De gebruikte waarderingsprocedures 
waarborgen dat de activa, aandelen en 
rechten van deelneming worden 
gewaardeerd, en wel ten minste eenmaal 
per jaar en telkens wanneer aandelen of 
rechten van deelneming in het AB worden 
uitgegeven of terugbetaald, indien dit vaker 
voorkomt, maar uitsluitend wanneer de 
aandelen of rechten van deelneming 
worden uitgegeven of terugbetaald tegen 
een prijs die is berekend op basis van de 
intrinsieke waarde per recht van 



PE439.132v01-00 20/178 AM\805037NL.doc

NL

deelneming of aandeel.

Or. en

Motivering

Closed-ended AB's kunnen van tijd tot tijd aandelen uitgeven of terugkopen. Indien zij zulks 
doen, gebeurt dit tegen de actuele marktprijs. In dergelijke gevallen is waardering van de 
activa van het AB niet nodig. Waardering dient te worden beperkt tot momenten waarop 
aandelen worden uitgegeven of terugbetaald tegen een prijs die rechtstreeks is gerelateerd 
aan de intrinsieke waarde van de activa.

Amendement 728
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De taxateur zorgt ervoor dat de activa, 
aandelen en rechten van deelneming 
worden gewaardeerd, en wel ten minste 
eenmaal per jaar en telkens wanneer 
aandelen of rechten van deelneming in het 
AB worden uitgegeven of terugbetaald, 
indien dit vaker voorkomt.

De taxateur zorgt ervoor dat de activa, 
aandelen en rechten van deelneming 
worden gewaardeerd, en wel ten minste 
eenmaal per jaar en telkens wanneer 
aandelen of rechten van deelneming in het 
AB worden uitgegeven of terugbetaald, of 
indien er beheerskosten worden betaald 
(indien deze kosten geheel of gedeeltelijk 
gebaseerd zijn op de waarde van de 
activa), indien dit vaker voorkomt.

Or. en

Motivering

Om de belegger te beschermen is het nodig dat waardering met de nodige regelmaat 
plaatsvindt, met name in situaties waar uitgifte en terugbetaling van aandelen of rechten van 
deelneming niet frequent gebeurt.
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Amendement 729
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De taxateur zorgt ervoor dat de activa, 
aandelen en rechten van deelneming
worden gewaardeerd, en wel ten minste 
eenmaal per jaar en telkens wanneer
aandelen of rechten van deelneming in het 
AB worden uitgegeven of terugbetaald, 
indien dit vaker voorkomt.

De BAB zorgt ervoor dat de activa van een 
door hem beheerd AB met passende 
regelmaat  worden gewaardeerd, en wel 
ten minste eenmaal per jaar, en dat 
aandelen of rechten van deelneming in het 
AB worden gewaardeerd telkens wanneer 
zij kunnen worden uitgegeven of 
terugbetaald.

Or. en

Motivering

Het voorschrift dat er een onafhankelijke taxateur moet worden ingeschakeld veroorzaakt 
kosten en is overbodig, aangezien de BAB in de meeste gevallen over de beste kennis van de 
activa van fondsen beschikt.  De taak van taxateur moet evenwel losstaan van taken in 
verband met het beleggingsbeheer. In specifieke gevallen (bijvoorbeeld onroerend goed) 
schrijven sommige lidstaten voor dat er onafhankelijke taxateurs worden aangewezen die 
verantwoordelijk zijn voor de waardering van activa, en dergelijke methodes zouden 
geoorloofd moeten blijven overeenkomstig de nationale wetgeving.

Amendement 730
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De taxateur zorgt ervoor dat de activa, 
aandelen en rechten van deelneming 
worden gewaardeerd, en wel ten minste 
eenmaal per jaar en telkens wanneer 
aandelen of rechten van deelneming in het 
AB worden uitgegeven of terugbetaald, 
indien dit vaker voorkomt.

De activa, aandelen en rechten van 
deelneming moeten met passende 
regelmaat worden gewaardeerd, en wel ten 
minste eenmaal per jaar en telkens wanneer 
aandelen of rechten van deelneming in het 
AB kunnen worden uitgegeven of 
terugbetaald.

Or. en
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Motivering

Zolang het waarderingsproces functioneel onafhankelijk is van het portefeuillebeheer, mag 
het niet verplicht zijn een externe taxateur aan te wijzen. Belangrijker dan de rol van de 
taxateur is de degelijkheid van de onderliggende methodologie, die bijgevolg moet worden 
gepubliceerd, met name in het geval van moeilijk te waarderen activa.

Amendement 731
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De taxateur zorgt ervoor dat de activa, 
aandelen en rechten van deelneming
worden gewaardeerd, en wel ten minste 
eenmaal per jaar en telkens wanneer 
aandelen of rechten van deelneming in het 
AB worden uitgegeven of terugbetaald, 
indien dit vaker voorkomt.

2. De BAB zorgt ervoor dat de activa van 
een door hem beheerd AB met passende 
regelmaat  worden gewaardeerd, en wel 
ten minste eenmaal per jaar, en dat 
aandelen of rechten van deelneming in het 
AB worden gewaardeerd telkens wanneer 
zij worden uitgegeven of terugbetaald.

Or. en

Motivering

"Waardering" heeft betrekking op de waarde van activa in het fonds alsook de waarde van 
het fonds zelf. Het reguleringskader voor waardering van fondsen moet rekening houden met 
de specifieke kenmerken van deze verschillende niveaus van waardering. De eisen aan 
waardering van activa lopen sterk uiteen naar gelang van de aard van de activa in kwestie, 
van zeer liquide activa waarvan de prijs wordt vastgesteld op basis van de desbetreffende 
notering, tot niet-liquide activa waarvoor een prijsbepaling op maat nodig is. Deze taak kan 
door de beheersmaatschappij of door de bewaarder worden uitgevoerd.

Amendement 732
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien een AB een private-equityfonds is, 
is periodieke waardering optioneel. De 
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frequentie waarmee de waardering wordt 
uitgevoerd sluit aan bij de regels van het 
AB en omvat alle momenten waarop 
aandelen of rechten van deelneming 
worden uitgegeven of terugbetaald.

Or. en

Amendement 733
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De BAB is verantwoordelijk voor 
het accuraat waarderen van BAB-activa, 
alsook voor de berekening van de 
intrinsieke waarde van het AB. Het feit 
dat een BAB een of meer taken met 
betrekking tot de waardering van het AB 
aan derden heeft overgedragen, laat zijn 
aansprakelijkheid onverlet.
Elke waardering, of deze wordt uitgevoerd 
door de BAB of door een externe 
taxateur, staat onder toezicht en controle 
door de bewaarder van het AB. 

Or. en

Amendement 734
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De BAB is verantwoordelijk voor 
het accuraat waarderen van BAB-activa, 
alsook voor de berekening van de 
intrinsieke waarde van het AB. Eventuele 
delegatie van deze taken aan derden laat 
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deze verantwoordelijkheid onverlet.
In afwijking van lid 1 kunnen de lidstaten 
toestaan dat sommige of alle 
waarderingstaken alsmede de 
verantwoordelijkheid hiervoor aan derden 
worden overgedragen overeenkomstig de 
nationale wetgeving van de lidstaat waar 
het AB zijn zetel heeft.

Or. en

Motivering

De BAB is verantwoordelijk voor de taak van waardering, tenzij lidstaten toestaan dat 
sommige of alle waarderingstaken aan derden worden overgedragen. Dit sluit aan bij de 
ICBE-richtlijn en de bestaande praktijken voor AB's.

Amendement 735
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Zowel de BAB als de bewaarder 
zorgen ervoor dat de AB-activa accuraat 
worden gewaardeerd en dat de intrinsieke 
waarde van het AB correct wordt 
berekend.

Or. en

Motivering

De intrinsieke waarde van het AB vertegenwoordigt essentiële informatie voor alle beleggers, 
de BAB en de bewaarder. Ten einde beleggers te voorzien van de juiste intrinsieke waarde is 
goede samenwerking tussen AB en bewaarder nodig, alsmede efficiënte onderlinge controle 
in dit proces.
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Amendement 736
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De BAB is verantwoordelijk voor 
het accuraat waarderen van BAB-activa, 
alsook voor de berekening van de 
intrinsieke waarde van het AB. Eventuele 
delegatie van deze taken aan derden laat 
deze verantwoordelijkheid onverlet.

Or. en

Amendement 737
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De BAB is verantwoordelijk voor 
het accuraat waarderen van BAB-activa, 
alsook voor de berekening van de 
intrinsieke waarde van het AB.  Eventuele 
delegatie van deze taken aan derden laat 
deze verantwoordelijkheid onverlet.

Or. en

Amendement 738
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. BAB’s zorgen ervoor dat de taxateur 
over passende en consistente procedures 
voor de waardering van de activa van het 

Schrappen
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AB overeenkomstig bestaande 
toepasselijke waarderingsstandaarden en 
–regels beschikt om de intrinsieke waarde 
van de aandelen of rechten van 
deelneming in het AB weer te geven.

Or. en

Motivering

Dit is de consequentie van de wijzigingen in lid 1. Een onafhankelijke taxateur is ongeschikt 
voor private-equityfondsen, waar waardering geen financiële consequenties heeft. De 
beleggers en beheerders moeten dus wachten tot het fonds winst oplevert (pas dan is de 
waarde zeker). Private-equityaandelen vereisen zorgvuldig beheer en kennis op auditniveau 
om een taxatie te kunnen uitvoeren. Dit veroorzaakt extra kosten zonder voordelen voor 
beleggers.

Amendement 739
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. BAB's zorgen ervoor dat de taxateur 
over passende en consistente procedures 
voor de waardering van de activa van het 
AB overeenkomstig bestaande 
toepasselijke waarderingsstandaarden en 
–regels beschikt om de intrinsieke waarde 
van de aandelen of rechten van 
deelneming in het AB weer te geven.

Schrappen

Or. en

Motivering

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step.Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
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size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing.We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.

Amendement 740
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. BAB's zorgen ervoor dat de taxateur 
over passende en consistente procedures 
voor de waardering van de activa van het 
AB overeenkomstig bestaande 
toepasselijke waarderingsstandaarden en 
–regels beschikt om de intrinsieke waarde 
van de aandelen of rechten van 
deelneming in het AB weer te geven.

Schrappen

Or. en

Motivering

Schapping omdat dit punt in het amendement inzake artikel 16, lid 1 bis (nieuw) is 
opgenomen.

Amendement 741
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. BAB's zorgen ervoor dat de taxateur 
over passende en consistente procedures 
voor de waardering van de activa van het 
AB overeenkomstig bestaande 
toepasselijke waarderingsstandaarden en –

2. BAB's zorgen ervoor dat elk AB een 
gepubliceerde verklaring inzake zijn 
waarderingsmethodologie of 
boekhoudkundig beleid heeft dat passend 
is voor de activa van het AB en aansluit 



PE439.132v01-00 28/178 AM\805037NL.doc

NL

regels beschikt om de intrinsieke waarde 
van de aandelen of rechten van deelneming 
in het AB weer te geven.

bij de bestaande algemeen aanvaarde 
boekhoudkundige normen, 
waarderingsstandaarden en –regels, om tot 
een billijke intrinsieke waarde van de 
aandelen of rechten van deelneming in het 
AB te komen.

Or. en

Motivering

Het voorschrift dat er onafhankelijke waardering van de rechten van deelneming of aandelen 
in een AB moet zijn als deze openbaar worden verhandeld is onnodig, aangezien hun waarde 
door de markt wordt bepaald. Benoeming van een externe taxateur is niet nodig indien de 
activa van een AB op openbare markten worden verhandeld en mag niet verplicht zijn in het 
geval van niet-genoteerde activa, mits de functionele onafhankelijkheid tussen waardering en 
portefeuillebeheer gewaarborgd is en er waar nodig wordt voorzien in toezicht door een 
externe accountant.

Amendement 742
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. BAB's zorgen ervoor dat de taxateur 
over passende en consistente procedures 
voor de waardering van de activa van het 
AB overeenkomstig bestaande 
toepasselijke waarderingsstandaarden en –
regels beschikt om de intrinsieke waarde 
van de aandelen of rechten van deelneming 
in het AB weer te geven. 

2. BAB's zorgen ervoor dat er passende en 
consistente procedures voor de waardering 
van de activa van het AB overeenkomstig 
bestaande toepasselijke 
waarderingsstandaarden en –regels zijn om 
de intrinsieke waarde van de aandelen of 
rechten van deelneming in het AB weer te 
geven. De verantwoordelijkheid voor de 
waardering van activa of de berekening 
van de intrinsieke waarde van het AB 
berust bij de BAB, en delegatie van 
dergelijke taken aan derden laat deze 
verantwoordelijkheid onverlet.

Or. en
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Amendement 743
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. BAB's zorgen ervoor dat de taxateur 
over passende en consistente procedures 
voor de waardering van de activa van het 
AB overeenkomstig bestaande 
toepasselijke waarderingsstandaarden en 
–regels beschikt om de intrinsieke waarde 
van de aandelen of rechten van deelneming 
in het AB weer te geven.

2. De gebruikte waarderingsprocedures 
waarborgen dat de activa en aandelen of 
rechten van deelneming ten minste 
eenmaal per jaar worden gewaardeerd. 
Indien het om een AB van het open-
endedtype gaat, worden dergelijke 
waarderingen uitgevoerd met een 
regelmaat die past bij de specifieke 
kenmerken van de onderliggende activa 
van het fonds en zijn uitgifte- en 
terugbetalingsbeleid.
Indien een externe taxateur wordt 
ingeschakeld, moet de BAB kunnen 
aantonen dat een dergelijke derde 
gekwalificeerd is en in staat om de taken 
in kwestie op zich te nemen, dat hij 
zorgvuldig is gekozen en dat de BAB in 
staat is de activiteiten van de externe 
taxateur op ieder moment doeltreffend te 
controleren. Inschakeling van een externe 
taxateur vormt geen belemmering voor 
doeltreffend toezicht door de BAB en mag 
met name niet verhinderen dat de BAB 
handelt of dat het AB wordt beheerd in 
het beste belang van zijn beleggers. Indien 
er geen externe taxateur wordt 
ingeschakeld, kunnen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst 
de BAB voorschrijven dat de 
waarderingsprocedures en/of waardering 
door een externe taxateur of waar nodig 
een accountant moeten worden 
geverifieerd. De lidstaat van herkomst 
mag bovendien voorschrijven dat elke 
waardering, zij het door een BAB of door 
een externe taxateur, aan toezicht door de 
bewaarder wordt onderworpen.

Or. en
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Amendement 744
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. BAB's zorgen ervoor dat de taxateur 
over passende en consistente procedures 
voor de waardering van de activa van het 
AB overeenkomstig bestaande 
toepasselijke waarderingsstandaarden en –
regels beschikt om de intrinsieke waarde 
van de aandelen of rechten van deelneming 
in het AB weer te geven.

2. De BAB zorgt ervoor dat voor elk door
hem beheerd AB passende en consistente 
procedures worden vastgesteld zodat er 
een accurate waardering van de activa van 
het AB kan worden uitgevoerd en de 
waarde van de aandelen of rechten van 
deelneming in het AB kan worden 
berekend, en waar nodig gepubliceerd.

Or. en

Motivering

Het dient duidelijk te zijn dat waardering door BAB's zelf ook mogelijk is.

Amendement 745
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. BAB's zorgen ervoor dat de taxateur 
over passende en consistente procedures 
voor de waardering van de activa van het 
AB overeenkomstig bestaande 
toepasselijke waarderingsstandaarden en –
regels beschikt om de intrinsieke waarde 
van de aandelen of rechten van deelneming 
in het AB weer te geven.

2. De BAB zorgt ervoor dat voor elk door 
hem beheerd AB passende en consistente 
procedures worden vastgesteld om een 
accurate waardering van AB-activa te 
kunnen uitvoeren, alsmede een 
berekening van de waarde van de aandelen 
en rechten van deelneming in het AB 
overeenkomstig de bestaande 
waarderingsnormen en -regels.

Or. en
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Motivering

"Waardering" heeft betrekking op de waarde van fondsactiva alsook op de waarde van het 
fonds zelf. Het reguleringskader voor waardering van fondsen moet rekening houden met de 
specifieke kenmerken van deze verschillende niveaus van waardering. De eisen aan 
waardering van activa lopen sterk uiteen naar gelang van de aard van de activa in kwestie, 
van zeer liquide activa waarvan de prijs wordt vastgesteld op basis van de desbetreffende 
notering, tot niet-liquide activa waarvoor een prijsbepaling op maat nodig is. Deze taak kan 
door de beheersmaatschappij of door de bewaarder worden uitgevoerd.

Amendement 746
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. BAB's zorgen ervoor dat de taxateur 
over passende en consistente procedures 
voor de waardering van de activa van het 
AB overeenkomstig bestaande 
toepasselijke waarderingsstandaarden en –
regels beschikt om de intrinsieke waarde 
van de aandelen of rechten van deelneming 
in het AB weer te geven.

1. De BAB zorgt ervoor dat voor elk door
hem beheerd AB passende en consistente 
procedures worden vastgesteld zodat er 
een accurate waardering van de activa 
van het AB kan worden uitgevoerd en de 
waarde van de aandelen of rechten van 
deelneming in het AB kan worden 
berekend, en waar nodig gepubliceerd.

Or. en

Motivering

Zie artikel 16 van het herziene compromisvoorstel van het voorzitterschap van 15 december 
2009. 

Amendement 747
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. BAB's zorgen ervoor dat de taxateur 
over passende en consistente procedures 
voor de waardering van de activa van het 

De BAB zorgt ervoor dat voor elk door
hem beheerd AB passende en consistente 
procedures worden vastgesteld zodat er 
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AB overeenkomstig bestaande 
toepasselijke waarderingsstandaarden en –
regels beschikt om de intrinsieke waarde 
van de aandelen of rechten van deelneming 
in het AB weer te geven.

een accurate waardering van de activa 
van het AB kan worden uitgevoerd en de 
waarde van de aandelen of rechten van 
deelneming in het AB kan worden 
berekend, en waar nodig gepubliceerd.

Or. en

Motivering

Het dient duidelijk te zijn dat waardering door BAB's zelf ook mogelijk is.

Amendement 748
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien voor waardering derden worden 
ingeschakeld, moet de BAB kunnen 
aantonen dat dergelijke derden 
gekwalificeerd zijn en in staat om de 
taken in kwestie op zich te nemen, dat zij 
zorgvuldig zijn gekozen en dat de BAB in 
staat is de activiteiten van deze derden op 
ieder moment doeltreffend te controleren.

Or. en

Amendement 749
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van alinea 1 kunnen de 
lidstaten de BAB toestaan de 
waarderingstaak alsmede de 
verantwoordelijkheid voor de waardering 
aan derden over te dragen overeenkomstig 
de nationale wetgeving van de lidstaat 
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waar het AB zijn zetel heeft.

Or. en

Motivering

Aldus wordt rekening gehouden met de specifieke wettelijke bepalingen van sommige 
lidstaten.

Amendement 750
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2 – alinea 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BAB's publiceren regelmatig de 
methodologie die wordt gebruikt voor de 
waardering van niet-liquide activa, 
ongeacht of de waardering door de BAB 
zelf wordt uitgevoerd of aan derden wordt 
gedelegeerd.

Or. en

Motivering

Belangrijker dan de rol van de taxateur is de degelijkheid van de onderliggende 
methodologie, die bijgevolg moet worden gepubliceerd, met name in het geval van moeilijk te 
waarderen activa.

Amendement 751
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Indien een externe taxateur wordt 
ingeschakeld, moet de BAB kunnen 
aantonen dat een dergelijke derde 
gekwalificeerd is en in staat om de taken 
in kwestie op zich te nemen, dat hij 
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zorgvuldig is gekozen en dat de BAB in 
staat is de activiteiten van de externe 
taxateur op ieder moment doeltreffend te 
controleren. Inschakeling van een externe 
taxateur vormt geen belemmering voor 
doeltreffend toezicht door de BAB en mag 
met name niet verhinderen dat de BAB 
handelt of dat het AB wordt beheerd in 
het beste belang van zijn beleggers.
Indien er geen externe taxateur wordt 
ingeschakeld, kunnen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst 
de BAB voorschrijven dat de 
waarderingsprocedures en/of waardering 
door een externe taxateur of waar nodig 
een accountant moeten worden 
geverifieerd. De lidstaat van herkomst 
mag bovendien voorschrijven dat elke 
waardering, zij het door een BAB of door 
een externe taxateur, aan toezicht door de 
bewaarder wordt onderworpen.

Or. en

Motivering

Het dient duidelijk te zijn dat waardering door BAB's zelf ook mogelijk is.

Amendement 752
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Indien een externe taxateur wordt 
ingeschakeld, moet de BAB kunnen 
aantonen dat een dergelijke derde 
gekwalificeerd is en in staat om de taken 
in kwestie op zich te nemen, dat hij 
zorgvuldig is gekozen en dat de BAB in 
staat is de activiteiten van de externe 
taxateur op ieder moment doeltreffend te 
controleren. Inschakeling van een externe 
taxateur vormt geen belemmering voor 
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doeltreffend toezicht door de BAB en mag 
met name niet verhinderen dat de BAB 
handelt of dat het AB wordt beheerd in 
het beste belang van zijn beleggers.
Indien er geen externe taxateur wordt 
ingeschakeld, kunnen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst 
de BAB voorschrijven dat de 
waarderingsprocedures en/of waardering 
door een externe taxateur of waar nodig 
een accountant moeten worden 
geverifieerd. De lidstaat van herkomst 
mag bovendien voorschrijven dat elke 
waardering, zij het door een BAB of door 
een externe taxateur, aan toezicht door de 
bewaarder wordt onderworpen.

Or. en

Motivering

Zie artikel 16 van het herziene compromisvoorstel van het voorzitterschap van 15 december 
2009. 

Amendement 753
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Indien een externe taxateur wordt 
ingeschakeld, moet de BAB kunnen 
aantonen dat een dergelijke derde 
gekwalificeerd is en in staat om de taken 
in kwestie op zich te nemen, dat hij 
zorgvuldig is gekozen en dat de BAB in 
staat is de activiteiten van de externe 
taxateur op ieder moment doeltreffend te 
controleren. Inschakeling van een externe 
taxateur vormt geen belemmering voor 
doeltreffend toezicht door de BAB en mag 
met name niet verhinderen dat de BAB 
handelt of dat het AB wordt beheerd in 
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het beste belang van zijn beleggers.
Indien er geen externe taxateur wordt 
ingeschakeld, kunnen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst 
de BAB voorschrijven dat de 
waarderingsprocedures en/of waardering 
door een externe taxateur of waar nodig 
een accountant moeten worden 
geverifieerd. De lidstaat van herkomst 
mag bovendien voorschrijven dat elke 
waardering, zij het door een BAB of door 
een externe taxateur, aan toezicht door de 
bewaarder wordt onderworpen.

Or. en

Motivering

Het dient duidelijk te zijn dat waardering door BAB's zelf ook mogelijk is.

Amendement 754
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De BAB is verantwoordelijk voor 
het accuraat waarderen van BAB-activa, 
alsook voor de berekening van de 
intrinsieke waarde van het AB. Eventuele 
delegatie van deze taken aan derden laat 
deze verantwoordelijkheid onverlet.
In afwijking van lid 1 kunnen de lidstaten 
BAB's toestaan sommige of alle 
waarderingstaken alsmede de 
verantwoordelijkheid hiervoor aan derden 
over te dragen overeenkomstig de 
nationale wetgeving van de lidstaat waar 
het AB zijn zetel heeft.

Or. en
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Motivering

"Waardering" heeft betrekking op de waarde van fondsactiva alsook op de waarde van het 
fonds zelf. Het reguleringskader voor waardering van fondsen moet rekening houden met de 
specifieke kenmerken van deze verschillende niveaus van waardering. De eisen aan 
waardering van activa lopen sterk uiteen naar gelang van de aard van de activa in kwestie, 
van zeer liquide activa waarvan de prijs wordt vastgesteld op basis van de desbetreffende 
notering, tot niet-liquide activa waarvoor een prijsbepaling op maat nodig is. Deze taak kan 
door de beheersmaatschappij of door de bewaarder worden uitgevoerd.

Amendement 755
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De regels voor de waardering van 
activa en voor de berekening van de 
intrinsieke waarde per recht van 
deelneming of aandeel in het AB worden 
vastgelegd in het recht van het land waar 
het AB zijn zetel heeft, of in het reglement 
of de statuten van het AB.

Schrappen

Or. en

Motivering

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.  
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Amendement 756
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De regels voor de waardering van 
activa en voor de berekening van de 
intrinsieke waarde per recht van 
deelneming of aandeel in het AB worden 
vastgelegd in het recht van het land waar 
het AB zijn zetel heeft, of in het reglement 
of de statuten van het AB.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit is de consequentie van de wijzigingen in lid 1. Een onafhankelijke taxateur levert geen 
extra waarde op voor private-equityfondsen, waarvoor geen recht op terugbetaling geldt. 
Beheerders worden niet beloond op basis van de marktwaarde van ongerealiseerde 
beleggingen. De beleggers en beheerders moeten dus wachten tot het fonds winst oplevert 
(pas dan is de waarde zeker). Private-equityaandelen vereisen zorgvuldig beheer en kennis op 
auditniveau om een taxatie te kunnen uitvoeren. Dit veroorzaakt extra kosten zonder 
voordelen voor beleggers.

Amendement 757
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De regels voor de waardering van activa 
en voor de berekening van de intrinsieke 
waarde per recht van deelneming of 
aandeel in het AB worden vastgelegd in 
het recht van het land waar het AB zijn 
zetel heeft, of in het reglement of de 
statuten van het AB.

3. De regels voor de waardering van activa 
en voor de berekening van de intrinsieke 
waarde per recht van deelneming of 
aandeel in het AB zijn die welke zijn 
neergelegd in de door de EU vastgestelde 
relevante normen voor financiële 
verslaglegging, en waar dergelijke 
normen niet automatisch van toepassing 
zijn, wordt in het recht van de lidstaat waar 
het AB is opgericht, of in het reglement of 
de statuten van het AB vastgelegd dat 
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dergelijke normen moeten worden 
toegepast.

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft tot doel te waarborgen dat de passende waarderingsbeginselen 
waarvan in normen inzake financiële verslaglegging in de hele EU wordt uitgegaan, altijd op 
alle AB's worden toegepast, zonder te hoeven wachten tot de desbetreffende nationale 
wetgeving of AB-regeling kan worden gewijzigd, en alle wijzigingen op algemeen aanvaarde 
beginselen te kunnen meenemen zodra de regels in werking treden.

Amendement 758
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De regels voor de waardering van activa 
en voor de berekening van de intrinsieke 
waarde per recht van deelneming of 
aandeel in het AB worden vastgelegd in het 
recht van het land waar het AB zijn zetel 
heeft, of in het reglement of de statuten van 
het AB.

3. De regels voor de waardering van activa 
en voor de berekening van de intrinsieke 
waarde per recht van deelneming of 
aandeel in het AB worden vastgelegd in het 
recht van de lidstaat waar het AB zijn zetel 
heeft, of in de bestaande toepasselijke 
waarderingsstandaarden van de lidstaat 
van herkomst van de BAB, met inbegrip 
van regelingen die zijn vastgesteld door 
door de overheid aangewezen of in de 
nationale wetgeving erkende organen, of 
in het reglement of de statuten van het AB.

Or. en

Amendement 759
Carl Haglund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De regels voor de waardering van activa 3. De regels voor de waardering van activa 
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en voor de berekening van de intrinsieke 
waarde per recht van deelneming of 
aandeel in het AB worden vastgelegd in het 
recht van het land waar het AB zijn zetel 
heeft, of in het reglement of de statuten van 
het AB.

en voor de berekening van de intrinsieke 
waarde per recht van deelneming of 
aandeel in het AB worden vastgelegd in het 
recht van de lidstaat waar het AB zijn zetel 
heeft, of in de bestaande toepasselijke 
waarderingsstandaarden van de lidstaat 
van herkomst van de BAB, met inbegrip 
van regelingen die zijn vastgesteld door 
door de overheid aangewezen of in de 
nationale wetgeving erkende organen, of 
in het reglement of de statuten van het AB.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten over adequate middelen kunnen beschikken om bestaande 
waarderingsstandaarden met betrekking tot uiteenlopende AB's te erkennen. Deze op 
flexibiliteit gerichte aanpak dient in de richtlijn verder te worden uitgewerkt, zodat rekening 
kan worden gehouden met de specifieke kenmerken van hedgefondsen, private-equityfondsen, 
vastgoedfondsen, grondstoffenfondsen en infrastructuurfondsen. 

Amendement 760
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De regels voor de waardering van activa 
en voor de berekening van de intrinsieke 
waarde per recht van deelneming of 
aandeel in het AB worden vastgelegd in 
het recht van het land waar het AB zijn 
zetel heeft, of in het reglement of de 
statuten van het AB.

3. De standaarden en regels voor de 
waardering van activa en voor de 
berekening van de intrinsieke waarde per 
recht van deelneming of aandeel in het AB 
berusten op algemeen aanvaarde 
waarderingsbeginselen en voldoen aan de 
standaarden en regels die zijn vastgelegd 
in het recht van de lidstaat waar het AB 
zijn zetel heeft en in het reglement of de 
statuten van het AB.

Or. en
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Amendement 761
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De regels voor de waardering van activa 
en voor de berekening van de intrinsieke 
waarde per recht van deelneming of 
aandeel in het AB worden vastgelegd in het 
recht van het land waar het AB zijn zetel 
heeft, of in het reglement of de statuten van 
het AB.

3. De regels voor de waardering van activa 
en voor de berekening van de intrinsieke 
waarde per recht van deelneming of 
aandeel in het AB worden vastgelegd in het 
recht van de lidstaat waar het AB is 
opgericht, en/of in het reglement of de 
statuten van het AB.

Or. en

Motivering

Het dient duidelijk te zijn dat waardering door BAB's zelf ook mogelijk is.

Amendement 762
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De regels voor de waardering van activa 
en voor de berekening van de intrinsieke 
waarde per recht van deelneming of 
aandeel in het AB worden vastgelegd in het 
recht van het land waar het AB zijn zetel 
heeft, of in het reglement of de statuten van 
het AB.

3. De regels voor de waardering van activa 
en voor de berekening van de intrinsieke 
waarde per recht van deelneming of 
aandeel in het AB worden vastgelegd in het 
recht van de lidstaat waar het AB is 
opgericht, en/of in het reglement of de 
statuten van het AB.

Or. en

Motivering

Zie artikel 16 van het herziene compromisvoorstel van het voorzitterschap van 15 december 
2009. 
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Amendement 763
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De regels voor de waardering van activa 
en voor de berekening van de intrinsieke 
waarde per recht van deelneming of 
aandeel in het AB worden vastgelegd in het 
recht van het land waar het AB zijn zetel 
heeft, of in het reglement of de statuten van 
het AB.

3. De regels voor de waardering van activa 
en voor de berekening van de intrinsieke 
waarde per recht van deelneming of 
aandeel in het AB worden vastgelegd in het 
recht van de lidstaat waar het AB is 
opgericht, en/of in het reglement of de 
statuten van het AB.

Or. en

Motivering

Het dient duidelijk te zijn dat waardering door BAB's zelf ook mogelijk is.

Amendement 764
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor intern beheerde AB's waarvan de 
aandelen tot de handel op een 
gereglementeerde markt in de Europese 
Unie toegelaten zijn, gelden dezelfde 
regels voor de waardering van activa, het 
opstellen van jaarrekeningen en in het 
algemeen alle overige voorschriften ten 
behoeve van transparantie als die welke 
van toepassing zijn op bedrijven wier 
effecten tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten. 

Or. en

Motivering

De bepaling in artikel 16, lid 3, van het Commissievoorstel dat de regels  voor de waardering 
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van activa "worden vastgelegd in het recht van het land waar het AB zijn zetel heeft" houdt 
geen rekening met het feit dat voor  intern beheerde AB's die genoteerd zijn en verhandeld 
worden op een gereglementeerde markt in de Europese Unie overeenkomstig Verordening 
(EG) 1606/2002 internationale standaarden voor jaarrekeningen en voor financiële 
verslaglegging gelden. Ook zijn hierop de transparantierichtlijn 2004/109/EG en alle daaruit 
voortvloeiende uitvoeringsmaatregelen van toepassing.

Amendement 765
Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De waardering van activa kan op 
een andere transparante, competente en 
passende wijze worden uitgevoerd indien 
er hiertoe een overeenkomst is gesloten 
tussen de deelnemers in het AB, en het 
AB aan de volgende criteria voldoet:
a) De fondsactiva bedragen maximaal 100 
miljoen EUR;
b) De portefeuille van de BAB bestaat uit 
AB'S waarvan de beheerde activa in 
totaal niet meer dan 1 miljard EUR 
bedragen; 
c) De portefeuille van de BAB bestaat uit 
AB's zonder hefboomfinanciering;
d) De portefeuille van de BAB bestaat uit 
AB'S waarvoor gedurende een periode 
van vijf jaar vanaf de datum van 
oprichting van het AB geen 
terugbetalingsrechten kunnen worden 
uitgeoefend;
d) De BAB doet duurzame investeringen 
via risico- of groeikapitaal in kleine en 
middelgrote ondernemingen of projecten 
op het gebied van milieu- of 
technologische innovatie.

Or. en
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Motivering

Om tot een groenere en op kennis gebaseerde economie te komen zijn particuliere 
investeringen nodig. Excessieve administratieve lasten kunnen dergelijke investeringen 
ontmoedigen of ondergraven. 

Amendement 766
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Onafhankelijke waardering is niet 
verplicht voor closed-ended AB's.

Or. en

Motivering

Waardering is niet van belang voor closed-ended AB's aangezien de waarde wordt berekend 
op het moment van liquidatie van het fonds.

Amendement 767
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De BAB blijft aansprakelijk voor de 
accurate vaststelling van de waarden van 
de aandelen en rechten van deelneming 
van het AB.

Or. en

Motivering

De beleggers hebben een overeenkomst gesloten met de BAB, die aansprakelijk moet blijven 
voor de kwaliteit van de waardering.
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Amendement 768
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter nadere 
uitwerking van de criteria op grond 
waarvan een taxateur onafhankelijk in de 
zin van lid 1 kan worden geacht.

Schrappen

Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Motivering

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds.  This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages.  This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.  
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Amendement 769
Marta Andreasen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter nadere 
uitwerking van de criteria op grond 
waarvan een taxateur onafhankelijk in de 
zin van lid 1 kan worden geacht.

Schrappen

Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Motivering

Waardering wordt nu ook al door onafhankelijke deskundigen uitgevoerd als de 
omstandigheden dit vereisen. Niet voor alle activa is onafhankelijke waardering nodig, maar 
het voorschrift dat waarderingen altijd volledig onafhankelijk moeten worden uitgevoerd 
verhoogt de kosten voor fondsen en vermindert de winst voor beleggers.

Amendement 770
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter nadere 
uitwerking van de criteria op grond 
waarvan een taxateur onafhankelijk in de 
zin van lid 1 kan worden geacht.

Schrappen

Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, 
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bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Motivering

Dit is de consequentie van de wijzigingen in lid 1. Een onafhankelijke taxateur levert geen 
extra waarde op voor private-equityfondsen, waarvoor geen recht op terugbetaling geldt. 
Beheerders worden niet beloond op basis van de marktwaarde van ongerealiseerde 
beleggingen. De beleggers en beheerders moeten dus wachten tot het fonds winst oplevert 
(pas dan is de waarde zeker). Private-equityaandelen vereisen zorgvuldig beheer en kennis op 
auditniveau om een taxatie te kunnen uitvoeren. Dit veroorzaakt extra kosten zonder 
voordelen voor beleggers.

Amendement 771
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter nadere 
uitwerking van de criteria op grond 
waarvan een taxateur onafhankelijk in de 
zin van lid 1 kan worden geacht.

Schrappen

Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Motivering

"Waardering" heeft betrekking op de waarde van fondsactiva alsook op de waarde van het 
fonds zelf. Het reguleringskader voor waardering van fondsen moet rekening houden met de 
specifieke kenmerken van deze verschillende niveaus van waardering. De eisen aan 
waardering van activa lopen sterk uiteen naar gelang van de aard van de activa in kwestie, 
van zeer liquide activa waarvan de prijs wordt vastgesteld op basis van de desbetreffende 
notering, tot niet-liquide activa waarvoor een prijsbepaling op maat nodig is. Deze taak kan 
door de beheersmaatschappij of door de bewaarder worden uitgevoerd.
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Amendement 772
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter nadere 
uitwerking van de criteria op grond 
waarvan een taxateur onafhankelijk in de 
zin van lid 1 kan worden geacht.

4. De Commissie stelt overeenkomstig 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater
gedelegeerde handelingen vast ter nadere 
uitwerking van de criteria betreffende de 
procedures voor accurate vaststelling van 
de intrinsieke waarde van de activa en de 
aandelen of rechten van deelneming van 
een AB.  In deze handelingen wordt ook 
aangegeven met welke frequentie de 
waardering van open-endedfondsen wordt 
uitgevoerd met het oog op de 
onderliggende activa van het fonds en zijn 
uitgifte- en terugbetalingsbeleid. De 
Commissie stelt tevens overeenkomstig de 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater 
gedelegeerde handelingen vast ter nadere 
uitwerking van de criteria in geval van 
behoefte aan externe verificatie.

Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Amendement 773
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt 4. De Commissie stelt overeenkomstig 
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uitvoeringsmaatregelen vast ter nadere 
uitwerking van de criteria op grond 
waarvan een taxateur onafhankelijk in de 
zin van lid 1 kan worden geacht.

artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater
gedelegeerde handelingen vast ter nadere 
uitwerking van de criteria betreffende de 
procedures voor accurate waardering van
de activa en de aandelen of rechten van 
deelneming van een AB alsmede de 
adequate mate van functionele 
onafhankelijkheid van de 
waarderingstaak.  In deze handelingen 
wordt ook aangegeven met welke 
frequentie de waardering van open-
endedfondsen wordt uitgevoerd met het 
oog op de onderliggende activa van het 
fonds en zijn uitgifte- en 
terugbetalingsbeleid. De Commissie stelt 
tevens overeenkomstig de artikelen 49 bis, 
49 ter en 49 quater gedelegeerde 
handelingen vast ter nadere uitwerking 
van de criteria in geval van behoefte aan 
externe verificatie zoals bedoeld in lid 2.

Or. en

Amendement 774
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter nadere 
uitwerking van de criteria op grond 
waarvan een taxateur onafhankelijk in de 
zin van lid 1 kan worden geacht.

4. De Commissie stelt overeenkomstig 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater
gedelegeerde handelingen vast ter nadere 
uitwerking van de criteria betreffende de 
procedures voor accurate waardering van 
de activa en de aandelen of rechten van 
deelneming van een AB alsmede de 
adequate mate van functionele 
onafhankelijkheid van de 
waarderingstaak.  In deze handelingen 
wordt ook aangegeven met welke 
frequentie de waardering van open-
endedfondsen wordt uitgevoerd met het 
oog op de onderliggende activa van het 
fonds en zijn uitgifte- en 
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terugbetalingsbeleid. De Commissie stelt 
tevens overeenkomstig de artikelen 49 bis, 
49 ter en 49 quater gedelegeerde 
handelingen vast ter nadere uitwerking 
van de criteria in geval van behoefte aan 
externe verificatie zoals bedoeld in lid 2 
bis.

Or. en

Motivering

Het dient duidelijk te zijn dat waardering door BAB's zelf ook mogelijk is.

Amendement 775
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter nadere 
uitwerking van de criteria op grond 
waarvan een taxateur onafhankelijk in de 
zin van lid 1 kan worden geacht.

4. De Commissie stelt overeenkomstig 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater
gedelegeerde handelingen vast ter nadere 
uitwerking van de criteria betreffende de 
procedures voor accurate waardering van 
de activa en de aandelen of rechten van 
deelneming van een AB alsmede de 
adequate mate van functionele 
onafhankelijkheid van de 
waarderingstaak.  In deze handelingen 
wordt ook aangegeven met welke 
frequentie de waardering van open-
endedfondsen wordt uitgevoerd met het 
oog op de onderliggende activa van het 
fonds en zijn uitgifte- en 
terugbetalingsbeleid. De Commissie stelt 
tevens overeenkomstig de artikelen 49 bis, 
49 ter en 49 quater gedelegeerde 
handelingen vast ter nadere uitwerking 
van de criteria in geval van behoefte aan 
externe verificatie zoals bedoeld in lid 2 
bis.

Or. en
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Motivering

Zie artikel 16 van het herziene compromisvoorstel van het voorzitterschap van 15 december 
2009. 

Amendement 776
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter nadere 
uitwerking van de criteria op grond 
waarvan een taxateur onafhankelijk in de 
zin van lid 1 kan worden geacht.

4. De Commissie stelt overeenkomstig 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater
gedelegeerde handelingen vast ter nadere 
uitwerking van de criteria betreffende de 
procedures voor accurate waardering van 
de activa en de aandelen of rechten van 
deelneming van een AB alsmede de 
adequate mate van functionele 
onafhankelijkheid van de 
waarderingstaak.  In deze handelingen 
wordt ook aangegeven met welke 
frequentie de waardering van open-
endedfondsen wordt uitgevoerd met het 
oog op de onderliggende activa van het 
fonds en zijn uitgifte- en 
terugbetalingsbeleid. De Commissie stelt 
tevens overeenkomstig de artikelen 49 bis, 
49 ter en 49 quater gedelegeerde 
handelingen vast ter nadere uitwerking 
van de criteria in geval van behoefte aan 
externe verificatie zoals bedoeld in lid 2 
bis.

Or. en

Motivering

Het dient duidelijk te zijn dat waardering door BAB's zelf ook mogelijk is.
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Amendement 777
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter nadere 
uitwerking van de criteria op grond 
waarvan een taxateur onafhankelijk in de 
zin van lid 1 kan worden geacht.

4. De Commissie stelt overeenkomstig 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater
gedelegeerde handelingen vast ter nadere 
uitwerking van de criteria op grond 
waarvan het waarderingsproces 
onafhankelijk kan worden geacht en aan 
welke organisatorische voorschriften moet 
worden voldaan om belangenconflicten te 
voorkomen.

Or. en

Amendement 778
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter nadere 
uitwerking van de criteria op grond 
waarvan een taxateur onafhankelijk in de 
zin van lid 1 kan worden geacht.

4. De Commissie stelt overeenkomstig 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater
gedelegeerde handelingen vast ter nadere 
uitwerking van de criteria op grond 
waarvan een taxateur onafhankelijk in de 
zin van lid 1 en de overeenkomstig lid 3 
toe te passen algemeen erkende 
waarderingsbeginselen kan worden 
geacht. 

Or. en

Motivering

Bescherming van investeerders vereist dat waardering plaatsvindt op basis van beginselen die 
ten minste vergelijkbaar zijn. Zonder teveel op details in te gaan zou de Commissie de regels 
moeten vaststellen die de gemeenschappelijke basis voor alle waarderingsprocedures.
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Amendement 779
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter nadere 
uitwerking van de criteria op grond 
waarvan een taxateur onafhankelijk in de 
zin van lid 1 kan worden geacht.

4. De Commissie stelt overeenkomstig 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater
gedelegeerde handelingen vast ter nadere 
uitwerking van de criteria op grond 
waarvan een taxateur onafhankelijk kan 
worden geacht en een 
waarderingscertificering heeft verkregen, 
beide in de zin van lid 1.

Or. en

Motivering

 Voor deugdelijke en transparante waardering zijn voor de hele EU geldende procedures en 
een consistente kwaliteit van onafhankelijke waardering nodig. De onlangs opgerichte 
Europese Autoriteit voor effecten en markten (EAEM) is wellicht de passende instelling om 
certificering van taxateurs uit te voeren, richtsnoeren voor waardering op te stellen en 
toezicht te houden op de uitvoering daarvan.

Amendement 780
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter nadere 
uitwerking van de criteria op grond 
waarvan een taxateur onafhankelijk in de 
zin van lid 1 kan worden geacht.

4. De Commissie stelt overeenkomstig 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater
gedelegeerde handelingen vast ter nadere 
uitwerking van de criteria op grond 
waarvan een taxateur onafhankelijk kan 
worden geacht en een 
waarderingscertificering heeft verkregen, 
beide in de zin van lid 1.
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Or. en

Motivering

Voor deugdelijke en transparante waardering zijn voor de hele EU geldende procedures en 
een consistente kwaliteit van onafhankelijke waardering nodig. De onlangs opgerichte 
Europese Autoriteit voor effecten en markten (EAEM) is wellicht de passende instelling om 
certificering van taxateurs uit te voeren, richtsnoeren voor waardering op te stellen en 
toezicht te houden op de uitvoering daarvan.

Amendement 781
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter nadere 
uitwerking van de criteria op grond 
waarvan een taxateur onafhankelijk in de 
zin van lid 1 kan worden geacht.

4. De Commissie stelt overeenkomstig 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater
gedelegeerde handelingen vast ter nadere 
uitwerking van de criteria op grond 
waarvan een taxateur onafhankelijk in de 
zin van lid 1 kan worden geacht. De 
Commissie stelt tevens overeenkomstig de 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater 
gedelegeerde handelingen vast ter nadere 
uitwerking van de criteria voor onder 
toezicht staande entiteiten die als taxateur 
mogen optreden.

Or. en

Motivering

Een taxateur moet een vergunning hebben en onder toezicht staan.
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Amendement 782
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor intern beheerde AB's waarvan de 
aandelen tot de handel op een 
gereglementeerde markt in de Europese 
Unie toegelaten zijn, gelden dezelfde 
regels voor de waardering van activa, het 
opstellen van jaarrekeningen en in het 
algemeen alle overige voorschriften ten 
behoeve van transparantie als die welke 
van toepassing zijn op bedrijven wier 
effecten tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten. 

Or. en

Motivering

Article 16.3 of the Commission’s proposal, by declaring that the rules on valuation of assets 
of AIF “shall be laid down in the law of the country where the AIF is domiciled”, overlooks 
that those internally managed AIF which are listed and traded on a regulated market in the 
European Union are subject, in keeping with Regulation (EC) 1606/2002, to International 
Accounting and Financial Reporting Standards. They are also subject to the Transparency 
Directive 2004/109/EC and all its implementing measures. Private Equity Funds have no 
redemption rights and performance is rewarded by a share in profits which are actually 
realised in excess of a stipulated minimum or “hurdle” rate of return for investors. Moreover, 
it is normally the case that even standard management fees are calculated by reference to 
commitments made to the Private Equity Fund and not to fluctuating values. Private Equity 
Funds already have arrangements where there is an audit at both the portfolio company level 
and the AIF level. Their assets are of a nature which require detailed management and audit 
level knowledge in order to produce a valuation. Employing an external valuer would be very 
unlikely to add value to the exercise but would be a considerable extra expense to be borne by 
investors.

Amendement 783
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter nadere 
uitwerking van de criteria op grond 
waarvan een taxateur onafhankelijk in de 
zin van lid 1 kan worden geacht.

4. De Commissie kan overeenkomstig 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater
gedelegeerde handelingen vaststellen ter 
nadere uitwerking van de criteria op grond 
waarvan een taxateur functioneel 
onafhankelijk in de zin van lid 1 kan 
worden geacht.

Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. <Original>{EN}en</Original>

Motivering

Indien dit artikel wordt goedgekeurd is dit de correcte formulering volgens de nieuwe 
"comitologie"-procedures.

Amendement 784
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De leden 1 tot en met 4 zijn niet van 
toepassing op BAB's die uitsluitend AB's 
beheren:
a) die geen gebruik maken van 
hefboomfinanciering;
b) ten aanzien waarvan gedurende een 
periode van vijf jaar vanaf de datum van 
oprichting van het AB geen 
terugbetalingsrechten kunnen worden 
uitgeoefend; alsmede
c) die overeenkomstig hun 
beleggingsstrategie en -doelstellingen 
uitsluitend infrequent beleggingen en 
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afstotingen doen.
Een BAB die aan de in dit lid genoemde 
eisen voldoet, zorgt ervoor dat voor elk 
door hem beheerd AB passende en 
consistente procedures worden vastgesteld 
zodat er een accurate waardering van de 
activa van het AB kan worden uitgevoerd 
en de waarde van de aandelen of rechten 
van deelneming in het AB kan worden 
berekend, en waar nodig gepubliceerd.
Deze waarderingsprocedures, die jaarlijks 
worden uitgevoerd, worden vastgesteld 
overeenkomstig de in de sector 
gehanteerde richtsnoeren en/of worden 
met de beleggers contractueel 
overeengekomen.

Or. en

Motivering

Private-equityfondsen kennen reeds regelingen waarbij er zowel op het niveau van de 
portefeuillebeheerder als op dat van het AB accountantscontrole plaatsvindt.

Amendement 785
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en
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Motivering

De aandelen van beursgenoteerde industriële holdings worden openbaar verhandeld en dus 
voortdurend door de markt gewaardeerd. Er is dus geen behoefte aan een externe taxateur, 
een de voorgestelde eisen inzake waardering zijn overbodig. Bovendien vallen 
beursgenoteerde industriële holdings reeds onder de bestaande EU-wetgeving inzake 
waardering, nl. de verordening over jaarrekeningen en financiële verslaglegging. Naleving 
van deze bepaling door beursgenoteerde BAB's en beleggingsmaatschappijen zou hoge kosten 
meebrengen, zonder toegevoegde waarde voor de beleggers of voor de stabiliteit van de 
financiële markten.

Amendement 786
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Dit artikel is niet van toepassing op 
AB’s die de vorm aannemen van een 
private-equityfonds.

Or. en

Motivering

Article 16.3 of the Commission’s proposal, by declaring that the rules on valuation of assets 
of AIF “shall be laid down in the law of the country where the AIF is domiciled”, overlooks 
that those internally managed AIF which are listed and traded on a regulated market in the 
European Union are subject, in keeping with Regulation (EC) 1606/2002, to International 
Accounting and Financial Reporting Standards. They are also subject to the Transparency 
Directive 2004/109/EC and all its implementing measures. Private Equity Funds have no 
redemption rights and performance is rewarded by a share in profits which are actually 
realised in excess of a stipulated minimum or “hurdle” rate of return for investors. Moreover, 
it is normally the case that even standard management fees are calculated by reference to 
commitments made to the Private Equity Fund and not to fluctuating values. Private Equity 
Funds already have arrangements where there is an audit at both the portfolio company level 
and the AIF level. Their assets are of a nature which require detailed management and audit 
level knowledge in order to produce a valuation. Employing an external valuer would be very 
unlikely to add value to the exercise but would be a considerable extra expense to be borne by 
investors.
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Amendement 787
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Dit artikel is niet van toepassing op 
AB’s die de vorm aannemen van een 
private-equityfonds.

Or. en

Motivering

Private Equity Funds have no redemption rights and performance is rewarded by a share in 
profits which are actually realised in excess of a stipulated minimum or “hurdle” rate of 
return for investors. Moreover, it is normally the case that even standard management fees 
are calculated by reference to commitments made to the Private Equity Fund and not to 
fluctuating values. Private Equity Funds already have arrangements where there is an audit 
at both the portfolio company level and the AIF level. Their assets are of a nature which 
require detailed management and audit level knowledge in order to produce a valuation. 
Employing an external valuator would be very unlikely to add value to the exercise but would 
be a considerable extra expense to be borne by investors.

Amendement 788
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 Artikel 17

Bewaarder Taken van de bewaarder

Or. en

Motivering

In plaats van het concept van een bewaarder aan de verschillende bestaande fondsstructuren 
op te dringen, moeten de taken van een bewaarder duidelijk worden gedefinieerd en mogen 
deze taken worden toegewezen aan een bewaarder of een andere instelling die garant staat 
voor een onafhankelijke uitvoering in het belang van de beleggers. 
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Amendement 789
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De BAB zorgt ervoor dat voor elk door 
hem beheerd AB een bewaarder wordt 
benoemd die, voor zover van toepassing, 
de volgende taken vervult:

1. De BAB zorgt ervoor dat voor elk door 
hem beheerd AB (behalve voor closed-
ended AB's die voornamelijk beleggen in 
financiële instrumenten of andere activa 
welke voor lange-termijnbeleggingen en 
niet voor de handel zijn bedoeld) een 
bewaarder wordt benoemd die, voor zover 
van toepassing, de volgende taken vervult:

Or. en

Motivering

Private-equity dakfondsen (en ook private-equityfondsen zelf) zijn closed-ended en richten 
zich op lange-termijnbeleggingen en niet zozeer op de handel.  Het merendeel van deze 
fondsen doet in de loop van hun bestaan een relatief klein aantal illiquide beleggingen. De 
illiquide aard van private-equitybeleggingen en het feit dat zij voor de lange termijn worden 
gedaan betekent dat er geen behoefte bestaat aan gespecialiseerde bewaardersdiensten. De 
voorwaardelijke verplichtingen die voor beleggingen van private-equity dakfondsen gelden, 
maken deze ongeschikt voor bewaring door een bewaarder.

Amendement 790
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De BAB zorgt ervoor dat voor elk door 
hem beheerd AB een bewaarder wordt 
benoemd die, voor zover van toepassing, 
de volgende taken vervult:

1. De BAB zorgt ervoor dat voor elk door 
hem beheerd AB, voor zover van 
toepassing, de bewaartaken onafhankelijk 
en uitsluitend in het belang van de 
beleggers van het AB worden uitgevoerd. 
De bewaartaken zijn:
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Or. en

Motivering

In plaats van het concept van een bewaarder aan de verschillende bestaande fondsstructuren 
op te dringen, moeten de taken van een bewaarder duidelijk worden gedefinieerd en mogen 
deze taken worden toegewezen aan een bewaarder of een andere instelling die garant staat 
voor een onafhankelijke uitvoering in het belang van de beleggers.

Amendement 791
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De BAB zorgt ervoor dat voor elk door 
hem beheerd AB een bewaarder wordt 
benoemd die, voor zover van toepassing, 
de volgende taken vervult:

1. De BAB zorgt ervoor dat voor elk door 
hem beheerd AB één individuele
bewaarder wordt benoemd die, voor zover 
van toepassing, de volgende bewaartaken
vervult:

Or. en

Motivering

De volgende wijzigingen aan lid 1 zijn bedoeld om een logisch kader te creëren met 
betrekking tot de activa van het AB: a) contante activa van het AB; b) financiële instrumenten 
van het AB die aan de bewaarnemer zijn geleverd en bepaalde rechten van het AB; en c) 
andere activa van het AB.

Amendement 792
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De BAB zorgt ervoor dat voor elk door 
hem beheerd AB een bewaarder wordt 
benoemd die, voor zover van toepassing, 
de volgende taken vervult:

1. De BAB zorgt ervoor dat voor elk door 
hem beheerd AB één individuele
bewaarder wordt benoemd die, voor zover 
van toepassing, de volgende taken vervult:
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Or. en

Amendement 793
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De BAB zorgt ervoor dat voor elk door 
hem beheerd AB een bewaarder wordt 
benoemd die, voor zover van toepassing, 
de volgende taken vervult:

1. De BAB zorgt ervoor dat voor elk door 
hem beheerd AB één individuele
bewaarder wordt benoemd die, voor zover 
van toepassing, de volgende taken vervult:

Or. en

Motivering

Dit voorschrift is van essentieel belang wil gewaarborgd worden dat alle activa van het AB 
bij één enkele bewaarder worden ondergebracht, die dan een volledig overzicht heeft van de 
activa van het AB en dus ook in de juiste positie verkeert om toezicht uit te oefenen. Deze 
voorwaarde belet de bewaarder niet derden in te schakelen aan wie een aantal taken worden 
overgedragen.

Amendement 794
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De BAB zorgt ervoor dat voor elk door 
hem beheerd AB een bewaarder wordt 
benoemd die, voor zover van toepassing, 
de volgende taken vervult:

1. De BAB zorgt ervoor dat voor elk door 
hem beheerd AB één individuele
bewaarder wordt benoemd die, voor zover 
van toepassing, de volgende taken vervult:

Or. en
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Amendement 795
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De BAB zorgt ervoor dat voor elk door 
hem beheerd AB een bewaarder wordt
benoemd die, voor zover van toepassing, 
de volgende taken vervult:

1. De BAB zorgt ervoor dat voor elk door 
hem beheerd AB één of meerdere 
bewaarders worden benoemd die, voor 
zover van toepassing, de volgende taken 
vervullen:

Or. en

Motivering

Beheerders moeten kunnen diversifiëren onder dienstverleners (beheerders, taxateurs en 
bewaarders/bewaarnemers) die een statutaire zetel in de EU hebben maar hun hoofdvestiging 
eventueel buiten de EU.

Amendement 796
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De BAB zorgt ervoor dat voor elk door 
hem beheerd AB een bewaarder wordt 
benoemd die, voor zover van toepassing, 
de volgende taken vervult:

1. De BAB zorgt ervoor dat voor elk door 
hem beheerd AB een bewaarder wordt 
benoemd die, voor zover van toepassing, 
de volgende functies vervult:

Or. en

Motivering

De volgende wijzigingen aan lid 1 zijn bedoeld om een logisch kader te creëren met 
betrekking tot de activa van het AB: a) contante activa van het AB; b) financiële instrumenten 
van het AB die aan de bewaarnemer zijn geleverd en bepaalde rechten van het AB; en c) 
andere activa van het AB.
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Amendement 797
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) hij ontvangt alle betalingen van 
beleggers die inschrijven op rechten van 
deelneming of aandelen in een door de 
BAB beheerd AB en boekt ze voor de BAB 
op een aparte rekening; 

Schrappen

Or. en

Motivering

De bijkomende taken die de amendementen 68 t/m 72 (artikel 17, lid 1) van het 
ontwerpverslag invoeren,  zijn zaken die behoren tot de bevoegdheden van de raad van 
beheer van een vennootschap die volgens het Europees vennootschapsrecht is opgericht. 
Wanneer het AB de BAB is en aan het Europees recht is onderworpen, mogen er geen 
problemen zijn om de BAB toe te staan deze delen van de taken van een bewaarder te
verrichten.

Amendement 798
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) hij ontvangt alle betalingen van 
beleggers die inschrijven op rechten van 
deelneming of aandelen in een door de 
BAB beheerd AB en boekt ze voor de BAB 
op een aparte rekening; 

a) hij verifieert of contanten van het AB 
die als deposito zijn geplaatst, bij een of 
meer erkende banken worden 
aangehouden, met inbegrip van de 
bewaarder als deze een erkende bank is;

Or. en

Motivering

Om de coherentie in lid 1 (zoals hierboven gewijzigd) te waarborgen, mag letter a) uitsluitend 
betrekking hebben op contanten die activa van het AB zijn, maar niet op contanten die géén 
activa van het AB zijn.  Buiten het AB geboekte contanten met betrekking tot inschrijvingen en 
terugbetalingen worden voldoende behandeld in de letters a) t/m c) van lid 1 bis hieronder. 
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Het is aan te bevelen het plaatsen van fondscontanten in deposito's te onderwerpen aan een 
regeling die gelijkaardig is aan deze die vereist is voor geld van cliënten krachtens de MiFID-
richtlijn. Ook is er ruimte voor meer gedetailleerde eisen (indien nodig) op niveau 2.

Amendement 799
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) hij ontvangt alle betalingen van 
beleggers die inschrijven op rechten van 
deelneming of aandelen in een door de 
BAB beheerd AB en boekt ze voor de BAB 
op een aparte rekening; 

a) hij verifieert of contanten van het AB 
die als deposito zijn geplaatst, bij een of 
meer erkende kredietinstellingen worden 
aangehouden, met inbegrip van de 
bewaarder als deze een erkende 
kredietinstelling is;

Or. en

Motivering

Om de coherentie in lid 1 (zoals hierboven gewijzigd) te waarborgen, mag letter a) uitsluitend 
betrekking hebben op contanten die activa van het AB zijn, maar niet op contanten die géén 
activa van het AB zijn. Het is aan te bevelen het plaatsen van fondscontanten in deposito's te 
onderwerpen aan een regeling die gelijkaardig is aan deze die vereist is voor geld van 
cliënten krachtens de MiFID-richtlijn.  Ook is er ruimte voor meer gedetailleerde eisen 
(indien nodig) op niveau 2.

Amendement 800
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) hij ontvangt alle betalingen van 
beleggers die inschrijven op rechten van 
deelneming of aandelen in een door de 
BAB beheerd AB en boekt ze voor de BAB 
op een aparte rekening;

a) hij houdt contantenrekeningen in 
deposito die in de boekhouding van de 
bewaarder zijn geopend; 

Or. en
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Motivering

De bewaarder moet onder meer verifiëren of bewegingen van contant geld op een 
contantenrekening worden geboekt en of orders overeenkomstig na te leven regels worden 
uitgevoerd.

Amendement 801
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) hij ontvangt alle betalingen van 
beleggers die inschrijven op rechten van 
deelneming of aandelen in een door de 
BAB beheerd AB en boekt ze voor de BAB 
op een aparte rekening;

a) hij houdt contantenrekeningen in 
deposito die in de boekhouding van de 
bewaarder zijn geopend; 

Or. en

Motivering

De rol van de bewaarder met betrekking tot inschrijvings- en terugbetalingsorders is 
beschreven in lid c bis. De bewaarder verifieert of orders overeenkomstig na te leven regels 
worden uitgevoerd, onder meer of bewegingen van contant geld met betrekking tot deze 
orders correct op een contantenrekening zijn geboekt. 

Amendement 802
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) hij ontvangt alle betalingen van 
beleggers die inschrijven op rechten van 
deelneming of aandelen in een door de 

a) hij houdt contantenrekeningen in 
deposito die in de boekhouding van de 
bewaarder zijn geopend;
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BAB beheerd AB en boekt ze voor de BAB 
op een aparte rekening;

Or. en

Amendement 803
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) hij bewaart financiële instrumenten van 
het AB;

b) hij bewaart financiële instrumenten van 
het AB, met name:

i) hij neemt alle financiële instrumenten 
in bewaring die op effectenrekeningen 
kunnen worden gecrediteerd. Daarbij ziet 
de door de BAB benoemde bewaarder 
erop toe dat de activa gescheiden worden 
gehouden door in zijn boekhouding op 
naam van elk AB afzonderlijke 
rekeningen te openen. Niettegenstaande 
dit beginsel kunnen de lidstaten scheiding 
op zogenaamde omnibusrekeningen 
toestaan, op voorwaarde dat de activa van 
elk fonds te allen tijde duidelijk als de 
activa van een welbepaald AB kunnen 
worden geïdentificeerd;
ii) hij houdt de registers bij om het 
eigendom te verifiëren van financiële 
instrumenten die niet in bewaring kunnen 
worden genomen op grond van de door de 
BAB verstrekte informatie, met inbegrip 
van externe bewijsstukken over het 
bestaan van de transactie;

Or. en

Motivering

Het begrip 'eigendom' is zeer complex en kan niet in de context van deze richtlijn worden 
behandeld. De Commissie werkt momenteel aan dit onderwerp in het kader van de geplande 
regelgeving over rechtszekerheid voor effectenholdings. Om deze reden moeten de functies 
van bewaarders met betrekking tot de bewaring van activa van fondsen afzonderlijk worden 
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vastgesteld voor elke soort activa die in aanmerking komen om in een AB-portefeuille te 
worden opgenomen, ook al is dit moeilijk. Dit is tevens het resultaat van de raadpleging van 
de Commissie over de icbe-bewaarder.

Amendement 804
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) hij bewaart financiële instrumenten van 
het AB;

b) hij bewaart financiële instrumenten van 
het AB, met name:

i) hij neemt alle financiële instrumenten 
in bewaring die op effectenrekeningen 
kunnen worden gecrediteerd. Daarbij ziet 
de door de BAB benoemde bewaarder 
erop toe dat de activa gescheiden worden 
gehouden door in zijn boekhouding op 
naam van elk AB afzonderlijke 
rekeningen te openen. Niettegenstaande 
dit beginsel kunnen de lidstaten scheiding 
op zogenaamde omnibusrekeningen 
toestaan, op voorwaarde dat de activa van 
elk fonds te allen tijde duidelijk als de 
activa van een welbepaald AB kunnen 
worden geïdentificeerd;
ii) hij houdt de registers bij om het 
eigendom te verifiëren van financiële 
instrumenten die niet in bewaring kunnen 
worden genomen op grond van de door de 
BAB verstrekte informatie, met inbegrip 
van externe bewijsstukken over het 
bestaan van de transactie;

Or. en

Motivering

De functies van bewaarders met betrekking tot de bewaring van activa van fondsen moeten 
voor elke soort activa afzonderlijk worden vastgesteld. Dit sluit aan bij het resultaat van de 
raadpleging van de Commissie over de icbe-bewaarder. Het begrip 'eigendom' kan niet in de 
context van deze richtlijn worden behandeld omdat het zeer complex is en de Commissie bezig 
is met een andere procedure ter zake. 
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Amendement 805
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) hij bewaart financiële instrumenten van 
het AB;

b) hij bewaart financiële instrumenten van 
het AB, met name:
i) hij neemt alle financiële instrumenten 
in bewaring die op effectenrekeningen 
kunnen worden gecrediteerd. Daarbij ziet 
de door de BAB benoemde bewaarder 
erop toe dat de activa gescheiden worden 
gehouden door in zijn boekhouding op 
naam van elk AB afzonderlijke 
rekeningen te openen;
ii) hij houdt de registers bij om het 
eigendom te verifiëren van financiële 
instrumenten die niet in bewaring kunnen 
worden genomen op grond van de door de 
BAB verstrekte informatie, met inbegrip 
van externe bewijsstukken over het 
bestaan van de transactie;

Or. en

Amendement 806
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) hij bewaart financiële instrumenten van 
het AB;

b) hij bewaart financiële instrumenten van 
het AB, met name:

i) hij neemt alle financiële instrumenten 
in bewaring die in een centrale 
effectenbewaarinstelling kunnen worden 
bewaard en in de boekhouding van de 
bewaarder kunnen worden opgenomen.
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Daarbij ziet de bewaarder erop toe dat de 
activa van het AB gescheiden worden 
gehouden van zijn eigen activa en van 
deze van eventuele subbewaarnemers en 
opent hij afzonderlijke rekeningen op 
naam van elk AB;
ii) hij houdt een inventaris bij voor de 
financiële instrumenten die niet in 
bewaring kunnen worden genomen;

Or. en

Motivering

Amendement 807
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) hij bewaart financiële instrumenten van 
het AB;

b) hij bewaart financiële instrumenten van 
het AB, met name:
i) hij neemt alle financiële instrumenten 
in bewaring die materieel aan de 
bewaarder worden geleverd; en
ii) hij handhaaft alle rechten in verband 
met financiële instrumenten die via een 
systeem voor registratie of middellijke 
deelneming aan het AB zijn gecrediteerd.
Alle dergelijke financiële instrumenten 
moeten gescheiden worden gehouden van 
de activa van de bewaarder of van 
eventuele derden die overeenkomstig lid 4 
zijn benoemd, en in de boekhouding van 
de bewaarder of derde moet duidelijk zijn 
aangegeven dat deze tot het AB behoren;

Or. en
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Motivering

Wijzigingen die de tekst doen aansluiten bij toepasselijke rechtsstelsels waarin de 
bewaringsverplichtingen van een bewaarnemer van toepassing zijn op financiële 
instrumenten die materieel worden bijgehouden en op rechten in verband met financiële 
instrumenten, zoals giraal overdraagbare effecten die rechtstreeks of onrechtstreeks via 
centrale effectenbewaarinstellingen worden bijgehouden.

Amendement 808
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) hij bewaart financiële instrumenten van 
het AB;

b) hij bewaart financiële instrumenten van 
het AB, met name:
i) hij neemt alle financiële instrumenten 
in bewaring die hem materieel worden 
geleverd; en
ii) hij handhaaft alle rechten in verband 
met financiële instrumenten die hem via 
een systeem voor registratie of middellijke 
deelneming zijn gecrediteerd.
Alle dergelijke financiële instrumenten 
moeten gescheiden worden gehouden van 
de activa van de bewaarder of van 
eventuele bewaarnemers, en in de 
boekhouding van de bewaarder moet 
duidelijk zijn aangegeven dat deze tot het 
AB behoren;

Or. en

Motivering

Wijzigingen die de tekst doen aansluiten bij toepasselijke rechtsstelsels waarin de 
bewaringsverplichtingen van een bewaarnemer van toepassing zijn op financiële 
instrumenten die materieel worden bijgehouden en op rechten in verband met financiële 
instrumenten, zoals giraal overdraagbare effecten die bijvoorbeeld via centrale 
effectenbewaarinstellingen of in de boekhouding van registrateurs van uitgevende  
instellingen worden bijgehouden. Dit moet verder worden behandeld in niveau 2.
Scheidingseisen moeten in niveau 2 worden geregeld.
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Amendement 809
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) hij ziet erop toe dat de onder b) 
genoemde financiële instrumenten niet 
zonder voorafgaande toestemming van de 
BAB worden hergebruikt en dat deze 
toestemming niet is ingetrokken;

Or. en

Motivering

Slaat zowel op materiële als op giraal overdraagbare activa.

Amendement 810
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) hij ziet erop toe dat de onder b) 
genoemde financiële instrumenten niet 
zonder voorafgaande toestemming van de 
BAB worden hergebruikt en dat deze 
toestemming niet is ingetrokken;

Or. en

Motivering

Slaat zowel op materiële als op giraal overdraagbare activa.
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Amendement 811
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) hij gaat na of het AB zelf dan wel de 
BAB voor het AB het eigendom heeft 
verkregen van alle andere activa waarin 
het AB belegt.

c) hij houdt registers bij waaruit het 
eigendom blijkt van andere activa van het 
AB dan deze die onder a) en b) zijn 
genoemd.

Or. en

Motivering

Wijziging voor het geval de bewaarder niet voorkomt in de eigendomsketen van dergelijke 
activa.  De bewaarder houdt registers bij die nuttig bewijsmateriaal leveren, maar van hem 
kan niet worden verwacht dat hij de geldigheid van de titel bevestigt.  Het soort te verkrijgen 
bewijs moet nader worden bepaald in niveau 2.

Amendement 812
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) hij gaat na of het AB zelf dan wel de 
BAB voor het AB het eigendom heeft 
verkregen van alle andere activa waarin 
het AB belegt.

c) hij houdt het register bij om het 
eigendom van andere activa van het AB te 
bewijzen op grond van door de BAB 
verstrekte of andere informatie.

Or. en
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Amendement 813
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) hij gaat na of het AB zelf dan wel de 
BAB voor het AB het eigendom heeft 
verkregen van alle andere activa waarin 
het AB belegt.

c) hij houdt het register bij om het 
eigendom van andere activa van het AB te 
bewijzen op grond van door de BAB 
verstrekte of andere informatie.

Or. en

Motivering

Bewaring slaat enkel op financiële instrumenten. Om alle activa van de fondsen te dekken, is 
het nodig de taken van de bewaarder vast te stellen voor andere activa die geen financiële 
instrumenten of contant geld zijn. In dit opzicht benadrukt de nieuwe voorgestelde 
formulering van het amendement dat er nood is aan adequate externe informatie om deze taak 
te vervullen.

Amendement 814
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) hij gaat na of het AB zelf dan wel de 
BAB voor het AB het eigendom heeft 
verkregen van alle andere activa waarin 
het AB belegt.

c) hij houdt het register bij om het 
eigendom van andere activa van het AB te 
bewijzen op grond van door de BAB 
verstrekte of andere informatie.

Or. en

Motivering

De taken van de bewaarders moeten ook worden vastgesteld voor activa die geen contant 
geld of financiële instrumenten zijn. Om deze taak te kunnen vervullen, is er nood aan externe 
informatie.
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Amendement 815
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) hij gaat na of het AB zelf dan wel de 
BAB voor het AB het eigendom heeft 
verkregen van alle andere activa waarin 
het AB belegt.

c) hij gaat na of registers worden 
bijgehouden waaruit de aard en het soort 
eigendom en de locatie van andere dan de 
onder a) en b) genoemde activa van het 
AB blijken.

Or. en

Motivering

Wijziging voor het geval de bewaarder niet voorkomt in de eigendomsketen van dergelijke 
activa. De bewaarder houdt registers bij die nuttig bewijsmateriaal leveren, maar van hem 
kan niet worden verwacht dat hij de geldigheid van de titel bevestigt; evenmin kan van de 
bewaarder worden verwacht dat hij registers bijhoudt waaruit het eigendom blijkt maar 
waarvoor een beroep moet worden gedaan op derden aan wie het verlenen van volmacht 
hiertoe niet wordt verwacht of niet mogelijk is.  Het soort verificatie van te verkrijgen 
bewijsmateriaal en het soort bij te houden registers moeten nader worden bepaald in niveau 
2.

Amendement 816
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 bis – inleidend gedeelte (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Naast de in lid 1, onder a) en b) 
genoemde functies, gaat de bewaarder, 
indien van toepassing, achteraf na of:

Or. en

Motivering

Bewaring slaat enkel op financiële instrumenten. Om alle activa van de fondsen te dekken, is 
het nodig de taken van de bewaarder vast te stellen voor andere activa die geen financiële 
instrumenten of contant geld zijn. In dit opzicht benadrukt de nieuwe voorgestelde 
formulering van het amendement dat er nood is aan adequate externe informatie om deze taak 
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te vervullen.

Amendement 817
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 bis – inleidend gedeelte (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Naast de in lid 1, onder a) en b) 
genoemde functies, gaat de bewaarder, 
indien van toepassing, achteraf na of:

Or. en

Motivering

De taken van de bewaarders moeten ook worden vastgesteld voor activa die geen contant 
geld of financiële instrumenten zijn. Om deze taak te kunnen vervullen, is er nood aan externe 
informatie.

Amendement 818
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 bis – inleidend gedeelte (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Naast de in lid 1, onder a) en b) 
genoemde functies, gaat de bewaarder 
achteraf na of:

Or. en
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Amendement 819
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 bis – inleidend gedeelte (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Naast de in lid 1 genoemde taken 
gaat de bewaarder na of:

Or. en

Motivering

Wijziging om rekening te houden met de toezichthoudende taken van de bewaarder 
(monitoring en registers bijhouden).  Hoewel de bewaarder verantwoordelijk is voor het 
toezicht op de naleving van deze functies, is de uitvoering van dergelijke functies 
(bijvoorbeeld waardering) geen verplichting voor de bewaarder.  De met het oog op 
verificatie te ondernemen stappen moeten nader worden bepaald in niveau 2.  Er moet 
grondig worden gekeken hoe de sector momenteel alternatieve beleggingsfondsen steunt en of 
de standaard toepassing van al deze verantwoordelijkheden in deze context gepast is.

Amendement 820
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 bis – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verkoop, uitgifte, inkoop, 
terugbetaling en intrekking van aandelen 
of rechten van deelneming in het AB 
worden uitgevoerd overeenkomstig de 
toepasselijke nationale wetgeving en het 
reglement of de statuten van het AB;

Or. en

Motivering

Wijziging van d) om rekening te houden met de verantwoordelijkheden van de bewaarder 
inzake toezicht op correcte beleggingen, die door de nationale wetgeving, enz. worden 
opgelegd.
Aangezien deze bepalingen zijn overgenomen uit de icbe-richtlijn, is het aangewezen de 
lidstaten toe te staan deze eis niet te stellen aan grote AB's.
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Amendement 821
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 bis – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verkoop, uitgifte, inkoop, 
terugbetaling en intrekking van aandelen 
of rechten van deelneming voor rekening 
van een AB worden uitgevoerd 
overeenkomstig de toepasselijke nationale 
wetgeving en het reglement van het AB;

Or. en

Motivering

De controles die de bewaarder verricht, mogen niet overlappen met deze die de BAB verricht. 
De controles van de bewaarder bestaan hoofdzakelijk uit het verrichten van een aantal tests 
achteraf om te kunnen bevestigen dat de BAB intern de passende procedures en controles 
heeft toegepast voor een correcte uitvoering van alle verrichtingen met betrekking tot het AB. 
De verwijzing naar "toepasselijke nationale wetgeving" is niet verenigbaar met het streven 
naar harmonisatie tussen de EU-lidstaten.

Amendement 822
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 bis – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verkoop, uitgifte, inkoop, 
terugbetaling en intrekking van aandelen 
of rechten van deelneming voor rekening 
van een AB worden uitgevoerd 
overeenkomstig de toepasselijke nationale 
wetgeving en het reglement van het AB;

Or. en
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Motivering

Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen de taken van de bewaarder en deze van de 
BAB. De bewaarder kan achteraf nagaan of de BAB de correcte procedures en controles heeft 
toegepast. De verwijzing naar "toepasselijke nationale wetgeving" is niet verenigbaar met het 
streven naar harmonisatie tussen de EU-lidstaten.

Amendement 823
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 bis – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verkoop, uitgifte, inkoop, 
terugbetaling en intrekking van rechten 
van deelneming voor rekening van een 
AB worden uitgevoerd overeenkomstig de 
toepasselijke nationale wetgeving en het 
reglement van het AB;

Or. en

Amendement 824
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 bis – letter b (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de waarde van de aandelen of rechten 
van deelneming in het AB wordt berekend 
overeenkomstig de toepasselijke nationale 
wetgeving en het reglement of de statuten 
van het AB;

Or. en

Motivering

Wijziging van d) om rekening te houden met de verantwoordelijkheden van de bewaarder 
inzake toezicht op correcte beleggingen, die door de nationale wetgeving, enz. worden 
opgelegd.
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Aangezien deze bepalingen zijn overgenomen uit de icbe-richtlijn, is het aangewezen de 
lidstaten toe te staan deze eis niet te stellen aan grote AB's.

Amendement 825
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 bis – letter b (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de waarde van de rechten van 
deelneming wordt berekend 
overeenkomstig de toepasselijke nationale 
wetgeving en het reglement van het AB;

Or. en

Motivering

De controles die de bewaarder verricht, mogen niet overlappen met deze die de BAB verricht. 
De controles van de bewaarder bestaan hoofdzakelijk uit het verrichten van een aantal tests 
achteraf om te kunnen bevestigen dat de BAB intern de passende procedures en controles 
heeft toegepast voor een correcte uitvoering van alle verrichtingen met betrekking tot het AB. 
De verwijzing naar "toepasselijke nationale wetgeving" is niet verenigbaar met het streven 
naar harmonisatie tussen de EU-lidstaten.

Amendement 826
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 bis – letter b (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de waarde van de rechten van 
deelneming wordt berekend 
overeenkomstig de toepasselijke nationale 
wetgeving en het reglement van het AB;

Or. en

Motivering

Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen de taken van de bewaarder en deze van de 
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BAB. De bewaarder kan achteraf nagaan of de BAB de correcte procedures en controles heeft 
toegepast. De verwijzing naar "toepasselijke nationale wetgeving" is niet verenigbaar met het 
streven naar harmonisatie tussen de EU-lidstaten.

Amendement 827
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 bis – letter b (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de waarde van de rechten van 
deelneming wordt berekend 
overeenkomstig de toepasselijke nationale 
wetgeving en het reglement van het AB;

Or. en

Amendement 828
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 bis – letter c (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de aanwijzingen van de BAB niet 
strijdig zijn met de toepasselijke nationale 
wetgeving en het reglement of de statuten 
van het AB;

Or. en

Motivering

Wijziging van d) om rekening te houden met de verantwoordelijkheden van de bewaarder 
inzake toezicht op correcte beleggingen, die door de nationale wetgeving, enz. worden 
opgelegd.
Aangezien deze bepalingen zijn overgenomen uit de icbe-richtlijn, is het aangewezen de 
lidstaten toe te staan deze eis niet te stellen aan grote AB's.
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Amendement 829
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 bis – letter c (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de aanwijzingen van de BAB worden 
uitgevoerd, tenzij deze in strijd zijn met de 
toepasselijke nationale wetgeving of het 
reglement van het AB;

Or. en

Motivering

De controles die de bewaarder verricht, mogen niet overlappen met deze die de BAB verricht. 
De controles van de bewaarder bestaan hoofdzakelijk uit het verrichten van een aantal tests 
achteraf om te kunnen bevestigen dat de BAB intern de passende procedures en controles 
heeft toegepast voor een correcte uitvoering van alle verrichtingen met betrekking tot het AB. 
De verwijzing naar "toepasselijke nationale wetgeving" is niet verenigbaar met het streven 
naar harmonisatie tussen de EU-lidstaten.

Amendement 830
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 bis – letter c (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de aanwijzingen van de BAB worden 
uitgevoerd, tenzij deze in strijd zijn met de 
toepasselijke nationale wetgeving of het 
reglement van het AB;

Or. en

Motivering

Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen de taken van de bewaarder en deze van de 
BAB. De bewaarder kan achteraf nagaan of de BAB de correcte procedures en controles heeft 
toegepast. De verwijzing naar "toepasselijke nationale wetgeving" is niet verenigbaar met het 
streven naar harmonisatie tussen de EU-lidstaten.



AM\805037NL.doc 83/178 PE439.132v01-00

NL

Amendement 831
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 bis – letter c (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de aanwijzingen van de BAB worden 
uitgevoerd, tenzij deze in strijd zijn met de 
toepasselijke nationale wetgeving of het 
reglement van het AB;

Or. en

Amendement 832
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 bis – letter d (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) bij transacties met betrekking tot de 
activa van het AB, de tegenwaarde binnen 
de gebruikelijke termijnen wordt voldaan;

Or. en

Motivering

Wijziging van d) om rekening te houden met de verantwoordelijkheden van de bewaarder 
inzake toezicht op correcte beleggingen, die door de nationale wetgeving, enz. worden 
opgelegd.
Aangezien deze bepalingen zijn overgenomen uit de icbe-richtlijn, is het aangewezen de 
lidstaten toe te staan deze eis niet te stellen aan grote AB's.
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Amendement 833
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 bis – letter d (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) bij transacties met betrekking tot de 
activa van een AB, de tegenwaarde 
binnen de gebruikelijke termijnen wordt 
voldaan;

Or. en

Motivering

De controles die de bewaarder verricht, mogen niet overlappen met deze die de BAB verricht. 
De controles van de bewaarder bestaan hoofdzakelijk uit het verrichten van een aantal tests 
achteraf om te kunnen bevestigen dat de BAB intern de passende procedures en controles 
heeft toegepast voor een correcte uitvoering van alle verrichtingen met betrekking tot het AB. 
De verwijzing naar "toepasselijke nationale wetgeving" is niet verenigbaar met het streven 
naar harmonisatie tussen de EU-lidstaten.

Amendement 834
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 bis – letter d (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) bij transacties met betrekking tot de 
activa van een AB, de tegenwaarde 
binnen de gebruikelijke termijnen wordt 
voldaan;

Or. en

Motivering

Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen de taken van de bewaarder en deze van de 
BAB. De bewaarder kan achteraf nagaan of de BAB de correcte procedures en controles heeft 
toegepast. De verwijzing naar "toepasselijke nationale wetgeving" is niet verenigbaar met het 
streven naar harmonisatie tussen de EU-lidstaten.
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Amendement 835
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 bis – letter d (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) bij transacties met betrekking tot de 
activa van een AB, de tegenwaarde 
binnen de gebruikelijke termijnen wordt 
voldaan;

Or. en

Amendement 836
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 bis – letter e (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de opbrengsten van het AB een 
bestemming krijgen overeenkomstig de 
toepasselijke nationale wetgeving of het 
reglement van het AB.

Or. en

Motivering

De controles die de bewaarder verricht, mogen niet overlappen met deze die de BAB verricht. 
De controles van de bewaarder bestaan hoofdzakelijk uit het verrichten van een aantal tests 
achteraf om te kunnen bevestigen dat de BAB intern de passende procedures en controles 
heeft toegepast voor een correcte uitvoering van alle verrichtingen met betrekking tot het AB. 
De verwijzing naar "toepasselijke nationale wetgeving" is niet verenigbaar met het streven 
naar harmonisatie tussen de EU-lidstaten.
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Amendement 837
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 bis – letter e (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de opbrengsten van het AB een 
bestemming krijgen overeenkomstig de 
toepasselijke nationale wetgeving of het 
reglement van het AB.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen de taken van de bewaarder en deze van de 
BAB. De bewaarder kan achteraf nagaan of de BAB de correcte procedures en controles heeft 
toegepast. De verwijzing naar "toepasselijke nationale wetgeving" is niet verenigbaar met het 
streven naar harmonisatie tussen de EU-lidstaten.

Amendement 838
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 bis – letter e (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de opbrengsten van het AB een 
bestemming krijgen overeenkomstig de 
toepasselijke nationale wetgeving of het 
reglement van het AB.

Or. en
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Amendement 839
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 bis – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afwijkend kunnen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst 
van het AB bepalen dat een of meerdere 
van de punten a) t/m d) niet van 
toepassing zijn als het AB uitsluitend 
wordt verhandeld aan professionele en/of 
gesofisticeerde beleggers.

Or. en

Motivering

Wijziging van d) om rekening te houden met de verantwoordelijkheden van de bewaarder 
inzake toezicht op correcte beleggingen, die door de nationale wetgeving, enz. worden 
opgelegd.
Aangezien deze bepalingen zijn overgenomen uit de icbe-richtlijn, is het aangewezen de 
lidstaten toe te staan deze eis niet te stellen aan grote AB's.

Amendement 840
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De lidstaten eisen dat BAB's, 
wanneer zij AB-fondsen ontvangen, deze 
onmiddellijk op een of meer rekeningen 
plaatsen die zijn geopend bij een van de 
volgende instellingen:
a) een centrale bank;
b) een kredietinstelling waaraan 
overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EG 
vergunning is verleend;
c) een bank waaraan in een derde land 
vergunning is verleend;
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d) een erkend geldmarktfonds.
De eerste alinea is niet van toepassing op 
kredietinstellingen waaraan 
overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EG 
vergunning is verleend met betrekking tot 
deposito's in de zin van die richtlijn die 
door deze instellingen worden 
aangehouden.

Or. en

Motivering

BAB's moeten de primaire verantwoordelijkheid dragen en moeten zich aan dezelfde vereisten 
als MiFID-ondernemingen houden. Deze vereisten moeten in de herziene tekst worden 
opgenomen, waarbij de verwijzingen naar cliënten en beleggingsondernemingen worden 
vervangen door verwijzingen naar AB's en BAB's. 

Amendement 841
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. Voor de toepassing van lid 1 ter, 
letter d), en van artikel 17, lid 1 sexies, 
wordt onder een "erkend 
geldmarktfonds" verstaan: een instelling 
voor collectieve belegging waaraan 
overeenkomstig Richtlijn 2009/65/EG 
vergunning is verleend, of die aan toezicht 
is onderworpen en, indien van toepassing, 
waaraan vergunning is verleend door een 
autoriteit overeenkomstig de nationale 
wetgeving van een lidstaat, en die aan de 
volgende voorwaarden voldoet:
a) haar primaire beleggingsdoelstelling 
moet erin bestaan de intrinsieke waarde 
van de onderneming hetzij constant a pari 
(exclusief winst) te houden, hetzij deze te 
handhaven op de waarde van het 
aanvankelijk belegde kapitaal plus winst;
b) om deze primaire 
beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, 
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mag zij uitsluitend beleggen in 
hoogwaardige geldmarktinstrumenten 
met een looptijd of een resterende looptijd 
van niet meer dan 397 dagen of met 
periodieke rendementsaanpassingen die 
aansluiten bij een dergelijke looptijd, en 
met een gewogen gemiddelde looptijd van 
60 dagen. Zij mag deze doelstelling ook 
verwezenlijken door bij wijze van 
nevenactiviteit in deposito's bij 
kredietinstellingen te beleggen;
c) zij moet liquiditeit verschaffen door 
afwikkeling op dezelfde dag of de dag 
daarop.
Voor de toepassing van de eerste alinea, 
letter b), wordt een geldmarktinstrument 
als hoogwaardig aangemerkt als het de 
hoogst beschikbare rating heeft gekregen 
van elk competent ratingbureau dat dit 
instrument heeft beoordeeld. Een 
instrument dat niet door een competent 
ratingbureau wordt beoordeeld, wordt niet 
als hoogwaardig aangemerkt.
Voor de toepassing van de tweede alinea 
wordt een ratingbureau competent geacht 
als het periodiek op professionele basis 
ratings voor geldmarktfondsen opstelt en 
het een erkende EKBI is in de zin van 
artikel 81, lid 1, van Richtlijn 
2006/48/EG.

Or. en

Motivering

BAB's moeten de primaire verantwoordelijkheid dragen en moeten zich aan dezelfde vereisten 
als MiFID-ondernemingen houden. Deze vereisten moeten in de herziene tekst worden 
opgenomen, waarbij de verwijzingen naar cliënten en beleggingsondernemingen worden 
vervangen door verwijzingen naar AB's en BAB's. 
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Amendement 842
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quinquies. De lidstaten eisen dat, 
wanneer BAB's de fondsen van cliënten 
niet bij een centrale bank in deposito 
geven, zij de nodige bekwaamheid, 
zorgvuldigheid en toewijding betrachten 
bij de selectie, aanwijzing en periodieke 
controle van de kredietinstelling, bank of 
geldmarktfonds waar de fondsen worden 
geplaatst en bij de regelingen voor het 
bijhouden van deze fondsen.
De lidstaten zien er met name op toe dat 
de BAB's rekening houden met de 
deskundigheid en marktreputatie van deze 
instellingen of geldmarktfondsen teneinde 
de rechten van AB's te vrijwaren, alsook 
met alle wettelijke of 
regelgevingsvereisten of marktpraktijken 
in verband met het beheer van fondsen 
van cliënten die een nadelige invloed 
zouden kunnen hebben op de rechten van 
AB's. De lidstaten zien erop toe dat de 
plaatsing van de fondsen van een AB in 
een erkend geldmarktfonds enkel is 
toegestaan als het beleggingsbeleid en de 
beleggingsstrategie die aan de beleggers 
in het AB zijn medegedeeld, hierin 
voorzien.

Or. en

Motivering

BAB's moeten de primaire verantwoordelijkheid dragen en moeten zich aan dezelfde vereisten 
als MiFID-ondernemingen houden. Deze vereisten moeten in de herziene tekst worden 
opgenomen, waarbij de verwijzingen naar cliënten en beleggingsondernemingen worden 
vervangen door verwijzingen naar AB's en BAB's. 
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Amendement 843
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 sexies. Teneinde de rechten van AB's 
met betrekking tot financiële 
instrumenten en de bijbehorende fondsen 
te vrijwaren, eisen de lidstaten dat BAB's 
aan de volgende vereisten voldoen: 
a) zij houden de nodige registers en 
rekeningen bij waardoor ze te allen tijde 
onmiddellijk de activa die ze voor 
verschillende cliënten bijhouden alsook 
hun eigen activa kunnen onderscheiden;
b) zij houden hun registers en rekeningen 
accuraat bij, met name ten aanzien van de 
correspondentie met de financiële 
instrumenten en fondsen die zij voor AB's 
beheren;
c) zij stemmen hun interne rekeningen en 
registers regelmatig af op deze van derden 
die de betrokken activa bijhouden;
d) zij ondernemen de nodige stappen om 
ervoor te zorgen dat financiële 
instrumenten van cliënten die 
overeenkomstig artikel 17 ter bij een 
derde in deposito zijn geplaatst, 
afzonderlijk kunnen worden 
geïdentificeerd van de financiële 
instrumenten die aan deze derde 
toebehoren, dit aan de hand van anders 
genoemde rekeningen in de boekhouding 
van deze derde of via andere gelijkaardige 
maatregelen die dezelfde mate van 
bescherming bieden;
e) zij ondernemen de nodige stappen om 
ervoor te zorgen dat fondsen van cliënten 
die overeenkomstig artikel 17 bij een 
centrale bank, een kredietinstelling, een 
in een derde land erkende bank of een 
erkend geldmarktfonds zijn geplaatst, 
worden bijgehouden op een rekening of 
rekeningen die afzonderlijk worden 
geïdentificeerd van rekeningen die 
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worden gebruikt om de fondsen van de 
beleggingsonderneming bij te houden;
f) zij voeren passende organisatorische 
regelingen in om het risico op verlies of 
vermindering van de activa van cliënten 
of van rechten met betrekking tot deze 
activa tot een minimum te beperken als 
gevolg van fraude, slecht beheer, 
ongeschikte registers of nalatigheid.

Or. en

Motivering

De basisvereiste is vastgesteld in de MiFID-richtlijn, met name dat de bewaringsregelingen 
adequaat moeten zijn om de eigendomsrechten van cliënten te vrijwaren, meer bepaald in het 
geval van insolvabiliteit van de beheerder. Doorgaans betekent dit dat er een daadwerkelijke 
scheiding moet zijn tussen de activa van de beheerder en deze van de cliënten, wat in 
verschillende rechtsstelsels anders kan worden verwezenlijkt. De MiFID-uitvoeringsrichtlijn 
stelt gedetailleerd vast hoe dit moet gebeuren en gelijkaardige bepalingen kunnen in 
aanzienlijke mate op BAB's worden toegepast.

Amendement 844
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 septies. Indien, omwille van de 
toepasselijke regelgeving, met inbegrip 
van met name de regelgeving inzake 
eigendom en insolvabiliteit, de door de 
BAB's vastgestelde bepalingen tot 
naleving van lid 1 sexies ter vrijwaring 
van de rechten van het AB niet volstaan 
om te voldoen aan de eisen dat:
a) de BAB, wanneer hij financiële 
instrumenten bijhoudt die tot een AB 
behoren, adequate regelingen moet 
treffen om de eigendomsrechten van het 
AB te vrijwaren, met name in het geval 
van insolvabiliteit van de BAB, en om het 
gebruik van instrumenten van het AB 
voor eigen rekening te voorkomen, 



AM\805037NL.doc 93/178 PE439.132v01-00

NL

behalve wanneer het reglement of de 
statuten dergelijk gebruik toestaan, en
b) de BAB, wanneer hij fondsen bijhoudt 
die tot een AB behoren, adequate 
regelingen moet treffen om de rechten 
van het AB te vrijwaren en om het 
gebruik van fondsen van cliënten voor 
eigen rekening te voorkomen, behalve 
wanneer het kredietinstellingen betreft,
 stellen de lidstaten de maatregelen vast 
die BAB's moeten nemen om aan deze 
verplichtingen te voldoen.

Or. en

Motivering

De basisvereiste is vastgesteld in de MiFID-richtlijn, met name dat de bewaringsregelingen 
adequaat moeten zijn om de eigendomsrechten van cliënten te vrijwaren, meer bepaald in het 
geval van insolvabiliteit van de beheerder. Doorgaans betekent dit dat er een daadwerkelijke 
scheiding moet zijn tussen de activa van de beheerder en deze van de cliënten, wat in 
verschillende rechtsstelsels anders kan worden verwezenlijkt. De MiFID-uitvoeringsrichtlijn 
stelt gedetailleerd vast hoe dit moet gebeuren en gelijkaardige bepalingen kunnen in 
aanzienlijke mate op BAB's worden toegepast.

Amendement 845
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 - lid 1 octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 octies. Indien de toepasselijke wetgeving 
van het rechtsgebied waar de fondsen of 
financiële instrumenten van cliënten 
worden bijgehouden BAB's belet lid 1 
sexies, punt d) of e), na te leven, stellen de 
lidstaten de voorwaarden vast die een 
gelijkaardige impact hebben om de 
rechten van AB's te vrijwaren.

Or. en
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Motivering

De basisvereiste is vastgesteld in de MiFID-richtlijn, met name dat de bewaringsregelingen 
adequaat moeten zijn om de eigendomsrechten van cliënten te vrijwaren, meer bepaald in het 
geval van insolvabiliteit van de beheerder. Doorgaans betekent dit dat er een daadwerkelijke 
scheiding moet zijn tussen de activa van de beheerder en deze van de cliënten, wat in 
verschillende rechtsstelsels anders kan worden verwezenlijkt. De MiFID-uitvoeringsrichtlijn 
stelt gedetailleerd vast hoe dit moet gebeuren en gelijkaardige bepalingen kunnen in 
aanzienlijke mate op BAB's worden toegepast.

Amendement 846
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien aan de bovenstaande 
voorwaarden is voldaan, moet een BAB 
geen bewaarder benoemen voor een AB 
dat geen terugbetalingsrechten heeft die 
kunnen worden uitgeoefend binnen een 
termijn van vijf jaar na de datum van 
oprichting van het AB en dat 
overeenkomstig zijn beleggingsstrategie 
en -doelstellingen niet frequent 
beleggingen en afstotingen doet.
De bovengenoemde voorwaarden zijn:
a) de BAB voldoet aan de bepalingen van 
de artikelen 16 t/m 18 van Richtlijn 
2006/73/EG van de Commissie tot 
uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG van 
het Europees Parlement en de Raad wat 
betreft de door beleggingsondernemingen 
in acht te nemen organisatorische eisen 
en voorwaarden voor de 
bedrijfsuitoefening en wat betreft de 
definitie van begrippen voor de toepassing 
van genoemde richtlijn 1 met het oog op 
de vrijwaring van de rechten van AB's die 
hij beheert en, indien van toepassing, van 
beleggers in financiële instrumenten en 
fondsen die daartoe behoren, op 
voorwaarde dat alle financiële 
instrumenten die via opname in de 
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boekhouding of op een andere wijze 
kunnen worden bijgehouden en die 
worden verhandeld op een 
gereglementeerde markt zoals bepaald in 
artikel 4, lid 1, punt 14, van Richtlijn 
2004/39/EG of op andere 
gereglementeerde markten in de Unie of 
in een derde land of op een multilaterale 
handelsfaciliteit, worden bewaard door 
een entiteit die krachtens deze richtlijn als 
bewaarder is aangemerkt; en
b) de onafhankelijke controleurs van het 
AB brengen jaarlijks verslag uit aan de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst over het feit of:
i) de door beleggers gedane betalingen bij 
de inschrijving op aandelen of rechten 
van deelneming correct werden geboekt;
ii) de BAB adequate systemen heeft 
bijgehouden om gedurende de gehele 
periode vanaf het laatste verslag te 
kunnen voldoen aan de bepalingen van 
artikel 10 en of de BAB op de datum van 
het verslag deze bepalingen naleefde;
iii) de BAB kan aantonen dat de 
financiële instrumenten waarvan aan de 
beleggers wordt gemeld dat ze door of 
voor het AB worden bijgehouden, 
inderdaad ook zo worden bijgehouden.
1 PB L 241 van 2.9.2006, blz. 26.

Or. en

Motivering

The assets of Private Equity Funds, even when they are financial instruments, are often 
inappropriate to be held by an EU credit institution as depositary. Their illiquid and long 
term nature means that there is no need for specialist depositary services provided that the 
assets are appropriately segregated. Moreover before making an investment the PE manager 
engages legal counsel to proceed with thorough due diligence to make sure that the fund 
obtains ownership of its interests in the portfolio company in a frequently heavily negotiated 
transaction. An additional exercise by a depositary would substantially increase the costs, 
and delay investment transactions for no investor benefit.

Most Private Equity Funds make no more than 10-15 investments in the whole 5 year 
investment period and they are relatively simple long term investments which are easily 
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checked in the annual audit.

Amendement 847
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien aan de bovenstaande 
voorwaarden is voldaan, moet een BAB 
geen bewaarder benoemen voor een AB 
dat geen terugbetalingsrechten heeft die 
kunnen worden uitgeoefend binnen een 
termijn van vijf jaar na de datum van 
oprichting van het AB en dat 
overeenkomstig zijn beleggingsstrategie 
en -doelstellingen niet frequent 
beleggingen en afstotingen doet.
De bovengenoemde voorwaarden zijn:
a) de BAB voldoet aan de bepalingen van 
de artikelen 16 t/m 18 van Richtlijn 
2006/73/EG van de Commissie tot 
uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG van 
het Europees Parlement en de Raad wat 
betreft de door beleggingsondernemingen 
in acht te nemen organisatorische eisen 
en voorwaarden voor de 
bedrijfsuitoefening en wat betreft de 
definitie van begrippen voor de toepassing 
van genoemde richtlijn1 met het oog op de 
vrijwaring van de rechten van AB's die hij 
beheert en, indien van toepassing, van 
beleggers in financiële instrumenten en 
fondsen die daartoe behoren; en
b) de onafhankelijke controleurs van het 
AB brengen jaarlijks verslag uit aan de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst over het feit of:
i) de door beleggers gedane betalingen bij 
de inschrijving op aandelen of rechten 
van deelneming correct werden geboekt;
ii) de BAB adequate systemen heeft 
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bijgehouden om gedurende de gehele 
periode vanaf het laatste verslag te 
kunnen voldoen aan de bepalingen van 
artikel 10 en of de BAB op de datum van 
het verslag deze bepalingen naleefde;
iii) de BAB kan aantonen dat de 
financiële instrumenten waarvan aan de 
beleggers wordt gemeld dat ze door of 
voor het AB worden bijgehouden, 
inderdaad ook zo worden bijgehouden.
1 PB L 241 van 2.9.2006, blz. 26.

Or. en

Motivering

De activa van private-equityfondsen, ook al zijn het financiële instrumenten, zijn vaak niet 
geschikt om door een kredietinstelling in de EU te worden bewaard. Doordat ze illiquide en 
op de lange termijn zijn, is er geen behoefte aan gespecialiseerde bewaringsdiensten, op 
voorwaarde dat de activa behoorlijk zijn gescheiden. Een bewaarder zou de kosten 
aanzienlijk opdrijven en de beleggingstransacties langer doen duren, wat niet in het belang 
van de beleggers is. De meeste private-equityfondsen doen niet meer dan 10 tot 15 
beleggingen over de gehele beleggingsperiode van 5 jaar en zijn vrij eenvoudige 
langetermijnbeleggingen die gemakkelijk kunnen worden gecontroleerd bij de jaarlijkse 
audit.

Amendement 848
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien aan de bovenstaande 
voorwaarden is voldaan, moet een BAB 
geen bewaarder benoemen voor een AB 
dat geen terugbetalingsrechten heeft die 
kunnen worden uitgeoefend binnen een 
termijn van vijf jaar na de datum van 
oprichting van het AB en dat 
overeenkomstig zijn beleggingsstrategie 
en -doelstellingen niet frequent 
beleggingen en afstotingen doet.
De bovengenoemde voorwaarden zijn:
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a) de BAB voldoet aan de bepalingen van 
de artikelen 16 t/m 18 van Richtlijn 
2006/73/EG van de Commissie tot 
uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG van 
het Europees Parlement en de Raad wat 
betreft de door beleggingsondernemingen 
in acht te nemen organisatorische eisen 
en voorwaarden voor de 
bedrijfsuitoefening en wat betreft de 
definitie van begrippen voor de toepassing 
van genoemde richtlijn 1 met het oog op 
de vrijwaring van de rechten van AB's die 
hij beheert en, indien van toepassing, van 
beleggers in financiële instrumenten en 
fondsen die daartoe behoren, op 
voorwaarde dat alle financiële 
instrumenten die via opname in de 
boekhouding of op een andere wijze 
kunnen worden bijgehouden en die 
worden verhandeld op een 
gereglementeerde markt zoals bepaald in 
artikel 4, lid 1, punt 14, van Richtlijn 
2004/39/EG of op andere 
gereglementeerde markten in de Unie of 
in een derde land of op een multilaterale 
handelsfaciliteit, worden bewaard door 
een entiteit die krachtens deze richtlijn als 
bewaarder is aangemerkt; en 
b) de onafhankelijke controleurs van het 
AB brengen jaarlijks verslag uit aan de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst over het feit of: 
i) de door beleggers gedane betalingen bij 
de inschrijving op aandelen of rechten 
van deelneming correct werden geboekt; 
ii) de BAB adequate systemen heeft 
bijgehouden om gedurende de gehele 
periode vanaf het laatste verslag te 
kunnen voldoen aan de bepalingen van 
artikel 10 en of de BAB op de datum van 
het verslag deze bepalingen naleefde; 
iii) de BAB kan aantonen dat de 
financiële instrumenten waarvan aan de 
beleggers wordt gemeld dat ze door of 
voor het AB worden bijgehouden, 
inderdaad ook zo worden bijgehouden.
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1 PB L 241 van 2.9.2006, blz. 26.

Or. en

Amendement 849
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Wanneer een AB van het closed-
end-type is toegestaan als BAB en het AB 
een in een lidstaat gevestigde 
onderneming is, moet de BAB geen 
bewaarder benoemen om de in lid 1, 
onder c bis), c ter), c quater) en c 
quinquies) genoemde taken uit te voeren.

Or. en

Motivering

De bijkomende taken die de amendementen 68 t/m 72 (artikel 17, lid 1, onder c bis), c ter), c 
quater) en c quinquies)) van het ontwerpverslag invoeren,  zijn zaken die behoren tot de 
bevoegdheden van de raad van beheer van een vennootschap die volgens het Europees 
vennootschapsrecht is opgericht. Wanneer het AB de BAB is en aan het Europees recht is 
onderworpen, mogen er geen problemen zijn om de BAB toe te staan deze delen van de taken 
van een bewaarder te verrichten.

Amendement 850
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een BAB treedt niet als bewaarder op. Schrappen

Or. en



PE439.132v01-00 100/178 AM\805037NL.doc

NL

Motivering

In plaats van het concept van een bewaarder aan de verschillende bestaande fondsstructuren 
op te dringen, moeten de taken van een bewaarder duidelijk worden gedefinieerd en mogen 
deze taken worden toegewezen aan een bewaarder of een andere instelling die garant staat 
voor een onafhankelijke uitvoering in het belang van de beleggers.

Amendement 851
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een BAB treedt niet als bewaarder op. 2. Een BAB treedt niet als bewaarder op 
van een AB waarvan hij de BAB is.

Or. en

Motivering

Als een BAB mag optreden als bewaarder van een AB waarvan hij geen beheerder is, is er 
geen reden om dit te verbieden. Verboden mogen enkel dienen om conflicten te vermijden.

Amendement 852
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een BAB treedt niet als bewaarder op. 2. Een BAB treedt niet als bewaarder op 
van een AB waarvan hij de BAB is.

Or. en

Motivering

De beperking mag enkel dienen om conflicten te vermijden: er is geen reden een BAB te 
verbieden op te treden als bewaarder van een AB waarvan hij geen beheerder is (in de zin 
van de richtlijn) als hij anders wel als bewaarder mag optreden.
Het is belangrijk duidelijk te maken dat de bewaarder verplichtingen heeft tegenover de 
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gezamenlijke beleggers in het AB en niet tegenover "het AB of de beleggers", aangezien dat 
kan duiden op conflicterende belangen. Dit is met name uiterst belangrijk ten aanzien van 
AB's die geen eigen rechtsvorm aannemen.

Amendement 853
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een BAB treedt niet als bewaarder op. 2. Een BAB treedt niet als bewaarder op 
van een AB waarvan hij de BAB is.

Or. en

Motivering

De beperking mag enkel dienen om conflicten te vermijden: er is geen reden een BAB te 
verbieden op te treden als bewaarder van een AB waarvan hij geen beheerder is als hij 
anders wel als bewaarder mag optreden.

Amendement 854
Peter Skinner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een BAB treedt niet als bewaarder op. 2. Geen enkele onderneming treedt én als
BAB én als bewaarder van een AB op.

Or. en

Motivering

De Madoff-zaak heeft aangetoond dat het nodig is in de EU te komen tot grotere 
onafhankelijkheid tussen bewaarders en fondsbeheerders en omgekeerd. Om degelijke 
beheersstructuren te handhaven en belangenconflicten tot een minimum te beperken, moeten 
de fondsbeheerder en de bewaarder van elkaar onafhankelijk zijn. De 
onafhankelijkheidsvereiste moet worden uitgebreid tot de gehele waardeketen, met inbegrip 
van subbewaring en subbeheer.
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Amendement 855
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bewaarder treedt onafhankelijk en 
uitsluitend in het belang van de AB-
beleggers op.

Schrappen

Or. en

Motivering

In plaats van het concept van een bewaarder aan de verschillende bestaande fondsstructuren 
op te dringen, moeten de taken van een bewaarder duidelijk worden gedefinieerd en mogen 
deze taken worden toegewezen aan een bewaarder of een andere instelling die garant staat 
voor een onafhankelijke uitvoering in het belang van de beleggers.

Amendement 856
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bewaarder treedt onafhankelijk en 
uitsluitend in het belang van de AB-
beleggers op.

Schrappen

Or. en

Motivering

Als een BAB mag optreden als bewaarder van een AB waarvan hij geen beheerder is, is er 
geen reden om dit te verbieden. Verboden mogen enkel dienen om conflicten te vermijden.
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Amendement 857
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bewaarder treedt onafhankelijk en
uitsluitend in het belang van de AB-
beleggers op.

In het kader van hun respectieve rol 
treden de BAB en de bewaarder oprecht, 
eerlijk, professioneel, onafhankelijk en in 
het belang van het AB of de gezamenlijke 
beleggers in het AB op.

Or. en

Motivering

De beperking mag enkel dienen om conflicten te vermijden: er is geen reden een BAB te 
verbieden op te treden als bewaarder van een AB waarvan hij geen beheerder is (in de zin 
van de richtlijn) als hij anders wel als bewaarder mag optreden.
Het is belangrijk duidelijk te maken dat de bewaarder verplichtingen heeft tegenover de 
gezamenlijke beleggers in het AB en niet tegenover "het AB of de beleggers", aangezien dat 
kan duiden op conflicterende belangen. Dit is met name uiterst belangrijk ten aanzien van 
AB's die geen eigen rechtsvorm aannemen.

Amendement 858
Peter Skinner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bewaarder treedt onafhankelijk en 
uitsluitend in het belang van de AB-
beleggers op.

De bewaarder treedt onafhankelijk en 
uitsluitend in het belang van de AB-
beleggers op. De BAB en de bewaarder 
zijn onafhankelijk van elkaar. 
Onafhankelijkheid betekent dat de BAB 
en de bewaarder niet via 
gemeenschappelijke bedrijfsvoering of 
zeggenschapsuitoefening of door een 
aanmerkelijke rechtstreekse of 
onrechtstreekse deelneming met elkaar 
verbonden zijn. Dit wordt niet beïnvloed 
door een eventuele delegatie als bedoeld 
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in lid 4.

Or. en

Motivering

De Madoff-zaak heeft aangetoond dat het nodig is in de EU te komen tot grotere 
onafhankelijkheid tussen bewaarders en fondsbeheerders en omgekeerd. Om degelijke 
beheersstructuren te handhaven en belangenconflicten tot een minimum te beperken, moeten 
de fondsbeheerder en de bewaarder van elkaar onafhankelijk zijn. De 
onafhankelijkheidsvereiste moet worden uitgebreid tot de gehele waardeketen, met inbegrip 
van subbewaring en subbeheer.

Amendement 859
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bewaarder treedt onafhankelijk en 
uitsluitend in het belang van de AB-
beleggers op.

De bewaarder treedt onafhankelijk en in 
het belang van de AB-beleggers op.

Or. en

Motivering

Een bewaarder moet zijn eigen risico kunnen beheren om de belangen van zijn 
aandeelhouders en cliënten te beschermen. De richtlijn moet toestaan dat een bewaarder zijn 
eigen risico beheert door rekening te houden met natuurlijke belangenconflicten tussen 
contracterende partners.

Amendement 860
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het kader van hun respectieve rol 
treden de BAB en de bewaarder oprecht, 
eerlijk, professioneel, onafhankelijk en in 
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het belang van de gezamenlijke beleggers 
in het AB op.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk duidelijk te maken dat de bewaarder verplichtingen heeft tegenover de 
gezamenlijke beleggers in het AB en niet tegenover "het AB of de beleggers", aangezien dat 
kan duiden op conflicterende belangen.

Amendement 861
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De benoeming van de bewaarder door de 
BAB wordt vastgelegd in een contract.

Or. en

Amendement 862
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3 – alinea -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in lid 1 genoemde taken kunnen door 
een bewaarder worden verricht.

Or. en

Motivering

In plaats van het concept van een bewaarder aan de verschillende bestaande fondsstructuren 
op te dringen, moeten de taken van een bewaarder duidelijk worden gedefinieerd en mogen 
deze taken worden toegewezen aan een bewaarder of een andere instelling die garant staat 
voor een onafhankelijke uitvoering in het belang van de beleggers.
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Amendement 863
Olle Schmidt, Carl Haglund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bewaarder is een kredietinstelling die 
haar statutaire zetel in de Gemeenschap 
heeft en over een vergunning 
overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
14 juni 2006 betreffende de toegang tot en 
de uitoefening van de werkzaamheden 
van kredietinstellingen (herschikking)
beschikt.

3. Als bewaarder kan optreden:

a) een kredietinstelling die haar statutaire 
zetel in de Gemeenschap heeft en over een 
vergunning overeenkomstig Richtlijn 
2006/48/EG beschikt;

Or. en

Motivering

Het is niet aangewezen de entiteiten die als bewaarder kunnen optreden, te beperken tot 
kredietinstellingen in de EU. Gezien de brede waaier aan verschillende AB's die onder de 
richtlijn vallen, zijn deze instellingen niet altijd het meest geschikt om op te treden als 
bewaarder van specifieke activa die in de diverse soorten AB's worden beheerd. Bovendien 
kan een dergelijke beperking leiden tot een onaanvaardbare risicoconcentratie bij 
kredietinstellingen, onverantwoorde kosten veroorzaken en de mogelijkheden om te beleggen 
in activa in derde landen ernstig beperken.

Amendement 864
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bewaarder is een kredietinstelling die 
haar statutaire zetel in de Gemeenschap 
heeft en over een vergunning 
overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EG van 

3. Als bewaarder kan optreden:
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het Europees Parlement en de Raad van 
14 juni 2006 betreffende de toegang tot en 
de uitoefening van de werkzaamheden 
van kredietinstellingen (herschikking)
beschikt.

a) een kredietinstelling die haar statutaire 
zetel in de Gemeenschap heeft en over een 
vergunning overeenkomstig Richtlijn 
2006/48/EG beschikt;

Or. en

Motivering

Bepalen dat een bewaarder enkel een kredietinstelling in de EU kan zijn, zou ernstige 
concentratierisico's met zich brengen. Om mededinging te garanderen, moeten andere 
soorten financiële instellingen ook de taken van bewaarder kunnen verrichten. Entiteiten die 
hiervoor in aanmerking komen, mogen niet worden beperkt tot kredietinstellingen of 
beleggingsondernemingen. Ook andere instellingen moeten zich kunnen specialiseren in het 
verlenen van bewaringsdiensten, wat overigens de mededinging kan bevorderen en tot een 
betere kwaliteit van de dienstverlening kan leiden. Deze instellingen moeten aan adequaat 
toezicht worden onderworpen.

Amendement 865
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bewaarder is een kredietinstelling die 
haar statutaire zetel in de Gemeenschap 
heeft en over een vergunning 
overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
14 juni 2006 betreffende de toegang tot en 
de uitoefening van de werkzaamheden 
van kredietinstellingen (herschikking)
beschikt.

3. Als bewaarder kan optreden:

a) een kredietinstelling die haar statutaire 
zetel in de Gemeenschap heeft en over een 
vergunning overeenkomstig Richtlijn 
2006/48/EG beschikt;
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Or. en

Motivering

Het is aangewezen overeenkomstig de MiFID-richtlijn geregistreerde ondernemingen toe te 
staan op te treden als bewaarder, en voor fondsen van het closed-end-type entiteiten als 
accountants en juristen te gebruiken om de taken van bewaarder te verrichten.

Amendement 866
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bewaarder is een kredietinstelling die 
haar statutaire zetel in de Gemeenschap 
heeft en over een vergunning 
overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
14 juni 2006 betreffende de toegang tot en 
de uitoefening van de werkzaamheden 
van kredietinstellingen (herschikking)
beschikt.

3. Als bewaarder kan optreden:

a) een kredietinstelling die haar statutaire 
zetel in de Gemeenschap heeft en over een 
vergunning overeenkomstig Richtlijn 
2006/48/EG beschikt;

Or. en

Amendement 867
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bewaarder is een kredietinstelling die 
haar statutaire zetel in de Gemeenschap 
heeft en over een vergunning 
overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EG van 

3. Als bewaarder kan optreden:
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het Europees Parlement en de Raad van 
14 juni 2006 betreffende de toegang tot en 
de uitoefening van de werkzaamheden 
van kredietinstellingen (herschikking)
beschikt.

a) een kredietinstelling die haar statutaire 
zetel in de Gemeenschap heeft en over een 
vergunning overeenkomstig Richtlijn 
2006/48/EG beschikt;

Or. en

Motivering

Als de entiteiten die de rol van bewaarder kunnen vervullen worden beperkt, zal het aantal 
bewaarders dalen, wat zal leiden tot een grotere risicoconcentratie en meer systeemrisico’s.

Amendement 868
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bewaarder is een kredietinstelling die 
haar statutaire zetel in de Gemeenschap 
heeft en over een vergunning 
overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
14 juni 2006 betreffende de toegang tot en 
de uitoefening van de werkzaamheden 
van kredietinstellingen (herschikking)
beschikt.

3. Als bewaarder kan optreden:

a) een kredietinstelling die haar statutaire 
zetel in de Gemeenschap heeft en over een 
vergunning overeenkomstig Richtlijn 
2006/48/EG beschikt;

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft tot doel de lijst van entiteiten die als bewaarder mogen optreden uit te 
breiden. Deze lijst uitsluitend tot kredietinstellingen beperken, zoals de Commissie voorstelt, 
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lijkt onredelijk, met name in het licht van de lijst van bewaarders die in de icbe-richtlijn is 
opgenomen.

Amendement 869
Gay Mitchell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bewaarder is een kredietinstelling die 
haar statutaire zetel in de Gemeenschap 
heeft en over een vergunning 
overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
14 juni 2006 betreffende de toegang tot en 
de uitoefening van de werkzaamheden 
van kredietinstellingen (herschikking)
beschikt.

3. Als bewaarder kan optreden:

a) een kredietinstelling die haar statutaire 
zetel in de Gemeenschap heeft en over een 
vergunning overeenkomstig Richtlijn 
2006/48/EG beschikt;

Or. en

Motivering

Dit amendement is in algemene zin een afspiegeling van het verslag-Gauzès en het 
compromisvoorstel van het Zweedse voorzitterschap. 
Deze derde categorie mogelijke bewaarders moet worden opgenomen omdat de verwijzing 
naar de lidstaat van herkomst van het AB een belangrijk element is. Dit is omdat de BAB-
richtlijn voorstelt dat de BAB een AB in een andere lidstaat mag beheren en dat de lidstaat 
van herkomst van het AB de bewaarder voor dit AB zal goedkeuren.
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Amendement 870
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bewaarder is een kredietinstelling die 
haar statutaire zetel in de Gemeenschap 
heeft en over een vergunning 
overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
14 juni 2006 betreffende de toegang tot en 
de uitoefening van de werkzaamheden 
van kredietinstellingen (herschikking)
beschikt.

3. Als bewaarder kan optreden:

a) een kredietinstelling die haar statutaire 
zetel in de Gemeenschap heeft en over een 
vergunning overeenkomstig Richtlijn 
2006/48/EG beschikt;

Or. en

Amendement 871
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bewaarder is een kredietinstelling die 
haar statutaire zetel in de Gemeenschap 
heeft en over een vergunning 
overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
14 juni 2006 betreffende de toegang tot en 
de uitoefening van de werkzaamheden 
van kredietinstellingen (herschikking)
beschikt.

3. Als bewaarder kan optreden:

a) een kredietinstelling die haar statutaire 
zetel in de Gemeenschap heeft en over een 
vergunning overeenkomstig Richtlijn 
2006/48/EG beschikt;
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Or. en

Amendement 872
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) een beleggingsonderneming die 
overeenkomstig Richtlijn 2004/39/EG 
over een vergunning beschikt om als 
nevendienst financiële instrumenten voor 
rekening van cliënten te bewaren en te 
beheren zoals bepaald in Bijlage I, Deel 
B, sub 1), van die richtlijn, en die haar 
statutaire zetel in de Unie heeft;

Or. en

Motivering

Als de entiteiten die de rol van bewaarder kunnen vervullen worden beperkt, zal het aantal 
bewaarders dalen, wat zal leiden tot een grotere risicoconcentratie en meer systeemrisico’s.

Amendement 873
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) een beleggingsonderneming die 
overeenkomstig Richtlijn 2004/39/EG 
over een vergunning beschikt om als 
nevendienst financiële instrumenten voor 
rekening van cliënten te bewaren en te 
beheren zoals bepaald in Bijlage I, Deel 
B, sub 1), van die richtlijn, en die haar 
statutaire zetel in de Unie heeft;

Or. en
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Motivering

Dit amendement heeft tot doel de lijst van entiteiten die als bewaarder mogen optreden uit te 
breiden. Deze lijst uitsluitend tot kredietinstellingen beperken, zoals de Commissie voorstelt, 
lijkt onredelijk, met name in het licht van de lijst van bewaarders die in de icbe-richtlijn is 
opgenomen.

Amendement 874
Olle Schmidt, Carl Haglund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) een beleggingsonderneming die 
overeenkomstig Richtlijn 2004/39/EG 
over een vergunning beschikt om als 
nevendienst financiële instrumenten voor 
rekening van cliënten te bewaren en te 
beheren zoals bepaald in Bijlage I, Deel 
B, sub 1), van die richtlijn, en die haar 
statutaire zetel in de Unie heeft;

Or. en

Motivering

Het is niet aangewezen de entiteiten die als bewaarder kunnen optreden, te beperken tot 
kredietinstellingen in de EU. Gezien de brede waaier aan verschillende AB's die onder de 
richtlijn vallen, zijn deze instellingen niet altijd het meest geschikt om op te treden als 
bewaarder van specifieke activa die in de diverse soorten AB's worden beheerd. Bovendien 
kan een dergelijke beperking leiden tot een onaanvaardbare risicoconcentratie bij 
kredietinstellingen, onverantwoorde kosten veroorzaken en de mogelijkheden om te beleggen 
in activa in derde landen ernstig beperken.

Amendement 875
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) een beleggingsonderneming die 
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overeenkomstig Richtlijn 2004/39/EG 
over een vergunning beschikt om als 
nevendienst financiële instrumenten voor 
rekening van cliënten te bewaren en te 
beheren zoals bepaald in Bijlage I, Deel 
B, sub 1), van die richtlijn, en die haar 
statutaire zetel in de Unie heeft;

Or. en

Motivering

Bepalen dat een bewaarder enkel een kredietinstelling in de EU kan zijn, zou ernstige 
concentratierisico's met zich brengen. Om mededinging te garanderen, moeten andere 
soorten financiële instellingen ook de taken van bewaarder kunnen verrichten. Entiteiten die 
hiervoor in aanmerking komen, mogen niet worden beperkt tot kredietinstellingen of 
beleggingsondernemingen. Ook andere instellingen moeten zich kunnen specialiseren in het 
verlenen van bewaringsdiensten, wat overigens de mededinging kan bevorderen en tot een 
betere kwaliteit van de dienstverlening kan leiden. Deze instellingen moeten aan adequaat 
toezicht worden onderworpen.

Amendement 876
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) een beleggingsonderneming die 
overeenkomstig Richtlijn 2004/39/EG 
over een vergunning beschikt om 
nevendiensten te verlenen zoals bepaald 
in Bijlage I, Deel B, sub 1), van die 
richtlijn, en die haar statutaire zetel in de 
Unie heeft;

Or. en
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Amendement 877
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3 – letter a quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a quater) een beleggingsonderneming die 
haar statutaire zetel in de Unie heeft en 
over een vergunning overeenkomstig 
Richtlijn 2004/39/EG beschikt;

Or. en

Amendement 878
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3 – letter a quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a quinquies) een beleggingsonderneming 
die over een vergunning overeenkomstig 
Richtlijn 2004/39/EG beschikt;

Or. en

Motivering

Het is aangewezen overeenkomstig de MiFID-richtlijn geregistreerde ondernemingen toe te 
staan op te treden als bewaarder, en voor fondsen van het closed-end-type entiteiten als 
accountants en juristen te gebruiken om de taken van bewaarder te verrichten.

Amendement 879
Gay Mitchell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3 – letter a quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a quinquies) een beleggingsonderneming 
die over een vergunning overeenkomstig 
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Richtlijn 2004/39/EG beschikt;

Or. en

Motivering

Dit amendement is in algemene zin een afspiegeling van het verslag-Gauzès en het 
compromisvoorstel van het Zweedse voorzitterschap. 
Deze derde categorie mogelijke bewaarders moet worden opgenomen omdat de verwijzing 
naar de lidstaat van herkomst van het AB een belangrijk element is. Dit is omdat de BAB-
richtlijn voorstelt dat de BAB een AB in een andere lidstaat mag beheren en dat de lidstaat 
van herkomst van het AB de bewaarder voor dit AB zal goedkeuren.

Amendement 880
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3 – letter a quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a quinquies) een beleggingsonderneming 
die over een vergunning overeenkomstig 
Richtlijn 2004/39/EG beschikt;

Or. en

Amendement 881
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3 - letter a sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a sexies) een rechtspersoon die van de 
bevoegde autoriteiten in de lidstaat van 
herkomst van de BAB een vergunning 
heeft gekregen om als bewaarder op te 
treden, die onderworpen is aan 
prudentiële regelgeving en voortdurend 
toezicht en die voldoende financiële en 
professionele garanties kan bieden om de 
aan een bewaarder opgedragen taken op 
effectieve wijze te vervullen en te voldoen 
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aan de verplichtingen die zijn verbonden 
aan de vervulling van deze taken; of

Or. en

Motivering

Als de entiteiten die de rol van bewaarder kunnen vervullen worden beperkt, zal het aantal 
bewaarders dalen, wat zal leiden tot een grotere risicoconcentratie en meer systeemrisico’s.

Amendement 882
Olle Schmidt, Carl Haglund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3 - letter a sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a sexies) een rechtspersoon die van de 
bevoegde autoriteiten in de lidstaat van 
herkomst van de BAB een vergunning 
heeft gekregen om als bewaarder op te 
treden, die onderworpen is aan 
prudentiële regelgeving en voortdurend 
toezicht en die voldoende financiële en 
professionele garanties kan bieden om de 
aan een bewaarder opgedragen taken op 
effectieve wijze te vervullen en te voldoen 
aan de verplichtingen die zijn verbonden 
aan de vervulling van deze taken; of

Or. en

Motivering

Het is niet aangewezen de entiteiten die als bewaarder kunnen optreden, te beperken tot 
kredietinstellingen in de EU. Gezien de brede waaier aan verschillende AB's die onder de 
richtlijn vallen, zijn deze instellingen niet altijd het meest geschikt om op te treden als 
bewaarder van specifieke activa die in de diverse soorten AB's worden beheerd. Bovendien 
kan een dergelijke beperking leiden tot een onaanvaardbare risicoconcentratie bij 
kredietinstellingen, onverantwoorde kosten veroorzaken en de mogelijkheden om te beleggen 
in activa in derde landen ernstig beperken.



PE439.132v01-00 118/178 AM\805037NL.doc

NL

Amendement 883
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3 - letter a sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a sexies) een rechtspersoon die van de 
bevoegde autoriteiten in de lidstaat van 
herkomst van de BAB een vergunning 
heeft gekregen om als bewaarder op te 
treden, die onderworpen is aan 
prudentiële regelgeving en voortdurend 
toezicht en die voldoende financiële en 
professionele garanties kan bieden om de 
aan een bewaarder opgedragen taken op 
effectieve wijze te vervullen en te voldoen 
aan de verplichtingen die zijn verbonden 
aan de vervulling van deze taken.

Or. en

Motivering

Bepalen dat een bewaarder enkel een kredietinstelling in de EU kan zijn, zou ernstige 
concentratierisico's met zich brengen. Om mededinging te garanderen, moeten andere 
soorten financiële instellingen ook de taken van bewaarder kunnen verrichten. Entiteiten die 
hiervoor in aanmerking komen, mogen niet worden beperkt tot kredietinstellingen of 
beleggingsondernemingen. Ook andere instellingen moeten zich kunnen specialiseren in het 
verlenen van bewaringsdiensten, wat overigens de mededinging kan bevorderen en tot een 
betere kwaliteit van de dienstverlening kan leiden. Deze instellingen moeten aan adequaat 
toezicht worden onderworpen.

Amendement 884
Gay Mitchell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3 - letter a sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a sexies) een rechtspersoon die van de 
bevoegde autoriteiten in de lidstaat van 
herkomst van het AB een vergunning 
heeft gekregen om als bewaarder op te 
treden, die onderworpen is aan 
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prudentiële regelgeving en voortdurend 
toezicht en die voldoende financiële en 
professionele garanties kan bieden om de 
aan een bewaarder opgedragen taken op 
effectieve wijze te vervullen en te voldoen 
aan de verplichtingen die zijn verbonden 
aan de vervulling van deze taken.

Or. en

Motivering

Dit amendement is in algemene zin een afspiegeling van het verslag-Gauzès en het 
compromisvoorstel van het Zweedse voorzitterschap. 
Deze derde categorie mogelijke bewaarders moet worden opgenomen omdat de verwijzing 
naar de lidstaat van herkomst van het AB een belangrijk element is. Dit is omdat de BAB-
richtlijn voorstelt dat de BAB een AB in een andere lidstaat mag beheren en dat de lidstaat 
van herkomst van het AB de bewaarder voor dit AB zal goedkeuren.

Amendement 885
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3 – letter a septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a septies) een rechtspersoon die in het 
kader van zijn beroeps- of zakelijke 
activiteiten taken als bewaarder verricht 
waarvoor hij onderworpen is aan 
prudentiële regelgeving en voortdurend 
toezicht, en die voldoende financiële en 
professionele garanties kan bieden om de 
aan een bewaarder opgedragen taken op 
effectieve wijze te vervullen en te voldoen 
aan de verplichtingen die zijn verbonden 
aan de vervulling van deze taken.

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft tot doel de lijst van entiteiten die als bewaarder mogen optreden uit te 
breiden. Deze lijst uitsluitend tot kredietinstellingen beperken, zoals de Commissie voorstelt, 
lijkt onredelijk, met name in het licht van de lijst van bewaarders die in de icbe-richtlijn is 
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opgenomen.

Amendement 886
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3 – letter a octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a octies) een instelling die onderworpen is 
aan prudentiële regelgeving en 
voortdurend toezicht en die voldoende 
financiële en professionele garanties kan 
bieden om de aan een bewaarder 
opgedragen taken op effectieve wijze te 
vervullen en te voldoen aan de 
verplichtingen die zijn verbonden aan de 
vervulling van deze taken;

Or. en

Motivering

Hierdoor kunnen ondernemingen waarvoor lidstaten een degelijke regeling hebben 
uitgewerkt als bewaarder optreden, bijvoorbeeld beheersondernemingen die geen belang 
hebben bij beleggingsactiviteiten waarvoor krachtens de MiFID-richtlijn de status van 
beleggingsonderneming vereist is.

Amendement 887
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3 – letter a octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a octies) een instelling die onderworpen is 
aan prudentiële regelgeving en 
voortdurend toezicht en die voldoende 
financiële en professionele garanties kan 
bieden om de aan een bewaarder 
opgedragen taken op effectieve wijze te 
vervullen en te voldoen aan de 
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verplichtingen die zijn verbonden aan de 
vervulling van deze taken.

Or. en

Amendement 888
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3 – letter a nonies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a nonies) een instelling die in haar land 
van oprichting onderworpen is aan 
specifieke regelgeving en toezicht met 
betrekking tot het verlenen van 
bewaringsdiensten aan anderen.

Or. en

Amendement 889
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3 – letter a decies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a decies) in het geval van een fonds van 
het closed-end-type, een rechtspersoon die 
onderworpen is aan prudentiële 
regelgeving en voortdurend toezicht en die 
voldoende financiële en professionele 
garanties kan bieden om de aan een 
bewaarder opgedragen taken op effectieve 
wijze te vervullen en te voldoen aan de 
verplichtingen die zijn verbonden aan de 
vervulling van deze taken.

Or. en
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Motivering

Het is aangewezen overeenkomstig de MiFID-richtlijn geregistreerde ondernemingen toe te 
staan op te treden als bewaarder, en voor fondsen van het closed-end-type entiteiten als 
accountants en juristen te gebruiken om de taken van bewaarder te verrichten.

Amendement 890
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3 – letter a undecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a undecies) naast de in lid 1, sub a), b) en 
c) genoemde gevallen, voor AB's die geen 
activa hebben die kunnen worden 
bewaard overeenkomstig de in lid 1, sub 
b), punt i) genoemde bepalingen of die 
derivaten zijn, kan de bewaarder een 
entiteit zijn die in het kader van haar 
beroeps- of zakelijke activiteiten taken als 
bewaarder verricht waarvoor zij zich in 
een wettelijk erkend beroepsregister moet 
laten registreren, of waarvoor wettelijke 
of bestuursrechtelijke bepalingen of 
beroepsregels gelden en die voldoende 
financiële en professionele garanties kan 
bieden om de aan een bewaarder 
opgedragen taken op effectieve wijze te 
vervullen en te voldoen aan de 
verplichtingen die zijn verbonden aan de 
vervulling van deze taken.

Or. en

Motivering

Als de entiteiten die de rol van bewaarder kunnen vervullen worden beperkt, zal het aantal 
bewaarders dalen, wat zal leiden tot een grotere risicoconcentratie en meer systeemrisico’s.
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Amendement 891
Olle Schmidt, Carl Haglund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 - lid 3 - letter a duodecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a duodecies) een entiteit die in het kader 
van haar beroeps- of zakelijke activiteiten 
taken als bewaarder verricht waarvoor zij 
zich in een wettelijk erkend 
beroepsregister moet laten registreren, of 
waarvoor wettelijke of bestuursrechtelijke 
bepalingen of beroepsregels gelden en die 
voldoende financiële en professionele 
garanties kan bieden om de aan een 
bewaarder opgedragen taken op effectieve 
wijze te vervullen en te voldoen aan de 
verplichtingen die zijn verbonden aan de 
vervulling van deze taken.

Or. en

Motivering

Het is niet aangewezen de entiteiten die als bewaarder kunnen optreden, te beperken tot 
kredietinstellingen in de EU. Gezien de brede waaier aan verschillende AB's die onder de 
richtlijn vallen, zijn deze instellingen niet altijd het meest geschikt om op te treden als 
bewaarder van specifieke activa die in de diverse soorten AB's worden beheerd. Bovendien 
kan een dergelijke beperking leiden tot een onaanvaardbare risicoconcentratie bij 
kredietinstellingen, onverantwoorde kosten veroorzaken en de mogelijkheden om te beleggen 
in activa in derde landen ernstig beperken.

Amendement 892
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bewaarder is een kredietinstelling die 
haar statutaire zetel in de Gemeenschap
heeft en over een vergunning 
overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 

3. Voor een in de Unie gevestigde BAB, 
waar het vergunde AB ook zijn zetel heeft, 
is de bewaarder een kredietinstelling die 
haar statutaire zetel in de Unie heeft en 
over een vergunning overeenkomstig 
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14 juni 2006 betreffende de toegang tot en 
de uitoefening van de werkzaamheden 
van kredietinstellingen (herschikking)
beschikt.

Richtlijn 2006/48/EG beschikt.

Voor een in een derde land gevestigde 
BAB is de bewaarder een kredietinstelling 
die voldoet aan de regelgeving van dat 
land.

Or. en

Amendement 893
Marta Andreasen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bewaarder is een kredietinstelling die 
haar statutaire zetel in de Gemeenschap
heeft en over een vergunning 
overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
14 juni 2006 betreffende de toegang tot en 
de uitoefening van de werkzaamheden 
van kredietinstellingen (herschikking)
beschikt.

3. De bewaarder is een kredietinstelling die 
haar statutaire zetel in de Unie heeft en 
over een vergunning overeenkomstig 
Richtlijn 2006/48/EG beschikt of die haar 
statutaire zetel in een ander rechtsgebied 
heeft waarvan de regelgeving 
gelijkwaardig is.

Or. en

Motivering

Uitsluitend instellingen uit de EU toestaan als bewaarder te fungeren, is niet alleen 
protectionistisch, maar leidt tevens tot een kleiner aantal bewaarders en tot hogere kosten 
voor beleggers.
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Amendement 894
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 - lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Benevens het bepaalde in lid 3, 
letter a), a ter) en a octies) kan bij AB's 
waarbij gedurende een periode van vijf 
jaar vanaf de datum van oprichting van 
het AB geen terugbetalingsrechten 
kunnen worden uitgeoefend en die 
overeenkomstig hun beleggingsstrategie 
en doelstellingen uitsluitend op niet 
frequente basis investeringen en 
afstotingen doen de bewaarder zijn:
a) een rechtspersoon die onderworpen is 
aan prudentiële regelgeving en 
voortdurend toezicht en die voldoende 
financiële en professionele garanties kan 
bieden om de aan een bewaarder 
opgedragen taken op effectieve wijze te 
vervullen en te voldoen aan de 
verplichtingen die zijn verbonden aan de 
vervulling van deze taken; of
b) een rechtspersoon die in het kader van 
zijn beroeps- of zakelijke activiteiten taken 
als bewaarder verricht waarvoor hij zich 
in een wettelijk erkend beroepsregister 
moet laten registreren, of waarvoor 
wettelijke of bestuursrechtelijke 
bepalingen of beroepsregels gelden en die 
voldoende financiële en professionele 
garanties kan bieden om de aan een 
bewaarder opgedragen taken op effectieve 
wijze te vervullen en te voldoen aan de 
verplichtingen die zijn verbonden aan de 
vervulling van deze taken.

Or. en

Motivering

Wijziging ter verduidelijking van het feit dat het hier gaat om een nieuwe mogelijke categorie 
bewaarders, in aansluiting op c) hierboven.
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Amendement 895
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Aanwijzing van een bewaarder 
wordt in alle gevallen goedgekeurd door 
de bevoegde autoriteit in de lidstaat van 
herkomst van de BAB. De bevoegde 
autoriteit kan aanwijzing van meer dan 
een bewaarder toestaan als duidelijk is dat 
dat niet in de weg staat aan de juiste 
uitvoering van alle verplichtingen van de 
bewaarder als bedoeld in onderhavige 
richtlijn. 

Or. en

Motivering

Een beperking tot één enkele bewaarder is onnodig restrictief en brengt risicoconcentratie 
met zich mee. Het voegt taken op een niet-commerciële manier samen en maakt het voor de 
BAB's moeilijk om in onderhandelingen concurrerende prijzen te bedingen voor de levering 
van diensten, hetgeen nadelig is voor het rendement van beleggers. Door bij aanwijzing de 
goedkeuring van de bevoegde autoriteit als voorwaarde te stellen, kan gewaarborgd worden 
dat de juiste regels worden nageleefd. Dit zal bijdragen aan de proportionaliteit binnen de 
richtlijn doordat diensten op de meest kostenefficiënte wijze worden opgezet, hetgeen met 
name voordelig zal zijn voor de kleinere AB's. 
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Amendement 896
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. Voor een in de Unie gevestigd 
AB dient de bewaarder die wordt 
aangewezen gevestigd te zijn in de lidstaat 
van herkomst van dat AB. Aanwijzing van 
een bewaarder wordt in alle gevallen 
goedgekeurd door de bevoegde 
autoriteiten in de lidstaat van herkomst 
van het AB. 
In afwijking van de eerste alinea mogen 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst van het AB goedkeuren dat 
instellingen die aan de in lid 3 genoemde
criteria voldoen en die in een andere 
lidstaat zijn gevestigd als bewaarder 
worden aangewezen.

Or. en

Amendement 897
Peter Skinner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quinquies. De bewaarder van een AB 
met zetel in de Unie dat wordt beheerd 
door een vergunninghoudende BAB mag 
zijn statutaire zetel hebben in iedere 
lidstaat van de Unie. 

Or. en

Motivering

Het vereiste dat de bewaarder in dezelfde lidstaat gevestigd dient te zijn als het AB is strijdig 
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met het streven naar een interne markt voor financiële diensten, en kan tevens systeemrisico's 
veroorzaken in kleinere lidstaten, omdat die in verhouding tot het aantal AB's slechts over een 
beperkt aantal instellingen beschikken die als bewaarder kunnen optreden, hetgeen ertoe kan 
leiden dat bewaarders zeer veel AB-rekeningen moeten beheren. 

Amendement 898
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3sexies. De bewaarder van een AB met 
zetel in een derde land dat wordt beheerd 
door een vergunninghoudende BAB moet 
zijn statutaire zetel hebben in de Unie, 
tenzij aan de volgende voorwaarden is 
voldaan:
a) de bevoegde instanties van de lidstaat 
van herkomst van de BAB en die van het 
derde land waar het AB zijn zetel heeft, 
hebben samenwerkings– en 
gegevensuitwisselingsovereenkomsten 
gesloten;
b) de wetgeving van het derde land waar 
het AB zijn zetel heeft, voldoet aan de 
normen van internationale organisaties;
c) ten aanzien van het derde land waar 
het AB zijn zetel heeft, is overeenkomstig 
lid 3 quinquies vastgesteld dat de aldaar 
toegepaste standaarden om witwassen van 
geld en financiering van terrorisme te 
voorkomen gelijkwaardig zijn aan die van 
het EU-recht;
d) de lidstaat van herkomst van de BAB 
heeft met het derde land waar het AB zijn 
zetel heeft een overeenkomst gesloten die 
volledig voldoet aan de normen van 
artikel 26 van het OESO-
Modelbelastingverdrag en waarborgt een 
doeltreffende informatie-uitwisseling in 
fiscale aangelegenheden.
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Or. en

Motivering

Het moet voor een AB uit een derde land mogelijk zijn om bewaarders uit dat derde land te 
hebben, mits aan de relevante criteria is voldaan. De regelingen in derde landen moeten in 
overeenstemming zijn met de regelingen zoals die door internationale organen als de 
Internationale Organisatie van Effectentoezichthouders zijn opgesteld om toereikende normen 
te garanderen. In c) wordt verwezen naar een amendement op artikel 17, lid 3 quater, van het 
ontwerpverslag. 

Amendement 899
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 septies. De lidstaten staan BAB's toe om 
financiële instrumenten die zij voor door 
hen beheerde AB's onder zich hebben op 
een rekening of rekeningen bij een derde 
te deponeren, mits de ondernemingen bij 
de selectie, aanwijzing en periodieke 
controle van een dergelijke derde en de 
omstandigheden waaronder deze 
financiële instrumenten worden beheerd 
en in bewaring worden gehouden de 
nodige bekwaamheid, zorgvuldigheid en 
toewijding betrachten.
De lidstaten verlangen met name van de 
BAB's dat zij rekening houden met de 
deskundigheid en marktreputatie van die 
derde, alsmede met wettelijke vereisten of 
marktpraktijken in verband met het 
beheer van deze financiële instrumenten 
die een nadelige invloed zouden kunnen 
hebben op de rechten van AB's.

Or. en

Motivering

BAB's moeten de primaire verantwoordelijkheid dragen en moeten zich aan dezelfde vereisten 
als MiFID-ondernemingen houden. Deze vereisten moeten in de herziene tekst worden 
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opgenomen, waarbij de verwijzingen naar cliënten en beleggingsondernemingen worden 
vervangen door verwijzingen naar AB's en BAB's. 

Amendement 900
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 - lid 3 octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 octies. De lidstaten waarborgen dat, als 
een beleggingsonderneming voorstelt om 
financiële instrumenten te deponeren bij 
een derde die onder een ander 
rechtsgebied valt, en bewaarneming van 
financiële instrumenten voor rekening 
van een ander in dat rechtsgebied is 
onderworpen aan een bijzondere regeling 
en aan toezicht, de 
beleggingsonderneming deze financiële 
instrumenten niet deponeert bij een derde 
die niet aan die regeling en aan dat 
toezicht is onderworpen.

Or. en

Motivering

BAB's moeten de primaire verantwoordelijkheid dragen en moeten zich aan dezelfde vereisten 
als MiFID-ondernemingen houden. Deze vereisten moeten in de herziene tekst worden 
opgenomen, waarbij de verwijzingen naar cliënten en beleggingsondernemingen worden 
vervangen door verwijzingen naar AB's en BAB's. 

Amendement 901
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3 nonies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 nonies. De lidstaten waarborgen dat 
BAB's geen financiële instrumenten die 
zij namens AB's beheren bij een derde in 
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een derde land deponeren dat geen 
regeling kent inzake het beheren en de 
bewaarneming van financiële 
instrumenten voor rekening van een 
ander, tenzij aan een van de volgende 
voorwaarden is voldaan: 
a) de aard van de financiële instrumenten 
of van de met deze instrumenten verband 
houdende beleggingsdiensten vereist dat 
ze worden gedeponeerd bij een derde in 
dit derde land;
b) ingeval de financiële instrumenten 
namens een professionele cliënt worden 
beheerd, dient deze bij de onderneming 
een schriftelijk verzoek in om ze in dit 
derde land bij een derde te deponeren.

Or. en

Motivering

BAB's moeten de primaire verantwoordelijkheid dragen en moeten zich aan dezelfde vereisten 
als MiFID-ondernemingen houden. Deze vereisten moeten in de herziene tekst worden 
opgenomen, waarbij de verwijzingen naar cliënten en beleggingsondernemingen worden 
vervangen door verwijzingen naar AB's en BAB's. 

Amendement 902
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3 decies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 decies. De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen vast conform de artikelen 49 
bis, 49 ter en 49 quater, ter verdere 
bepaling van de voorwaarden waaraan  
instellingen moeten voldoen om als 
bewaarder te kunnen fungeren. 
Deze handelingen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld overeenkomstig de procedure 
als bedoeld in artikel 290 van het Verdrag 
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betreffende de werking van de Europese 
Unie.

Or. en

Amendement 903
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bewaarders mogen hun taken aan 
andere bewaarders delegeren.

Schrappen

Or. en

Motivering

Valt onder algemene bepalingen inzake delegatie.

Amendement 904
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bewaarders mogen hun taken aan 
andere bewaarders delegeren.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is voor de transparantie van financiële transacties belangrijk dat bewaarders zelf hun 
taken uitvoeren zodat het mogelijk blijft deposito's te traceren. Anders zou artikel 20, lid 1, 
letter d, overbodig zijn.
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Amendement 905
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bewaarders mogen hun taken aan 
andere bewaarders delegeren.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is voor de transparantie van financiële transacties belangrijk dat bewaarders zelf hun 
taken uitvoeren zodat het mogelijk blijft deposito's te traceren. Anders zou artikel 20, lid 1, 
letter d, overbodig zijn.

Amendement 906
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bewaarders mogen hun taken aan andere 
bewaarders delegeren.

4. Bewaarders mogen hun taken niet aan 
andere bewaarders delegeren.

Or. en

Motivering

Delegatie van de taken van bewaarders gaat ten koste van de bescherming van beleggers en 
van de mogelijkheden van BAB's en toezichthouders om hun taken uit te oefenen.
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Amendement 907
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bewaarders mogen hun taken aan 
andere bewaarders delegeren.

4. Bewaarders mogen werkzaamheden aan
een andere persoon dan aan een AB, een 
BAB of een aan een AB of BAB 
geassocieerde onderneming delegeren, 
mits de bewaarder bij de selectie, 
aanwijzing en periodieke controle van die 
persoon en de wijze waarop de 
gedelegeerde werkzaamheden worden 
uitgevoerd, de nodige bekwaamheid, 
zorgvuldigheid en toewijding betracht.

Or. en

Amendement 908
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bewaarders mogen hun taken aan 
andere bewaarders delegeren.

4. De bewaarder mag de in lid 1 
genoemde taken aan een derde delegeren.  
Deze derde mag op zijn beurt deze taken 
subdelegeren.
Indien de bewaarder voor de vervulling 
van de taken als genoemd in lid 1, letter b) 
gebruik maakt van de diensten van een 
derde, verifieert hij of met betrekking tot 
de aard en het profiel van het betreffende 
AB aan de volgende voorwaarden is 
voldaan:
a) de derde is binnen zijn rechtsgebied 
aan voldoende toezicht onderworpen;
b) de derde heeft de structuur en ervaring 
die passend is voor en evenredig aan de 
aard en omvang van de rechten van het 



AM\805037NL.doc 135/178 PE439.132v01-00

NL

AB met betrekking tot financiële 
instrumenten;
c) de derde wordt aan regelmatig toezicht 
onderworpen om te waarborgen dat hij de 
financiële instrumenten en andere 
effecten in bezit heeft;
d) de derde houdt de financiële 
instrumenten en andere beleggingen 
gescheiden van zijn eigen activa; en
e) de derde mag geen gebruik maken van 
de financiële instrumenten zonder 
voorafgaande toestemming van de BAB 
en de bewaarder en de toestemming mag 
niet zijn ingetrokken; in geval van 
subdelegatie wordt voorafgaand 
toestemming verleend door de bewaarder.

Or. en

Motivering

Er is geen reden om delegatie van de in lid 1 genoemde taken te verbieden.
Deze wijziging geeft duidelijker aan onder welke voorwaarden een bewaarder gebruik mag 
maken van subbewaarnemers in de bemiddelingsketen.  De formulering is afkomstig van 
compromisvoorstel V3 van het Zweeds voorzitterschap.
Daarnaast is een "one fits all"- oplossing niet geschikt, zodat verwezen moet worden naar de 
aard en het profiel van het AB.

Amendement 909
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bewaarders mogen hun taken aan 
andere bewaarders delegeren.

4. De bewaarder mag derden aanstellen 
om de in lid 1 genoemde taken te 
verrichten.

Or. en
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Motivering

Er is geen reden voor een verbod op het aanstellen van derden met de juiste kwalificaties 
voor de uitvoering van de in lid 1 genoemde taken.

Amendement 910
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bewaarders mogen hun taken aan andere 
bewaarders delegeren.

4. Bewaarders mogen hun taken aan andere 
bewaarders delegeren, mits hen daarvoor 
toestemming wordt verleend door de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat.

Bij de selectie van een subbewaarder en 
bij het toezicht op diens functioneren 
respecteert de bewaarder de bestaande 
beste praktijk en de verplichtingen van 
passende zorgvuldigheid. 
De Commissie kan overeenkomstig de 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater 
gedelegeerde handelingen vaststellen, 
waarin richtsnoeren worden gegeven voor 
de wijze waarop de bevoegde autoriteiten 
dienen te beoordelen of bewaarders 
voldoen aan de in lid 2 genoemde 
zorgvuldigheidsvereisten.

Or. en

Motivering

Het moet voor bewaarders mogelijk zijn hun verantwoordelijkheden te subdelegeren, mits 
daarbij wordt voldaan aan de passende zorgvuldigheidseisen.
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Amendement 911
Pascal Canfin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bewaarders mogen hun taken aan 
andere bewaarders delegeren.

4. Bewaarders mogen enkele niet-
belangrijke taken aan andere bewaarders 
delegeren.

De Commissie stelt overeenkomstig de 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater 
gedelegeerde handelingen vast waarin de 
belangrijke taken van een bewaarder 
worden vastgesteld.
Deze handelingen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld overeenkomstig de procedure 
als bedoeld in artikel 290 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie.

Or. en

Motivering

Bewaarders mogen niet al hun taken delegeren om te voorkomen dat zij een 
brievenbusmaatschappij worden.

Amendement 912
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bewaarders mogen hun taken aan andere 
bewaarders delegeren.

4. Bewaarders mogen hun taken aan andere 
bewaarders delegeren, met uitzondering 
van het houden van toezicht op en het 
controleren van deze subbewaarders. 
Bewaarders mogen hun taken delegeren 
aan subbewaarders die hun zetel niet 
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binnen de Unie hebben.

Or. en

Amendement 913
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bewaarders mogen hun taken aan andere 
bewaarders delegeren.

4. Bewaarders mogen hun taken aan andere 
bewaarders delegeren. Indien de taak 
bestaat uit bewaring van financiële 
instrumenten overeenkomstig artikel 17, 
lid 1, letter b), mag deze ook worden 
gedelegeerd aan een bewaarder in een 
derde land die voldoet aan de in artikel 
38, lid 1, tweede alinea, letter a) tot en met 
c) genoemde voorwaarden.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk te verduidelijken dat een bewaarder zijn taken mag delegeren, met name 
bewaarneming, aan een andere bewaarder in een derde land, aangezien effecten normaal 
gezien alleen in bewaring kunnen worden gehouden in het land waar de uitgevende instelling 
zijn zetel heeft. Het is zinvol om dit te verduidelijken op die plaats in de richtlijn waar het 
onderwerp delegatie voor het eerst aan de orde komt.

Amendement 914
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bewaarders mogen hun taken aan andere 
bewaarders delegeren.

4. Bewaarders mogen hun taken aan andere 
bewaarders delegeren. Indien de taak 
bestaat uit bewaring van financiële 
instrumenten overeenkomstig artikel 17, 
lid 1, letter b), mag deze ook worden 
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gedelegeerd aan een bewaarder in een
derde land die voldoet aan de in artikel 
38, lid 1, tweede alinea, letter a) tot en met 
c) genoemde voorwaarden.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk te verduidelijken dat een bewaarder zijn taken mag delegeren, met name 
bewaring, aan een andere bewaarder in een derde land, aangezien effecten normaal gezien 
alleen in bewaring kunnen worden gehouden in het land waar de uitgevende instelling zijn 
zetel heeft. Het is zinvol om dit te verduidelijken op die plaats in de richtlijn waar het 
onderwerp delegatie voor het eerst aan de orde komt.

Amendement 915
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bewaarders mogen hun taken aan
andere bewaarders delegeren.

4. Bewaarders mogen hun taken delegeren, 
voor zover het niet gaat om selectie van of 
toezicht- of controletaken in verband met 
hun subbewaarders en subbewaarnemers.
Een bewaarder mag zijn taken niet in die 
mate delegeren dat hij een 
brievenbusmaatschappij wordt.

Or. en

Amendement 916
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bewaarders mogen hun taken aan
andere bewaarders delegeren.

4. Bewaarders mogen hun taken delegeren, 
voor zover het geen controle- en 
toezichthoudende taken in verband met 
hun subbewaarnemers betreft. Een 
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bewaarder mag zijn taken niet in die mate 
delegeren dat hij een 
brievenbusmaatschappij wordt.

Or. en

Amendement 917
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bewaarders mogen hun taken aan
andere bewaarders delegeren.

4. Bewaarders mogen hun taken delegeren, 
voor zover het geen controle- en 
toezichthoudende taken in verband met 
hun subbewaarnemers betreft. Een 
bewaarder mag zijn taken niet in die mate 
delegeren dat hij een 
brievenbusmaatschappij wordt.

Or. en

Motivering

Er is geen reden voor een verbod op het aanstellen van derden die de juiste kwalificaties 
hebben om de taken van een bewaarder uit te voeren.

Amendement 918
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bewaarders mogen hun taken aan
andere bewaarders delegeren.

4. Bewaarders mogen hun taken delegeren, 
voor zover het geen controle- en 
toezichthoudende taken in verband met 
hun subbewaarnemers betreft. Een 
bewaarder mag zijn taken niet in die mate 
delegeren dat hij een 
brievenbusmaatschappij wordt.
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Or. en

Amendement 919
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bewaarders mogen hun taken aan andere 
bewaarders delegeren.

4. Bewaarders mogen hun taken 
overeenkomstig artikel 18 aan andere 
bewaarders delegeren.

Or. en

Amendement 920
Marta Andreasen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bewaarders mogen hun taken aan andere 
bewaarders delegeren.

4. Bewaarders mogen hun taken delegeren
aan andere vergunninghoudende
bewaarders binnen of buiten de Unie.

Or. en

Motivering

Subbewaarders hoeven niet noodzakelijkerwijs tot hetzelfde rechtsgebied als het AB te 
behoren en het is dan ook onredelijk om subbewaarders uit een ander rechtsgebied uit te 
sluiten als er goede en geldige redenen zijn om ook aan hen taken te delegeren.  
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Amendement 921
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 - lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Indien de lidstaat van herkomst van 
de BAB niet gelijk is aan de lidstaat van 
herkomst van het AB, sluit de bewaarder 
een schriftelijke overeenkomst met de 
BAB met daarin bepalingen omtrent de 
uitwisseling van informatie die 
noodzakelijk wordt geacht voor de 
uitvoering van de in dit artikel en in 
andere wetten, regelingen of 
bestuursrechtelijke bepalingen vermelde 
taken die van belang zijn voor de 
bewaarders in de lidstaat van herkomst 
van het AB. 

Or. en

Motivering

De uitwisseling van informatie tussen de BAB en de bewaarder moet worden gewaarborgd, 
met name als de beheerder en de bewaarder niet in hetzelfde land zijn gevestigd. Hierbij moet 
de aanpak van de ICBE-richtlijn (artikel 23, lid 5 en artikel 33, lid 5) worden gevolgd. 

Amendement 922
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Indien de bewaarder voor de 
uitvoering van de taken als genoemd in lid 
1, letter b) gebruik maakt van de diensten 
van een subbewaarnemer, verifieert hij of 
aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a) de subbewaarnemer is binnen zijn 
rechtsgebied aan voldoende toezicht 
onderworpen;
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b) de subbewaarnemer heeft de structuur 
en ervaring die passend is voor en 
evenredig aan de aard en omvang van de 
rechten van het AB met betrekking tot 
financiële instrumenten;
c) de subbewaarnemer wordt aan 
regelmatig toezicht onderworpen om te 
waarborgen dat hij de financiële 
instrumenten en andere effecten in bezit 
heeft;
d) de subbewaarnemer houdt de 
financiële instrumenten en andere 
beleggingen gescheiden van zijn eigen 
activa; en
e) de subbewaarnemer mag geen gebruik 
maken van de financiële instrumenten 
zonder voorafgaande toestemming van de 
BAB en de toestemming mag niet zijn 
ingetrokken;

Or. en

Motivering

Deze wijziging geeft duidelijker aan onder welke voorwaarden een bewaarder gebruik mag 
maken van subbewaarnemers in de bemiddelingsketen. 

De details met betrekking tot deze voorwaarden kunnen op niveau 2 worden geregeld, met 
name de mate van passende zorgvuldigheid waaraan de bewaarnemer moet voldoen.

Amendement 923
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 quater. Bewaarders betrachten bij de 
selectie, aanwijzing en voortdurende 
controle van iedere derde aan wie zij 
onderdelen van hun takenpakket hebben 
gedelegeerd de benodigde bekwaamheid, 
zorgvuldigheid en toewijding.
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Or. en

Amendement 924
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 quinquies. De bewaarder betracht bij de 
selectie, aanwijzing en periodieke controle 
van iedere derde als genoemd in de leden 
4 en 4 ter de benodigde bekwaamheid, 
zorgvuldigheid en toewijding.

Or. en

Amendement 925
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 sexies. De bewaarder betracht bij de 
selectie, aanwijzing en periodieke controle 
van iedere derde als genoemd in lid 4 de 
benodigde bekwaamheid, zorgvuldigheid 
en toewijding.

Or. en

Motivering

De details met betrekking tot deze voorwaarden kunnen op niveau 2 worden geregeld, met 
name de mate van passende zorgvuldigheid waaraan de bewaarnemer moet voldoen.



AM\805037NL.doc 145/178 PE439.132v01-00

NL

Amendement 926
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De bewaarder is jegens BAB's en de 
beleggers in AB's aansprakelijk voor alle 
door hen geleden schade ten gevolge van 
niet-nakoming van zijn verplichtingen uit 
hoofde van deze richtlijn.

Schrappen

Or. en

Motivering

Door de omschrijving van taken overbodig geworden. Deze kwestie dient in een voorstel voor 
een horizontaal rechtskader te worden verduidelijkt.

Amendement 927
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De bewaarder is jegens BAB's en de 
beleggers in AB's aansprakelijk voor alle 
door hen geleden schade ten gevolge van 
niet-nakoming van zijn verplichtingen uit 
hoofde van deze richtlijn.

Schrappen

Or. en
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Amendement 928
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De bewaarder is jegens BAB's en de 
beleggers in AB's aansprakelijk voor alle 
door hen geleden schade ten gevolge van
niet-nakoming van zijn verplichtingen uit 
hoofde van deze richtlijn.

5. De bewaarder is overeenkomstig de 
nationale wettelijke bepalingen van de 
lidstaat van herkomst van de BAB jegens 
BAB's en de beleggers in AB's 
aansprakelijk voor alle door hen geleden 
schade ten gevolge van niet- of gebrekkige 
nakoming van zijn verplichtingen uit 
hoofde van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat de regels omtrent aansprakelijkheid als uitgangspunt hanteren dat de 
aansprakelijkheid bij de bewaarder berust.  De aansprakelijkheidsbepalingen dienen 
bovendien aan te sluiten bij artikel 24 en artikel 34 van de ICBE-richtlijn. 

Amendement 929
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De bewaarder is jegens BAB's en de 
beleggers in AB's aansprakelijk voor alle 
door hen geleden schade ten gevolge van 
niet-nakoming van zijn verplichtingen uit 
hoofde van deze richtlijn.

5. De bewaarder is jegens het AB
aansprakelijk voor alle door hem geleden 
schade ten gevolge van verwijtbare niet-
nakoming of gebrekkige nakoming van 
zijn verplichtingen uit hoofde van deze 
richtlijn.

Or. en
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Amendement 930
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De bewaarder is jegens BAB's en de 
beleggers in AB's aansprakelijk voor alle 
door hen geleden schade ten gevolge van 
niet-nakoming van zijn verplichtingen uit 
hoofde van deze richtlijn.

5. De bewaarder is jegens het AB of de
gezamenlijke beleggers in het AB 
aansprakelijk voor de schade die zij 
hebben geleden ten gevolge van
verwijtbare niet-nakoming of gebrekkige 
nakoming van zijn verplichtingen uit 
hoofde van de leden 1, 2, 4, en 4 bis.

Or. en

Motivering

Om aan te sluiten bij de bepalingen uit de ICBE-richtlijn is het belangrijk duidelijk te maken 
dat de bewaarder verplichtingen heeft tegenover de gezamenlijke beleggers in het AB en niet 
tegenover "het AB of de beleggers", aangezien dat kan duiden op conflicterende belangen en 
het risico van botsende claims met zich meebrengt.   Bovendien is op gerechtelijke procedures 
gericht op schadevergoeding het nationale recht van toepassing. 

Amendement 931
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De bewaarder is jegens BAB's en de 
beleggers in AB's aansprakelijk voor alle 
door hen geleden schade ten gevolge van 
niet-nakoming van zijn verplichtingen uit 
hoofde van deze richtlijn.

5. De bewaarder is jegens het AB of de
gezamenlijke beleggers in het AB 
aansprakelijk voor de schade die zij 
hebben geleden ten gevolge van
verwijtbare niet-nakoming of gebrekkige 
nakoming van zijn verplichtingen uit 
hoofde van de leden 1, 2, 4, en 4 bis.

Or. en

Motivering

Om aan te sluiten bij de normen uit de ICBE-richtlijn is het belangrijk duidelijk te maken dat 
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de bewaarder verplichtingen heeft tegenover de gezamenlijke beleggers in het AB en niet 
tegenover "het AB of de beleggers", aangezien dat kan duiden op conflicterende belangen. 

Amendement 932
Peter Skinner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De bewaarder is jegens BAB's en de 
beleggers in AB's aansprakelijk voor alle 
door hen geleden schade ten gevolge van 
niet-nakoming van zijn verplichtingen uit 
hoofde van deze richtlijn.

5. De bewaarder is jegens BAB's en de 
beleggers in AB's aansprakelijk voor alle 
door hen geleden schade ten gevolge van
verwijtbare niet-nakoming of gebrekkige 
nakoming van zijn verplichtingen uit 
hoofde van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk aan te geven dat de bewaarder tegenover de BAB's en de beleggers 
aansprakelijk is voor verliezen die worden geleden ten gevolge van verwijtbare niet-nakoming 
van zijn verplichtingen. De Commissietekst kan echter ruimer uitgelegd worden, in die zin dat 
er aan de bewaarder nog verdergaande eisen worden gesteld. Dat zou voor bewaarders 
onredelijk, te restrictief en belastend zijn, en zou kunnen leiden tot daling van het aantal 
bewaarders dat bereid is binnen de EU actief te zijn, hetgeen bij de overblijvende bewaarders 
de kans op concentratie- en systeemrisico's zou doen toenemen.

Amendement 933
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De bewaarder is jegens BAB's en de 
beleggers in AB's aansprakelijk voor alle 
door hen geleden schade ten gevolge van 
niet-nakoming van zijn verplichtingen uit 
hoofde van deze richtlijn.

5. De bewaarder is jegens BAB's en de 
beleggers in AB's aansprakelijk voor alle 
door hen geleden schade ten gevolge van 
verwijtbare niet-nakoming van zijn 
verplichtingen uit hoofde van deze 
richtlijn.
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Or. en

Motivering

De bewaarder dient aansprakelijk te zijn voor alle verwijtbare verliezen. Als er sprake is van 
een contractuele overeenkomst tussen de bewaarder, een subbewaarder, de beleggers in het 
AB en de BAB, dient de aansprakelijkheid overeenkomstig de bepalingen in het contract en de 
vergunning van de lidstaat van herkomst aan de derde te worden overgedragen.

Amendement 934
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Van iedere wijziging ten opzichte van de 
aansprakelijkheidsregeling van 
onderhavige richtlijn ten gevolge van een 
contractuele overeenkomst tussen de BAB 
en de bewaarder wordt aan de beleggers 
in de desbetreffende AB en aan de 
bevoegde autoriteiten mededeling gedaan 
alvorens tot belegging wordt overgegaan.

Or. en

Amendement 935
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij verlies van financiële instrumenten die 
de bewaarder in bewaring heeft, kan de 
bewaarder zich alleen kwijten van zijn 
aansprakelijkheid als hij kan bewijzen dat 
hij het verlies niet had kunnen 
voorkomen.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Door de omschrijving van taken overbodig geworden. Deze kwestie dient in een voorstel voor 
een horizontaal rechtskader te worden verduidelijkt.

Amendement 936
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij verlies van financiële instrumenten die 
de bewaarder in bewaring heeft, kan de 
bewaarder zich alleen kwijten van zijn 
aansprakelijkheid als hij kan bewijzen dat 
hij het verlies niet had kunnen 
voorkomen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Om aan te sluiten bij de normen uit de ICBE-richtlijn is het belangrijk duidelijk te maken dat 
de bewaarder verplichtingen heeft tegenover de gezamenlijke beleggers in het AB en niet 
tegenover "het AB of de beleggers", aangezien dat kan duiden op conflicterende belangen en 
het risico van botsende claims met zich meebrengt.  Bovendien is op gerechtelijke procedures 
gericht op schadevergoeding het nationale recht van toepassing. 

Amendement 937
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij verlies van financiële instrumenten die 
de bewaarder in bewaring heeft, kan de 
bewaarder zich alleen kwijten van zijn 
aansprakelijkheid als hij kan bewijzen dat 
hij het verlies niet had kunnen 
voorkomen.

Schrappen
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Or. en

Motivering

Om aan te sluiten bij de normen uit de ICBE-richtlijn is het belangrijk duidelijk te maken dat 
de bewaarder verplichtingen heeft tegenover de gezamenlijke beleggers in het AB en niet 
tegenover "het AB of de beleggers", aangezien dat kan duiden op conflicterende belangen. 

Amendement 938
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij verlies van financiële instrumenten die 
de bewaarder in bewaring heeft, kan de 
bewaarder zich alleen kwijten van zijn 
aansprakelijkheid als hij kan bewijzen dat 
hij het verlies niet had kunnen 
voorkomen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Er mag geen sprake zijn van omkering van de bewijslast ten nadele van de bewaarder. Net als 
in de ICBE-richtlijn moet de verdeling van de bewijslast worden overgelaten aan het 
nationaal burgerlijk recht; uitsluitend indien activa door een subbewaarnemer worden 
aangehouden lijkt de noodzaak te bestaan van geharmoniseerde regels op EU-niveau op basis 
van bestaande aansprakelijkheidsnormen.

Amendement 939
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij verlies van financiële instrumenten die 
de bewaarder in bewaring heeft, kan de 
bewaarder zich alleen kwijten van zijn 
aansprakelijkheid als hij kan bewijzen dat 

Schrappen
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hij het verlies niet had kunnen 
voorkomen.

Or. en

Amendement 940
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij verlies van financiële instrumenten die 
de bewaarder in bewaring heeft, kan de 
bewaarder zich alleen kwijten van zijn 
aansprakelijkheid als hij kan bewijzen dat 
hij het verlies niet had kunnen 
voorkomen.

Schrappen

Or. en

Amendement 941
Marta Andreasen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij verlies van financiële instrumenten die 
de bewaarder in bewaring heeft, kan de 
bewaarder zich alleen kwijten van zijn 
aansprakelijkheid als hij kan bewijzen dat
hij het verlies niet had kunnen 
voorkomen.

Bij verlies van financiële instrumenten die 
de bewaarder in bewaring heeft, kan de 
bewaarder alleen aansprakelijk worden
gesteld als bewezen kan worden dat hij
niet de benodigde zorgvuldigheid en 
voldoende zorg aan de dag heeft gelegd en 
niet heeft voldaan aan zijn 
inspanningsverbintenis met betrekking tot 
de beheerde activa.

Or. en
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Motivering

De normale algemeen aanvaarde mate van zorg die te betrachten is bij de uitoefening van de 
taak van bewaarder is "voldoende zorg". Als de bewijslast voor verliezen bij de bewaarder 
komt te berusten, betekent dat een omkering van de huidige normale praktijk. Het zou 
bovendien bij de bewaarder leiden tot veel hogere verzekeringskosten. 

Amendement 942
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij verlies van financiële instrumenten die 
de bewaarder in bewaring heeft, kan de 
bewaarder zich alleen kwijten van zijn 
aansprakelijkheid als hij kan bewijzen dat
hij het verlies niet had kunnen voorkomen.

Bij verlies van financiële instrumenten die 
de bewaarder in bewaring heeft, kan de 
bewaarder zich alleen kwijten van zijn 
aansprakelijkheid als hij kan bewijzen dat 
het verlies een externe oorzaak had, niet
voorzienbaar was en niet door hem had 
kunnen worden voorkomen.

Or. en

Motivering

Voor de bewaarder dienen strenge aansprakelijkheidsbepalingen te gelden met slechts de 
mogelijkheid zich van de aansprakelijkheid te kwijten in geval van overmacht.

Amendement 943
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van verlies van financiële 
instrumenten in bewaarneming 
overeenkomstig lid 1, letter b, i) of ten 
gevolge van verwijtbare niet-nakoming in 
de handhaving van rechten in verband 
met financiële instrumenten 
overeenkomstig lid 1, letter b, ii) 
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restitueert de bewaarder de activa of het 
daarmee overeenkomende bedrag 
onverwijld aan het AB. 
In geval van delegatie aan een derde 
overeenkomstig lid 4 kan de bewaarder 
zich van zijn aansprakelijkheid kwijten als 
hij kan bewijzen dat hij heeft voldaan aan 
zijn verplichtingen uit hoofde van lid 4 en 
lid 4 bis. Indien de aansprakelijkheid van 
de bewaarder hierdoor komt te vervallen, 
neemt deze echter die maatregelen jegens 
de derde die naar omstandigheden 
redelijkerwijze van hem kunnen worden 
verwacht om voor het AB de verloren 
gegane financiële instrumenten terug te 
winnen (waarbij de door de bewaarder 
gemaakte redelijke kosten en uitgaven ten 
laste van het AB dienen te komen).

Or. en

Motivering

This point recognizes an obligation to return assets (financial instruments or entitlements 
therein) held by the Depositary. Reference to discharging responsibility by contract deleted 
due to privity concerns (no privity of contract to those who might assert claims – this is 
inconsistent with civil liability regimes of member states). The addition of a provision 
requiring recovery efforts to be undertaken by the depositary applies solely in the case where 
the depositary has properly fulfilled its responsibilities and is discharged from liability. To 
make the depositary liable regardless of fault would relegate it insurer status. In addition, 
where the depositary takes such measures on behalf of the AIF, it should be able to recover its 
costs.

Amendement 944
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij verlies van financiële instrumenten in 
bewaarneming overeenkomstig lid 1, letter 
b), i) of ten gevolge van verwijtbare niet-
nakoming met betrekking tot de 
handhaving van rechten op financiële 
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instrumenten overeenkomstig lid 1, letter 
b, ii) restitueert de bewaarder de activa of 
het daarmee overeenkomende bedrag aan 
het AB.
De eventuele aanwijzing van een 
subbewaarder overeenkomstig lid 4 laat 
deze verplichting onverlet.
De bewaarder mag zich echter van zijn 
aansprakelijkheid kwijten als hij kan 
bewijzen dat hij heeft voldaan aan zijn 
verplichtingen uit hoofde van lid 4 en lid 
4 bis.

Or. en

Motivering

Hiermee wordt erkend dat de bewaarder de verplichting heeft door hem beheerd eigendom 
(financiële instrumenten) te restitueren.

Amendement 945
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – alinea 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij verlies van financiële instrumenten die 
de bewaarder in bewaring heeft, heeft hij 
de primaire verplichting om –
onverminderd de bestaande nationale 
voorschriften – de bewuste activa zo 
spoedig mogelijk aan het AB te 
restitueren. Dit vereiste geldt 
onverminderd gerechtelijke procedures. 

Or. en
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Amendement 946
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – alinea 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij verlies van financiële instrumenten die 
de bewaarder in bewaarneming heeft 
overeenkomstig lid 1, letter b), restitueert 
de bewaarder de activa zo spoedig 
mogelijk aan het AB. De bewaarder kan 
zich van zijn aansprakelijkheid kwijten als 
hij kan bewijzen dat hij met betrekking tot 
zijn verplichtingen als bedoeld in lid 4 
voldoende zorgvuldigheid heeft betracht.

Or. en

Motivering

The restitution obligation should be limited to securities which are hold in custody and should 
not be applicable for other financial instruments for which the depositary only keeps an 
inventory of positions. In addition the obligation to return the assets immediately is not 
consistent with the market functioning and the time required to deal with a situation where 
assets are lost or unavailable due to the liquidation process. In this context reference to 
“undue delay” is more appropriate than “without delay” constraint.

We also consider that the depositary should be able to limit its liability for securities held in 
custody when it can prove that loss of assets is not the result of its unjustifiable failure to 
perform its duties according to this Directive..

Amendement 947
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – alinea 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij verlies van financiële instrumenten die 
de bewaarder in bewaarneming heeft 
overeenkomstig lid 1, letter b), restitueert 
de bewaarder de activa zo spoedig 
mogelijk aan het AB. De bewaarder kan 
zich van zijn aansprakelijkheid kwijten als 
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hij kan bewijzen dat hij met betrekking tot 
zijn verplichtingen als bedoeld in lid 4 
voldoende zorgvuldigheid heeft betracht.

Or. en

Motivering

Alleen effecten in bewaarneming mogen onder de restitutieverplichting vallen. De 
verplichting tot het onverwijld restitueren van de activa moet enigszins worden versoepeld om 
beter aan te sluiten op de werking van de markt. De bewaarder moet ook de mogelijkheid 
hebben zijn aansprakelijkheid voor effecten in bewaarneming te beperken indien hij kan 
aantonen dat het verlies van activa niet het gevolg is van een verwijtbare niet-nakoming van 
zijn verplichtingen.

Amendement 948
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – alinea 2 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij verlies van financiële instrumenten die 
de bewaarder in bewaarneming heeft 
overeenkomstig lid 1, letter b), restitueert 
de bewaarder de activa zo spoedig 
mogelijk aan het AB. De bewaarder kan 
zich van zijn aansprakelijkheid kwijten als 
hij kan bewijzen dat hij met betrekking tot 
zijn verplichtingen als bedoeld in lid 4 
voldoende zorgvuldigheid heeft betracht.

Or. en

Amendement 949
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – alinea 2 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een bewaarder volgens de 
wetgeving van het land waar de BAB 
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namens het AB investeert zijn 
bewaarnemingstaken niet kan uitoefenen, 
kan zijn aansprakelijkheid jegens de BAB 
en de beleggers worden overgedragen aan 
de vergunninghoudende derde aan wie 
zijn bewaarnemingstaken zijn 
toevertrouwd. De overdracht neemt in dat 
geval de vorm aan van een overeenkomst 
tussen de bewaarder en de derde. 
Voor uitvoering van deze regeling dient de 
BAB hiervan op de hoogte te worden 
gesteld. Deze informatieverplichting dient 
in de  overeenkomst tussen de BAB en de 
bewaarder te worden opgenomen.
Beleggers worden voordat zij in het AB 
beleggen over deze overeenkomst en over 
de gedeelde verantwoordelijkheid  van de 
betrokken partijen geïnformeerd.

Or. en

Amendement 950
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – alinea 2 octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een bewaarder volgens de 
wetgeving van het land waar de BAB 
namens het AB actief is zijn 
bewaarnemingstaken niet kan uitoefenen, 
kan zijn aansprakelijkheid jegens de BAB 
en de beleggers worden overgedragen aan 
de vergunninghoudende derde aan wie 
zijn bewaarnemingstaak is toevertrouwd.
De overdracht neemt in dat geval de vorm 
aan van een schriftelijke overeenkomst 
tussen de bewaarder en de derde.
De algemene overeenkomst tussen de 
BAB en de bewaarder geeft de BAB het 
recht over om over alle dergelijke 
overeenkomsten te worden geïnformeerd, 
maar niet om er bezwaar tegen aan te 
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tekenen.

Or. en

Motivering

Met het oog op de zekerheid voor beleggers, de BAB en bewaarders moet iedere overdracht 
van taken, en dus ook de aansprakelijkheid, deel uitmaken van een schriftelijke overeenkomst.  
Bovendien moet de BAB ervan op de hoogte zijn dat sommige bewaarnemingstaken door een 
derde worden uitgevoerd. Aangezien de aansprakelijkheid echter tegelijkertijd wordt 
overgedragen, dient de beslissing tot overdracht van taken uitsluitend bij de bewaarder te 
liggen.

Amendement 951
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – alinea 2 nonies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer er ten aanzien van een 
bewaarder uit een derde land besluiten 
zijn genomen uit hoofde van lid 3 
quinquies, hoeft er geen schriftelijke 
overeenkomst in de zin van lid 5, alinea 2 
octies te worden gesloten, maar kan 
daartoe wel worden besloten. 

Or. en

Motivering

Iedere overdracht van taken berust op een overeenkomst naar burgerlijk recht. Om die reden 
is het bij besluiten uit hoofde van lid 3 quinquies niet nodig een aanvullende schriftelijke 
overeenkomst op te stellen. Er wordt verwezen naar een amendement op artikel 17, lid 3 
quinquies, in het ontwerpverslag.
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Amendement 952
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – alinea 2 decies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer er ten aanzien van een derde 
land besluiten zijn genomen uit hoofde 
van lid 3 quinquies, hoeft er geen 
schriftelijke overeenkomst in de zin van 
lid 5, alinea 2 septies, te worden gesloten, 
maar kan daartoe wel worden besloten. 

Motivering

Er wordt verwezen naar een amendement op artikel 17, lid 3 quinquies, van het 
ontwerpverslag. 

Or. en

Amendement 953
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – alinea 2 undecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de overeenkomst tussen de 
bewaarder en de derde voorziet in 
overdracht en hergebruik van activa 
overeenkomstig de voor het AB geldende 
bepalingen, wordt de BAB over deze 
clausule voor de uitvoering ervan 
geïnformeerd.  Deze 
informatieverplichting wordt in de  
overeenkomst tussen de BAB en de 
bewaarder opgenomen. Beleggers worden 
voordat zij in het AB beleggen over deze 
clausule en over de identiteit van de derde 
geïnformeerd. Beleggers worden met 
name geïnformeerd over iedere 
overdracht van aansprakelijkheid aan de 
derde, waaronder in geval van verlies van 
financiële instrumenten. In dat geval is de 
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restitutietermijn in overeenstemming met 
de voorwaarden van de overeenkomst 
tussen de bewaarder en de derde.

Or. en

Amendement 954
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – alinea 2 dodecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij verlies van financiële instrumenten 
waarvoor hij overeenkomstig onderhavig 
lid aansprakelijk is, en wanneer er een 
overeenkomst bestaat die voorziet in de 
mogelijkheid tot overdracht van activa 
aan een door de BAB geselecteerde derde 
en hergebruik van activa door de derde 
met voorafgaande toestemming van de 
BAB, kan de bewaarder zich van zijn 
aansprakelijkheid kwijten overeenkomstig 
de bepalingen van de overeenkomst.  
Beleggers worden van de overeenkomst in 
kennis gesteld.
De bewaarder is niet aansprakelijk voor 
doen of nalaten (of insolvabiliteit ) van 
een centraal bewaarinstituut (CSD).

Or. en

Motivering

Indien de bewaring van activa is overgedragen aan een derde die niet door de bewaarder, 
maar door de BAB is geselecteerd, kan de bewaarder niet aansprakelijk worden gesteld voor 
geleden verliezen.  In sommige gevallen heeft de bewaarder absoluut geen zeggenschap meer 
over de activa en kan hij er niet meer achter komen waar ze zich bevinden en hoe ze 
beschikbaar kunnen worden gesteld. Beleggers dienen daarover te worden geïnformeerd.
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Amendement 955
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – alinea 2 dodecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij verlies van financiële instrumenten 
waarvoor hij overeenkomstig alinea 2 
quinquies aansprakelijk is, en wanneer er 
een overeenkomst bestaat die voorziet in 
de mogelijkheid tot overdracht van activa 
aan een door de BAB geselecteerde derde 
en hergebruik van activa door de derde 
met voorafgaande toestemming van de 
BAB, kan de bewaarder zich van zijn 
aansprakelijkheid kwijten overeenkomstig 
de bepalingen van de overeenkomst.  
Beleggers worden van de overeenkomst in 
kennis gesteld.
De bewaarder is niet aansprakelijk voor 
doen of nalaten (of insolvabiliteit ) van 
een centraal bewaarinstituut (CSD).

Or. en

Motivering

Indien de bewaring van de activa is overgedragen aan een derde die niet door de bewaarder, 
maar door de BAB is geselecteerd, kan de bewaarder niet aansprakelijk worden gesteld voor 
geleden verliezen. Beleggers moeten van een dergelijke overeenkomst in kennis worden 
gesteld.

Amendement 956
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – alinea 2 decies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer er een overeenkomst bestaat die 
voorziet in de mogelijkheid tot overdracht 
van activa aan een door de BAB 
geselecteerde derde en hergebruik van 
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activa door de derde met voorafgaande 
toestemming van de BAB, kan de 
bewaarder zich bij verlies van financiële 
instrumenten van zijn aansprakelijkheid 
kwijten overeenkomstig de bepalingen van 
de overeenkomst.  Beleggers worden van 
de overeenkomst in kennis gesteld.

Or. en

Amendement 957
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – alinea 2 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt overeenkomstig de 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater 
gedelegeerde handelingen vast ter nadere 
bepaling van de plichten en 
verantwoordelijkheden van bewaarders en 
de voorwaarden waaronder een AB-
bewaarder een deel van zijn taken aan een 
derde mag delegeren.
Deze handelingen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld overeenkomstig de procedure 
als bedoeld in artikel 290 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie.

Or. en
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Amendement 958
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naargelang van de rechtsbetrekking 
tussen de bewaarder, de BAB en de 
beleggers, kan de bewaarder ten behoeve 
van de AB-beleggers door dezen 
rechtstreeks, dan wel door tussenkomst 
van de BAB indirect worden 
aangesproken. De in lid 4 bedoelde 
delegatie laat de aansprakelijkheid van de 
bewaarder onverlet.

Schrappen

Or. en

Motivering

Door de omschrijving van taken overbodig geworden. Deze kwestie dient in een voorstel voor 
een horizontaal rechtskader te worden verduidelijkt.

Amendement 959
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naargelang van de rechtsbetrekking 
tussen de bewaarder, de BAB en de 
beleggers, kan de bewaarder ten behoeve 
van de AB-beleggers door dezen 
rechtstreeks, dan wel door tussenkomst 
van de BAB indirect worden 
aangesproken. De in lid 4 bedoelde 
delegatie laat de aansprakelijkheid van de 
bewaarder onverlet.

Schrappen

Or. en
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Amendement 960
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naargelang van de rechtsbetrekking tussen 
de bewaarder, de BAB en de beleggers, 
kan de bewaarder ten behoeve van de AB-
beleggers door dezen rechtstreeks, dan wel 
door tussenkomst van de BAB indirect 
worden aangesproken. De in lid 4 bedoelde 
delegatie laat de aansprakelijkheid van de 
bewaarder onverlet.

Naargelang van de rechtsbetrekking tussen 
de bewaarder, de BAB en de beleggers, 
kan de bewaarder ten behoeve van de AB-
beleggers door dezen rechtstreeks, dan wel 
door tussenkomst van de BAB indirect 
worden aangesproken.

De in lid 4 bedoelde delegatie laat normaal
gezien de aansprakelijkheid van de 
bewaarder onverlet. De aansprakelijkheid 
kan echter worden overgedragen aan de 
vergunninghoudende derde aan wie zijn 
bewaarnemingstaak is toevertrouwd. De 
overdracht wordt in dat geval neergelegd 
in een overeenkomst tussen de BAB, de 
bewaarder, de derde en de beleggers. Deze 
regeling dient door de lidstaat van 
herkomst te worden goedgekeurd.
Wanneer er in geval van verlies van 
financiële instrumenten een 
bewaarovereenkomst bestaat die voorziet 
in de mogelijkheid tot overdracht en 
hergebruik van activa, dient de 
restitutietermijn in overeenstemming te 
zijn met de voorwaarden van de 
overeenkomst.

Or. en

Motivering

De bewaarder dient aansprakelijk te zijn voor alle verwijtbare verliezen. Als er sprake is van 
een contractuele overeenkomst tussen de bewaarder, een subbewaarder, de beleggers in het 
AB en de BAB, dient de aansprakelijkheid overeenkomstig de bepalingen in het contract en de 
vergunning van de lidstaat van herkomst aan de derde te worden overgedragen.
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Amendement 961
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naargelang van de rechtsbetrekking 
tussen de bewaarder, de BAB en de 
beleggers, kan de bewaarder ten behoeve 
van de AB-beleggers door dezen 
rechtstreeks, dan wel door tussenkomst 
van de BAB indirect worden 
aangesproken. De in lid 4 bedoelde 
delegatie laat de aansprakelijkheid van de 
bewaarder onverlet.

Onverminderd alinea 2 bis laat de in lid 4
bedoelde delegatie de aansprakelijkheid 
van de bewaarder onverlet, tenzij er sprake 
is van contractuele beperkingen waarvan 
het AB of de beleggers in het AB in 
kennis zijn gesteld.

Or. en

Motivering

Om aan te sluiten bij de normen uit de ICBE-richtlijn is het belangrijk duidelijk te maken dat 
de bewaarder verplichtingen heeft tegenover de gezamenlijke beleggers in het AB en niet 
tegenover "het AB of de beleggers", aangezien dat kan duiden op conflicterende belangen en 
het risico van botsende claims met zich meebrengt.   Bovendien is op gerechtelijke procedures 
gericht op schadevergoeding het nationale recht van toepassing. 

Amendement 962
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naargelang van de rechtsbetrekking 
tussen de bewaarder, de BAB en de 
beleggers, kan de bewaarder ten behoeve 
van de AB-beleggers door dezen 
rechtstreeks, dan wel door tussenkomst 
van de BAB indirect worden 
aangesproken. De in lid 4 bedoelde
delegatie laat de aansprakelijkheid van de 
bewaarder onverlet.

Onverminderd alinea 2 bis laat de in de 
leden 4 en 4 bis bedoelde aanwijzing van 
een subbewaarder de aansprakelijkheid 
van de bewaarder onverlet.
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Or. en

Motivering

Om aan te sluiten bij de normen uit de ICBE-richtlijn is het belangrijk duidelijk te maken dat 
de bewaarder verplichtingen heeft tegenover de gezamenlijke beleggers in het AB en niet 
tegenover "het AB of de beleggers", aangezien dat kan duiden op conflicterende belangen. 

Het laatste lid moet komen te vervallen omdat dat het risico van botsende claims met zich 
meebrengt.  Bovendien is op gerechtelijke procedures gericht op schadevergoeding het 
nationale recht van toepassing. 

Amendement 963
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naargelang van de rechtsbetrekking 
tussen de bewaarder, de BAB en de 
beleggers, kan de bewaarder ten behoeve 
van de AB-beleggers door dezen 
rechtstreeks, dan wel door tussenkomst van 
de BAB indirect worden aangesproken. De 
in lid 4 bedoelde delegatie laat de 
aansprakelijkheid van de bewaarder 
onverlet.

De bewaarder kan ten behoeve van de AB-
beleggers door dezen rechtstreeks, dan wel 
door tussenkomst van de BAB indirect 
worden aangesproken.  De in lid 4 
bedoelde delegatie laat de 
aansprakelijkheid van de bewaarder 
onverlet.

Or. en

Motivering

In geval van niet-nakoming door de bewaarder moeten de beleggers hem direct dan wel 
indirect kunnen aanspreken, al naargelang wat voor hen efficiënter is. 
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Amendement 964
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naargelang van de rechtsbetrekking tussen 
de bewaarder, de BAB en de beleggers, 
kan de bewaarder ten behoeve van de AB-
beleggers door dezen rechtstreeks, dan wel 
door tussenkomst van de BAB indirect 
worden aangesproken. De in lid 4 bedoelde 
delegatie laat de aansprakelijkheid van de 
bewaarder onverlet.

Naargelang van de rechtsbetrekking tussen 
de bewaarder, de BAB en de beleggers, 
kan de bewaarder ten behoeve van de AB-
beleggers door dezen rechtstreeks, dan wel 
door tussenkomst van de BAB indirect 
worden aangesproken. De in lid 4 bedoelde 
delegatie laat de aansprakelijkheid van de 
bewaarder onverlet. In een dergelijk geval 
blijft de aansprakelijkheid van de 
bewaarder beperkt tot het betrachten van 
voldoende zorgvuldigheid bij de keuze van 
de betrokken subbewaarder.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat de regels omtrent aansprakelijkheid als uitgangspunt hanteren dat de 
aansprakelijkheid bij de bewaarder berust.  De aansprakelijkheidsbepalingen dienen 
bovendien aan te sluiten bij artikel 24 en artikel 34 van de ICBE-richtlijn. 

Amendement 965
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bewaarder is niet aansprakelijk uit 
hoofde van lid 4 ter en onderhavig lid ten 
gevolge van omstandigheden waarover hij 
geen zeggenschap heeft, zoals 
bijvoorbeeld overmacht, 
marktomstandigheden, door 
marktinfrastructuurorganisaties 
opgelegde voorwaarden, of door deelname 
in marktinfrastructuurstelsels. 
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Or. en

Motivering

De term "marktinfrastructuurstelsels" verwijst naar voorzieningen die voor financiële 
instellingen worden onderhouden en geëxploiteerd door entiteiten als clearinginstellingen, 
afwikkelingssystemen en centrale bewaarinstituten.

Amendement 966
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bewaarder is niet aansprakelijk uit 
hoofde van lid 4 ter en onderhavig lid ten 
gevolge van omstandigheden waarover hij 
geen zeggenschap heeft, zoals 
bijvoorbeeld overmacht, 
marktomstandigheden, door 
marktinfrastructuurorganisaties 
opgelegde voorwaarden, of door deelname 
in marktinfrastructuurstelsels. 

Or. en

Motivering

De term "marktinfrastructuurstelsels" verwijst naar voorzieningen die voor financiële 
instellingen worden onderhouden en geëxploiteerd door entiteiten als clearinginstellingen, 
afwikkelingssystemen en centrale bewaarinstituten.

Amendement 967
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – alinea 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het feit dat een bewaarder heeft besloten 
een deel van zijn taken te delegeren aan 
een vergunninghoudende derde, zoals een 
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subbewaarder of een subbewaarnemer 
laat zijn aansprakelijkheid ten aanzien 
van BAB’s en beleggers onverlet.

Or. en

Amendement 968
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – alinea 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het feit dat een bewaarder een deel van 
zijn taken heeft gedelegeerd aan een door 
hem geselecteerde derde laat zijn 
aansprakelijkheid ten aanzien van BAB’s 
en beleggers onverlet.

Or. en

Motivering

The restitution obligation should be limited to securities which are hold in custody and should 
not be applicable for other financial instruments for which the depositary only keeps an 
inventory of positions. In addition the obligation to return the assets immediately is not 
consistent with the market functioning and the time required to deal with a situation where 
assets are lost or unavailable due to the liquidation process. In this context reference to 
“undue delay”is more appropriate than “without delay” constraint. We also consider that the 
depositary should be able to limit its liability for securities held in custody when it can prove 
that loss of assets is not the result of its unjustifiable failure to perform its duties according to 
this Directive.

Amendement 969
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – alinea 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het feit dat een bewaarder een deel van 
zijn taken heeft gedelegeerd aan een door 
hem geselecteerde derde laat zijn 
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aansprakelijkheid ten aanzien van BAB’s 
en beleggers onverlet.

Or. en

Motivering

Alleen voor effecten in bewaarneming moet een restitutieverplichting gelden. De verplichting 
tot het onverwijld restitueren van de activa moet enigszins versoepeld worden om aan te 
sluiten op de werking van de markt. De bewaarder moet zijn aansprakelijkheid voor effecten 
in bewaarneming ook kunnen beperken als hij kan bewijzen dat het verlies van activa niet te 
wijten is aan verwijtbare nalatigheid van zijn kant.

Amendement 970
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – alinea 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het feit dat een bewaarder een deel van 
zijn taken heeft gedelegeerd aan een door 
hem geselecteerde derde laat zijn 
aansprakelijkheid ten aanzien van BAB’s 
en beleggers onverlet. 

Or. en

Amendement 971
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 – alinea 3 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de activa door de subbewaarnemer 
in een derde land worden aangehouden 
overeenkomstig lid 3, mag de 
aansprakelijkheid worden beperkt tot 
nalatigheid bij de selectie of bij het 
verstrekken van instructies.
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Or. en

Motivering

Er mag geen sprake zijn van het omkeren van de bewijslast ten nadele van de bewaarder. Net 
als in de ICBE-richtlijn moet de verdeling van de bewijslast worden overgelaten aan het 
nationaal burgerlijk recht; uitsluitend indien activa door een subbewaarnemer worden 
aangehouden lijkt de noodzaak te bestaan van geharmoniseerde regels op EU-niveau op basis 
van bestaande aansprakelijkheidsnormen.

Amendement 972
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De bewaarder stelt op verzoek aan 
de bevoegde autoriteiten van zijn lidstaat 
van herkomst alle informatie ter 
beschikking die het bij de uitvoering van 
zijn taken heeft verkregen en die de 
bevoegde autoriteiten nodig hebben voor 
het houden van toezicht op de BAB. 
Indien de lidstaat van herkomst van de 
BAB een andere is dan die van de 
bewaarder, delen de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat van herkomst van de 
bewaarder de ontvangen informatie 
onverwijld met de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat van herkomst van de BAB.

Or. en

Motivering

De formulering is afkomstig van compromisvoorstel V3 van het Zweeds voorzitterschap.
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Amendement 973
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De bewaarder stelt op verzoek aan 
de bevoegde autoriteiten van zijn lidstaat 
van herkomst alle informatie ter 
beschikking die het bij de uitvoering van 
zijn taken heeft verkregen en die de 
bevoegde autoriteiten nodig hebben voor 
het houden van toezicht op de BAB. 
Indien de lidstaat van herkomst van de 
BAB een andere is dan die van de 
bewaarder, delen de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat van herkomst van de 
bewaarder de ontvangen informatie 
onverwijld met de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat van herkomst van de BAB.

Or. en

Motivering

T.

Amendement 974
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. AB’s onder zelfbeheer met 
rechtspersoonlijkheid die hun 
aandeelhouders geen 
terugbetalingsrechten of inkooprechten 
verlenen, vooral investeren in effecten, 
geen of slechts beperkt gebruik maken 
van hefboomfinanciering en waarvan de 
aandelen worden verhandeld op een 
gereglementeerde markt in de Europese 
Unie, kunnen door de bevoegde autoriteit 
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van de lidstaat waar zij hun statutaire 
zetel hebben worden vrijgesteld van 
toepassing van dit artikel, onder de 
voorwaarde dat het eigendom van het AB 
van al zijn activa onderworpen is aan 
passende controlesystemen en tenminste 
jaarlijks wordt geverifieerd door een 
onafhankelijke controleur.   

Or. en

Motivering

The draft AIFM Directive has been crafted bearing in mind genuine AIF like hedge funds or 
private equity funds, which do not have legal personality and are managed by AIFM which 
manages simultaneously several funds. For these arche-typical AIF it makes sense that the 
Directive requires the interposition of a single depositary. This approach seems however 
unnecessary and burdensome for traditional investment or portfolio companies which have 
legal personality as independent companies, are internally-managed, are traded on a 
regulated market and, thus, are already subject to strict standards on auditing, accounting 
and risk control.

Amendement 975
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. AB’s onder zelfbeheer met 
rechtspersoonlijkheid die hun 
aandeelhouders geen 
terugbetalingsrechten of inkooprechten 
verlenen, vooral investeren in effecten, 
geen of slechts beperkt gebruik maken 
van hefboomfinanciering en waarvan de 
aandelen worden verhandeld op een 
gereglementeerde markt in de Europese 
Unie, kunnen door de bevoegde autoriteit 
van de lidstaat waar zij hun statutaire 
zetel hebben worden vrijgesteld van 
toepassing van dit artikel, onder de 
voorwaarde dat het eigendom van het AB 
van al zijn activa onderworpen is aan 
passende controlesystemen en tenminste 
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jaarlijks wordt geverifieerd door een 
onafhankelijke controleur.   

Or. en

Motivering

De voorgestelde richtlijn is nuttig voor hedgefondsen en andere niet-verhandelbare 
gelijksoortige fondsen zonder rechtspersoonlijkheid, maar lijkt onnodig en belastend voor 
traditionele investerings- en portefeuilleondernemingen onder zelfbeheer die 
rechtspersoonlijkheid bezitten als onafhankelijke ondernemingen, waarvan de aandelen 
worden verhandeld op een gereglementeerde markt en die daarmee reeds onderwerpen zijn 
aan strenge eisen op het gebied van controle, verslaglegging en risicobeheersing.

Amendement 976
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 quater. Dit artikel is niet van toepassing 
op closed-ended fondsen zonder 
terugbetalingsrechten.

Or. en

Motivering

Het rechtstreeks aansprakelijk stellen van bewaarders tegenover investeerders voor de 
bewaarneming van activa zou de kosten voor closed-ended fondsen onnodig verhogen.

Amendement 977
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 quinquies. Dit artikel is niet van 
toepassing op industriële holdings 
waarvan de aandelen op een 
gereglementeerde markt in de EU worden 



PE439.132v01-00 176/178 AM\805037NL.doc

NL

verhandeld, voor zover zij aandelen in 
hun dochterondernemingen of verbonden 
ondernemingen bezitten ter uitvoering 
van een industriële bedrijfsstrategie en 
niet zijn opgericht met als voornaamste 
doel voor hun beleggers rendement te 
genereren door deze binnen een bepaalde 
termijn af te stoten.

Or. en

Motivering

De administratie van aandeelhoudersregisters van beursgenoteerde industriële holdings 
wordt reeds verzorgd door gespecialiseerde registrateurs. Deze functie staat los van de 
bewaarneming van activa. Het rechtstreeks aansprakelijk stellen van bewaarders tegenover 
investeerders voor de bewaarneming van activa zou de kosten onnodig verhogen.

Amendement 978
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 sexies. De Commissie stelt 
overeenkomstig de artikelen 49 bis, 49 ter 
en 49 quater gedelegeerde handelingen 
vast ter nadere bepaling van:
a) de middelen en methoden voor het 
plaatsen van deposito's bij erkende 
banken;
b) de begrippen bewaring en 
bewaarneming, met inbegrip van de 
middelen en methoden voor de scheiding 
van financiële instrumenten in 
verschillende rekeningen en in geval van 
verlies van financiële instrumenten;
c) de toezichthoudende taken van 
bewaarders;
d) de voorwaarden voor het aanwijzen van 
subbewaarnemers, waaronder de 
verplichting van passende zorgvuldigheid 
voor bewaarders en de noodzaak tot het 
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sluiten van 
samenwerkingsovereenkomsten met 
andere rechtsgebieden;
e) de voorwaarden voor goedkeuring van 
bewaarders, inclusief een beoordeling van 
de vraag of de bewaarder  voldoende 
financiële en professionele garanties kan 
bieden om de aan een bewaarder 
opgedragen taken op effectieve wijze te 
vervullen en te voldoen aan de 
verplichtingen die zijn verbonden aan de 
vervulling van deze taken.
Deze handelingen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld overeenkomstig de procedure 
als bedoeld in artikel 290 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie.

Or. en

Motivering

Overeenstemming met herzien art. 17, lid 1.
Overeenstemming met herzien art. 17, lid 1, letter b).

Amendement 979
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 septies. De Commissie stelt 
overeenkomstig de artikelen 49 bis, 49 ter 
en 49 quater gedelegeerde handelingen 
vast ter nadere bepaling van:
a) de middelen en methoden voor het 
plaatsen van deposito's bij erkende 
kredietinstellingen;
b) de taken van bewaring en 
bewaarneming, met inbegrip van de 
middelen en methoden voor de scheiding 
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van financiële instrumenten in 
verschillende rekeningen en in geval van 
verlies van financiële instrumenten;
c) de voorwaarden voor delegatie, 
waaronder de verplichting van passende 
zorgvuldigheid voor bewaarders en de 
noodzaak tot het sluiten van 
samenwerkingsovereenkomsten met 
andere rechtsgebieden;
d) de voorwaarden voor goedkeuring van 
bewaarders, inclusief een beoordeling van 
de vraag of de bewaarder  voldoende 
financiële en professionele garanties kan 
bieden om de aan een bewaarder 
opgedragen taken op effectieve wijze te 
vervullen en te voldoen aan de 
verplichtingen die zijn verbonden aan de 
vervulling van deze taken.
Deze handelingen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld overeenkomstig de procedure 
als bedoeld in artikel 290 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie.

Or. en


