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Ändringsförslag 700
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 15 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AIF-förvaltare ska alltid utnyttja lämpliga 
och tillräckliga resurser som krävs för att 
de ska kunna genomföra sina 
förvaltningsverksamheter på ett korrekt 
sätt.

AIF-förvaltare ska alltid utnyttja lämpliga 
och tillräckliga resurser som krävs för att 
de ska kunna förvalta sina AIF-fonder på 
ett korrekt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 701
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
som de förvaltar utse ett värderingsorgan 
som är oberoende i förhållande till dem 
och som ska beräkna värdet av de 
tillgångar fonden förvärvar och av 
aktierna och andelarna i fonden.

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
som de förvaltar se till

a) att en högnivåpolicy för värdering av 
de tillgångar som innehas eller utnyttjas 
av AIF-fonderna antas och 
dokumenteras, 
b) att beräkningen av tillgångarnas värde 
i AIF-fonderna görs i överensstämmelse 
med denna policy antingen av ett 
värderingsorgan som är oberoende av 
AIF-förvaltaren eller av AIF-förvaltaren 
(i detta fall ska värderingsfunktionen och 
portföljförvaltningen hos AIF-förvaltaren 
vara funktionellt åtskilda),
c) att värdet av AIF-fondens tillgångar 
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beräknas med lämpliga intervall, och att 
värdet av aktierna eller andelarna i AIF-
fonden beräknas varje gång eller innan 
de kan emitteras eller lösas in, och
d) att sådana värderingsstrategier 
regelbundet ses över och ändras för att 
garantera att de fortsättningsvis är 
lämpliga.

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.

Ändringsförslag 702
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
som de förvaltar utse ett värderingsorgan 
som är oberoende i förhållande till dem 
och som ska beräkna värdet av de 
tillgångar fonden förvärvar och av 
aktierna och andelarna i fonden.

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
som de förvaltar se till att lämpliga och 
konsekventa metoder fastställs för en 
korrekt värdering av tillgångarna i fonden 
och beräkning av värdet av aktierna och 
andelarna i fonden, i enlighet med 
gällande värderingsstandarder och 
värderingsregler.
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Or. en

Motivering

Kravet på ett oberoende värderingsorgan är kostsamt och onödigt med tanke på att AIF-
förvaltaren i de flesta fall har bäst kunskap om fondtillgångarna. Värderingsfunktionen måste 
emellertid vara oberoende av investeringsförvaltningen. För särskilda tillgångar (exempelvis 
fastigheter) kräver vissa medlemsstater att oberoende värderingsorgan utses som ansvarar 
för värderingen av tillgångarna. Sådana metoder bör även i fortsättningen kunna tillämpas i 
linje med nationell lagstiftning.

Ändringsförslag 703
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
som de förvaltar utse ett värderingsorgan 
som är oberoende i förhållande till dem 
och som ska beräkna värdet av de 
tillgångar fonden förvärvar och av 
aktierna och andelarna i fonden.

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
som de förvaltar se till att lämpliga och 
konsekventa metoder fastställs så att en 
korrekt värdering av tillgångarna i fonden 
och av aktierna eller andelarna i fonden
kan göras.

Or. en

Motivering

Investerare i private equity-fonder har ingen rätt till inlösen. Förvaltare belönas inte på basis 
av det verkliga värdet på investeringar som inte realiserats, utan deras prestationer belönas 
genom en andel av realiserade vinster. Investerare och förvaltare måste vänta tills fondens 
värde realiseras (då värdet blir känt). Private equity-tillgångar kräver mer ingående 
kunskaper om förvaltning och redovisning för att en värdering ska kunna göras. Detta 
innebär extra kostnader utan fördelar för investerarna.
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Ändringsförslag 704
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
som de förvaltar utse ett värderingsorgan 
som är oberoende i förhållande till dem 
och som ska beräkna värdet av de 
tillgångar fonden förvärvar och av 
aktierna och andelarna i fonden.

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
som de förvaltar se till att en korrekt 
värdering av tillgångarna i fonden görs 
vid rätt tidpunkt på ett lämpligt och 
konsekvent sätt så att värdet av aktierna 
och andelarna i fonden enkelt kan 
bedömas av investerare och övriga 
berörda parter.

Or. en

Motivering

Det räcker med att kräva att korrekta värderingar ska tillhandahållas berörda parter, särskilt 
investerare. Det är onödigt att utse ett formellt och oberoende värderingsorgan. Detta är ett 
principbaserat synsätt och ett viktigt och korrekt åtagande.

Ändringsförslag 705
Markus Ferber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
som de förvaltar utse ett värderingsorgan 
som är oberoende i förhållande till dem 
och som ska beräkna värdet av de 
tillgångar fonden förvärvar och av aktierna 
och andelarna i fonden.

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
som de förvaltar utse ett värderingsorgan 
som transparent ska beräkna värdet av de 
tillgångar fonden förvärvar och av aktierna 
och andelarna i fonden. 

Or. en

Motivering

Förslag om värderingen skulle vara svåra att genomföra och inte alltid nödvändiga för ett 
bättre investerarskydd. Särskilt kravet att värdera samtliga tillgångar varje gång som andelar 
av fonden emitteras eller löses in är ofta inte genomförbart och dessutom onödigt. Vissa 
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fondtillgångar (t.ex. fastigheter) är generellt mycket stabila och en daglig värdering skulle 
vara överflödig. En daglig värdering är inte heller möjlig för fastighetsfonder och skulle på 
inget sätt öka investerarskyddet. 

Ändringsförslag 706
Marta Andreasen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
som de förvaltar utse ett värderingsorgan 
som är oberoende i förhållande till dem 
och som ska beräkna värdet av de 
tillgångar fonden förvärvar och av aktierna 
och andelarna i fonden.

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
som de förvaltar utse ett värderingsorgan 
som ska beräkna värdet av de tillgångar 
fonden förvärvar och av aktierna och 
andelarna i fonden.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 707
Thomas Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
som de förvaltar utse ett värderingsorgan 
som är oberoende i förhållande till dem 
och som ska beräkna värdet av de 
tillgångar fonden förvärvar och av aktierna 
och andelarna i fonden.

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
som de förvaltar utse ett värderingsorgan 
som ska beräkna värdet av de tillgångar 
fonden förvärvar och av aktierna och 
andelarna i fonden.

Or. en
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Ändringsförslag 708
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
som de förvaltar utse ett värderingsorgan 
som är oberoende i förhållande till dem 
och som ska beräkna värdet av de 
tillgångar fonden förvärvar och av 
aktierna och andelarna i fonden.

1. AIF-förvaltare ska i tillämpliga fall se 
till att värderingsfunktionen och 
portföljförvaltningen är funktionellt 
oberoende av varandra, med beaktande av 
arten, omfattningen och komplexiteten av 
varje AIF-fond som de förvaltar.

Or. en

Motivering

Det bör förtydligas att värderingen även kan göras av AIF-förvaltaren.

Ändringsförslag 709
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
som de förvaltar utse ett värderingsorgan 
som är oberoende i förhållande till dem 
och som ska beräkna värdet av de 
tillgångar fonden förvärvar och av 
aktierna och andelarna i fonden.

1. AIF-förvaltare ska i tillämpliga fall se 
till att värderingsfunktionen och 
portföljförvaltningen är funktionellt 
oberoende av varandra, med beaktande av 
arten, omfattningen och komplexiteten av 
varje AIF-fond som de förvaltar.

Or. en

Motivering

Se skäl 16 i ordförandeskapets reviderade förslag till kompromiss av den 15 december 2009. 
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Ändringsförslag 710
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
som de förvaltar utse ett värderingsorgan 
som är oberoende i förhållande till dem 
och som ska beräkna värdet av de 
tillgångar fonden förvärvar och av 
aktierna och andelarna i fonden.

1. AIF-förvaltare ska i tillämpliga fall se 
till att värderingsfunktionen och 
portföljförvaltningen är funktionellt 
oberoende av varandra, med beaktande av 
arten, omfattningen och komplexiteten av 
varje AIF-fond som de förvaltar.

Or. en

Motivering

Kravet på ett oberoende värderingsorgan är kostsamt och onödigt med tanke på att AIF-
förvaltaren i de flesta fall har bäst kunskap om fondtillgångarna. AIF-förvaltarna är 
ansvariga för att värderingsfunktionen och portföljförvaltningen är funktionellt oberoende av 
varandra, med beaktande av arten, omfattningen och komplexiteten av varje AIF-fond som de 
förvaltar.

Ändringsförslag 711
Burkhard Balz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
som de förvaltar utse ett värderingsorgan 
som är oberoende i förhållande till dem 
och som ska beräkna värdet av de 
tillgångar fonden förvärvar och av 
aktierna och andelarna i fonden.

1. AIF-förvaltare ska i tillämpliga fall se 
till att värderingsfunktionen och 
portföljförvaltningen är funktionellt 
oberoende av varandra, med beaktande av 
arten, omfattningen och komplexiteten av 
varje AIF-fond som de förvaltar.

Or. en

Motivering

Det bör förtydligas att värderingen även kan göras av AIF-förvaltaren.
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Ändringsförslag 712
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
som de förvaltar utse ett värderingsorgan 
som är oberoende i förhållande till dem 
och som ska beräkna värdet av de 
tillgångar fonden förvärvar och av aktierna 
och andelarna i fonden.

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
som de förvaltar se till att värdet av de 
tillgångar fonden förvärvar och av aktierna 
och andelarna i fonden bedöms på ett 
konsekvent och funktionellt oberoende 
sätt. Om en tredje part utses ska denna 
garantera att dessa funktioner är 
oberoende av varandra.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 713
Othmar Karas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
som de förvaltar utse ett värderingsorgan 
som är oberoende i förhållande till dem 
och som ska beräkna värdet av de 
tillgångar fonden förvärvar och av 
aktierna och andelarna i fonden.

1. AIF-förvaltarna ska när de värderar en
AIF-fond som de förvaltar se till att 
värderingsfunktionen utförs oberoende av 
förvaltningen av placeringar. Om en 
tredje part utses att utföra 
värderingsfunktioner ska denna också 
garantera att dessa funktioner är 
oberoende av varandra.

Or. en
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Motivering

”Värdering” berör värdet av de tillgångar som innehas av fonden liksom värdet av fonden. I 
regelverket för fondvärdering måste hänsyn tas till särdragen hos dessa olika 
värderingsnivåer. Kraven på värdering av tillgångar varierar mycket beroende på de berörda 
tillgångarnas natur från mycket likvida tillgångar som värderas på basis av relevanta kurser 
till icke likvida tillgångar som kräver individuellt anpassade prissättningsmetoder. 
Funktionen kan tillhandahållas antingen av själva förvaltningsföretaget eller av 
förvaringsinstitutet.

Ändringsförslag 714
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
som de förvaltar utse ett värderingsorgan
som är oberoende i förhållande till dem och 
som ska beräkna värdet av de tillgångar 
fonden förvärvar och av aktierna och 
andelarna i fonden.

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
som de förvaltar se till att det finns en 
värderingsorgan som är funktionellt
oberoende i förhållande till dem och som 
ska beräkna värdet av de tillgångar fonden 
förvärvar och av aktierna och andelarna i 
fonden.

Or. en

Motivering

Det är opraktiskt att kräva att AIF-förvaltare alltid ska utse en oberoende värderingsorgan. 
De bör dock vara funktionellt oberoende. 

Ändringsförslag 715
Bernd Lange

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
som de förvaltar utse ett värderingsorgan 
som är oberoende i förhållande till dem och 
som ska beräkna värdet av de tillgångar 

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
som de förvaltar utse ett värderingsorgan 
som är oberoende i förhållande till deras 
förvaltningsfunktion och som ska beräkna 
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fonden förvärvar och av aktierna och 
andelarna i fonden.

värdet av de tillgångar fonden förvärvar 
och av aktierna och andelarna i fonden, i 
överensstämmelse med EU-omfattande 
värderingsriktlinjer som fastställts av 
Esma.

För detta ändamål ska AIF-förvaltarna se 
till att ett kvalificerat värderingsorgan 
utses som har tillräcklig kapacitet att 
utföra värderingar och som certifierats av 
Esma.

Or. en

Motivering

För att en sund och transparent värdering ska kunna utföras krävs EU-omfattande 
förfaranden och en oberoende värdering av konsekvent hög kvalitet. Den nyligen inrättande 
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) bedöms vara den lämpligaste 
institutionen att ansvara för certifiering av värderingsorgan, fastställa värderingsriktlinjer 
och övervaka att de verkställs.

Ändringsförslag 716
Jürgen Klute

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
som de förvaltar utse ett värderingsorgan 
som är oberoende i förhållande till dem och 
som ska beräkna värdet av de tillgångar 
fonden förvärvar och av aktierna och 
andelarna i fonden.

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
som de förvaltar utse ett värderingsorgan 
som är oberoende i förhållande till 
AIF-förvaltarens förvaltningsfunktion
och som ska beräkna värdet av de 
tillgångar fonden förvärvar och av aktierna 
och andelarna i fonden, i 
överensstämmelse med EU-omfattande 
värderingsriktlinjer som fastställts av 
Esma.

För detta ändamål ska AIF-förvaltarna se 
till att ett kvalificerat värderingsorgan 
utses som är korrekt utrustat för att utföra 
värderingar och som certifierats av Esma.

Or. en
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Ändringsförslag 717
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AIF-förvaltare ska när de värderar 
AIF-fonder som de förvaltar se till att 
värderingsfunktionen utförs oberoende av 
investeringsförvaltningen. Om en tredje 
part utses att utföra värderingsfunktioner 
ska denna också garantera att dessa 
funktioner är oberoende av varandra.

Or. en

Motivering

Kravet på ett oberoende värderingsorgan är kostsamt och onödigt med tanke på att AIF-
förvaltaren i de flesta fall har bäst kunskap om fondtillgångarna. Värderingsfunktionen måste 
emellertid vara oberoende av investeringsförvaltningen. För särskilda tillgångar (exempelvis 
fastigheter) kräver vissa medlemsstater att oberoende värderingsorgan utses som ansvarar 
för värderingen av tillgångarna. Sådana metoder bör även i fortsättningen kunna tillämpas i 
linje med nationell lagstiftning.

Ändringsförslag 718
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Värderingsorgan ska se till att tillgångar, 
aktier och andelar värderas minst en gång 
varje år samt varje gång som aktier eller 
andelar i AIF-fonden emitteras eller löses 
in om så sker oftare.

utgår

Or. en
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Motivering

Det räcker med att kräva att korrekta värderingar ska tillhandahållas berörda parter, särskilt 
investerare. Det är onödigt att utse ett formellt och oberoende värderingsorgan. Detta är ett 
principbaserat synsätt och ett viktigt och korrekt åtagande.

Ändringsförslag 719
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Värderingsorgan ska se till att tillgångar, 
aktier och andelar värderas minst en gång 
varje år samt varje gång som aktier eller 
andelar i AIF-fonden emitteras eller löses 
in om så sker oftare.

utgår

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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Ändringsförslag 720
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Värderingsorgan ska se till att tillgångar, 
aktier och andelar värderas minst en gång 
varje år samt varje gång som aktier eller 
andelar i AIF-fonden emitteras eller löses 
in om så sker oftare.

utgår

Or. en

Motivering

Investerare i private equity-fonder har ingen rätt till inlösen. Förvaltare belönas inte på basis 
av det verkliga värdet på investeringar som inte realiserats, utan deras prestationer belönas 
genom en andel av realiserade vinster. Investerare och förvaltare måste vänta tills fondens 
värde realiseras (då värdet blir känt). Private equity-tillgångar kräver mer ingående 
kunskaper om förvaltning och redovisning för att en värdering ska kunna göras. Detta 
innebär extra kostnader utan fördelar för investerarna.

Ändringsförslag 721
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Värderingsorgan ska se till att tillgångar, 
aktier och andelar värderas minst en gång 
varje år samt varje gång som aktier eller 
andelar i AIF-fonden emitteras eller löses 
in om så sker oftare.

AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
som de förvaltar se till att lämpliga och 
konsekventa metoder fastställs så att 
tillgångarna i fonden kan värderas 
korrekt och så att värdet av aktier eller 
andelar i fonden kan beräknas, samt i 
tillämpliga fall offentliggöras.

Or. en

Motivering

Kravet på ett oberoende värderingsorgan är kostsamt och onödigt med tanke på att AIF-
förvaltaren i de flesta fall har bäst kunskap om fondtillgångarna. AIF-förvaltarna är 
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ansvariga för att värderingsfunktionen och portföljförvaltningen är funktionellt oberoende av 
varandra, med beaktande av arten, omfattningen och komplexiteten av varje AIF-fond som de 
förvaltar.

Ändringsförslag 722
Markus Ferber

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Värderingsorgan ska se till att tillgångar, 
aktier och andelar värderas minst en gång 
varje år samt varje gång som aktier eller 
andelar i AIF-fonden emitteras eller löses 
in om så sker oftare.

AIF-förvaltare ska se till att tillgångar i 
AIF-fonden värderas tillräckligt ofta med 
hänsyn till de underliggande tillgångar 
som innehas av fonden. Om AIF-fonden 
har investeringar i fast egendom får 
hänsyn tas till dessa tillgångars särdrag. 
AIF-förvaltare ska även se till att aktier 
eller andelar i AIF-fonden alltid kan 
värderas om det behövs för att underlätta 
inlösen eller emission.

Or. en

Motivering

Förslagen om värderingen skulle vara svåra att genomföra och inte alltid nödvändiga för ett 
bättre investerarskydd. Särskilt kravet att värdera samtliga tillgångar varje gång som andelar 
av fonden emitteras eller löses in är ofta inte genomförbart och dessutom onödigt. Vissa 
fondtillgångar (t.ex. fastigheter) är generellt mycket stabila och en daglig värdering skulle 
vara överflödig. En daglig värdering är inte heller möjlig för fastighetsfonder och skulle på 
inget sätt öka investerarskyddet. 

Ändringsförslag 723
Thomas Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Värderingsorgan ska se till att tillgångar, 
aktier och andelar värderas minst en gång 
varje år samt varje gång som aktier eller 

AIF-förvaltare ska se till att tillgångar i 
AIF-fonden värderas tillräckligt ofta med 
hänsyn till de underliggande tillgångar 
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andelar i AIF-fonden emitteras eller löses 
in om så sker oftare.

som innehas av fonden. Om AIF-fonden 
har investeringar i fast egendom får 
hänsyn tas till dessa tillgångars särdrag. 
AIF-förvaltare ska även se till att aktier 
eller andelar i AIF-fonden alltid kan 
värderas om det behövs för att underlätta 
inlösen eller emission.

Or. en

Ändringsförslag 724
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Värderingsorgan ska se till att tillgångar, 
aktier och andelar värderas minst en gång 
varje år samt varje gång som aktier eller 
andelar i AIF-fonden emitteras eller löses 
in om så sker oftare.

De tillämpade värderingsförfarandena ska 
säkerställa att tillgångar, aktier eller
andelar värderas minst en gång varje år.
Om AIF-fonden är öppen ska sådana 
värderingar även utföras så ofta som det 
är lämpligt med hänsyn till särdragen hos 
de underliggande tillgångar som innehas 
av fonden och dess politik för emission 
och inlösen.

Or. en

Motivering

Se skäl 16 i ordförandeskapets reviderade förslag till kompromiss av den 15 december 2009. 

Ändringsförslag 725
Burkhard Balz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 1 - stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Värderingsorgan ska se till att tillgångar, 
aktier och andelar värderas minst en gång 
varje år samt varje gång som aktier eller 

De tillämpade värderingsförfarandena ska 
säkerställa att tillgångar, aktier eller
andelar värderas minst en gång varje år.
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andelar i AIF-fonden emitteras eller löses 
in om så sker oftare.

Om AIF-fonden är öppen ska sådana 
värderingar även utföras så ofta som det 
är lämpligt med hänsyn till särdragen hos 
de underliggande tillgångar som innehas 
av fonden och dess policy för emission 
och inlösen.

Or. en

Motivering

Det bör förtydligas att värderingen även kan göras av AIF-förvaltaren.

Ändringsförslag 726
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Värderingsorgan ska se till att tillgångar, 
aktier och andelar värderas minst en gång 
varje år samt varje gång som aktier eller 
andelar i AIF-fonden emitteras eller löses 
in om så sker oftare.

De tillämpade värderingsförfarandena ska 
säkerställa att tillgångar och aktier eller
andelar värderas minst en gång varje år.
Om AIF-fonden är öppen ska sådana 
värderingar även utföras så ofta som det 
är lämpligt med hänsyn till särdragen hos 
de underliggande tillgångar som innehas 
av fonden och dess politik för emission 
och inlösen. 

Or. en

Motivering

Det bör förtydligas att värderingen även kan göras av AIF-förvaltaren.
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Ändringsförslag 727
Catherine Stihler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Värderingsorgan ska se till att tillgångar, 
aktier och andelar värderas minst en gång 
varje år samt varje gång som aktier eller 
andelar i AIF-fonden emitteras eller löses 
in om så sker oftare.

De tillämpade värderingsförfarandena ska 
säkerställa att tillgångar, aktier och andelar 
värderas minst en gång varje år samt varje 
gång som aktier eller andelar i AIF-fonden 
emitteras eller löses in om så sker oftare, 
men endast om aktier eller andelar ska 
emitteras eller lösas in till ett pris 
beräknat på basis av NAV-värdet per 
enhet eller aktie. 

Or. en

Motivering

Slutna AIF-fonder kan med jämna mellanrum emittera eller köpa tillbaka aktier. I allmänhet 
gör de emellertid detta till löpande marknadspris. I sådana fall finns det inget behov av att 
värdera tillgångarna i AIF-fonden. Värderingen bör begränsas till tidpunkter då aktier ska 
emitteras eller lösas in till ett pris som är direkt relaterat till NAV-värdet.

Ändringsförslag 728
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Värderingsorgan ska se till att tillgångar, 
aktier och andelar värderas minst en gång 
varje år samt varje gång som aktier eller 
andelar i AIF-fonden emitteras eller löses 
in om så sker oftare.

Värderingsorgan ska se till att tillgångar, 
aktier och andelar värderas minst en gång 
varje år samt varje gång som aktier eller 
andelar i AIF-fonden emitteras eller löses 
in eller förvaltningsavgifter betalas (om 
sådana avgifter helt eller delvis grundas 
på tillgången värde), om så sker oftare.

Or. en
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Motivering

Investerarskyddet kräver att värderingen görs tillräckligt ofta, särskilt i situationer då 
emission och inlösen av aktier eller andelar inte sker ofta.

Ändringsförslag 729
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Värderingsorgan ska se till att tillgångar, 
aktier och andelar värderas minst en gång 
varje år samt varje gång som aktier eller 
andelar i AIF-fonden emitteras eller löses
in om så sker oftare.

AIF-förvaltare ska se till att tillgångar i en 
AIF-fond som de förvaltar värderas 
tillräckligt ofta, och minst en gång varje år, 
samt att aktier och andelar i AIF-fonden
värderas varje gång de kan emitteras eller 
lösas in.

Or. en

Motivering

Kravet på ett oberoende värderingsorgan är kostsamt och onödigt med tanke på att AIF-
förvaltaren i de flesta fall har bäst kunskap om fondtillgångarna. Värderingsfunktionen måste 
emellertid vara oberoende av investeringsförvaltningen. För särskilda tillgångar (exempelvis 
fastigheter) kräver vissa medlemsstater att oberoende värderingsorgan utses som ansvarar 
för värderingen av tillgångarna. Sådana metoder bör även i fortsättningen kunna tillämpas i 
linje med nationell lagstiftning.

Ändringsförslag 730
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Värderingsorgan ska se till att tillgångar, 
aktier och andelar värderas minst en gång 
varje år samt varje gång som aktier eller 
andelar i AIF-fonden emitteras eller löses
in om så sker oftare.

Tillgångar, aktier och andelar måste
värderas tillräckligt ofta, och minst en 
gång varje år, samt varje gång som aktier 
eller andelar i AIF-fonden kan emitteras 
eller lösas in 
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Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 731
Othmar Karas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Värderingsorgan ska se till att tillgångar, 
aktier och andelar värderas minst en gång 
varje år samt varje gång som aktier eller 
andelar i AIF-fonden emitteras eller löses 
in om så sker oftare.

AIF-förvaltare ska se till att tillgångar i en 
AIF-fond som de förvaltar värderas 
tillräckligt ofta, och minst en gång varje 
år, samt att aktier och andelar i AIF-
fonden värderas varje gång de emitteras 
eller löses in.

Or. en

Motivering

”Värdering” berör värdet av de tillgångar som innehas av fonden liksom värdet av fonden. I 
regelverket för fondvärdering måste hänsyn tas till särdragen hos dessa olika 
värderingsnivåer. Kraven på värdering av tillgångar varierar mycket beroende på de berörda 
tillgångarnas natur från mycket likvida tillgångar som värderas på basis av relevanta kurser 
till icke likvida tillgångar som kräver individuellt anpassade prissättningsmetoder. 
Funktionen kan tillhandahållas antingen av själva förvaltningsbolaget eller av 
förvaringsinstitutet.

Ändringsförslag 732
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en AIF-fond är en private equity-fond 
är den regelbundna värderingen frivillig. 
Värderingsfrekvensen ska vara i linje med 
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AIF-fondens regler och inbegripa varje 
gång aktier eller andelar emitteras eller 
löses in.

Or. en

Ändringsförslag 733
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. AIF-förvaltaren är ansvarig för en 
korrekt värdering av AIF-fondens 
tillgångar samt för beräkningen av 
fondens NAV-värde och offentliggörandet 
av detta värde. AIF-förvaltares ansvar ska 
inte påverkas av att de till tredje part 
delegerat uppgifter relaterade till 
värderingen av AIF-fonden.
Alla värderingar, oavsett om de utförs av 
AIF-förvaltaren eller ett externt 
värderingsorgan, ska övervakas och 
kontrolleras av AIF-fondens 
förvaringsinstitut.

Or. en

Ändringsförslag 734
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. AIF-förvaltaren är ansvarig för en 
korrekt värdering av AIF-fondens 
tillgångar samt för beräkningen av 
fondens NAV-värde. Detta ansvar 
påverkas inte av en delegering av dessa 
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uppgifter till tredje part.
Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 
får medlemsstaterna tillåta att vissa eller 
alla värderingsfunktioner samt ansvaret 
för dessa överlåts till tredje part, i enlighet 
med nationell lagstiftning i den 
medlemsstat där AIF-fonden har sin 
hemvist.

Or. en

Motivering

AIF-förvaltaren är ansvarig för värderingsfunktionen såvida inte medlemsstaterna tillåter att 
en del av eller alla värderingsfunktioner överlåts åt tredje part. Detta är linje med UCITS-
direktivet och rådande praxis för AIF-fonder.

Ändringsförslag 735
Othmar Karas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Både AIF-förvaltaren och 
förvaringsinstitutet ska se till att AIF-
fondens tillgångar värderas korrekt och 
att fondens NAV-värde beräknas korrekt.

Or. en

Motivering

AIF-fondens NAV-värde är av avgörande betydelse för investerare, AIF-förvaltare och 
förvaringsinstitut. För att investerare ska kunna ta del av ett korrekt NAV-värde måste det 
råda ett gott samarbete mellan AIF-förvaltaren och förvaringsinstitutet samt en effektiv 
kontroll mellan bägge parterna i denna process.
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Ändringsförslag 736
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. AIF-förvaltaren är ansvarig för en 
korrekt värdering av AIF-fondens 
tillgångar samt för beräkningen av 
fondens NAV-värde. Detta ansvar 
påverkas inte av en delegering av dessa 
uppgifter till tredje part.

Or. en

Ändringsförslag 737
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. AIF-förvaltaren är ansvarig för en
korrekt värdering av AIF-fondens 
tillgångar samt för beräkningen av 
fondens NAV-värde. Detta ansvar 
påverkas inte av en delegering av dessa 
uppgifter till tredje part.

Or. en

Ändringsförslag 738
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. AIF-förvaltare ska säkerställa att 
värderingsorganen tillämpar lämpliga, 
uppdaterade och konsekventa metoder vid 

utgår
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värderingen av tillgångar i AIF-fonder i 
enlighet med gällande 
redovisningsstandarder och –regler, så att 
de redovisade värdena av aktierna eller 
andelarna blir rättvisande.

Or. en

Motivering

En följd av ändringar i punkt 1. Ett oberoende värderingsorgan är inte lämpligt för private 
equity-fonder för vilka värderingen inte betyder något i reda pengar. Investerare och 
förvaltare måste vänta tills fondens värde realiseras (då värdet blir känt). Private equity-
tillgångar kräver mer ingående kunskaper om förvaltning och redovisning för att en 
värdering ska kunna göras. Detta innebär extra kostnader utan fördelar för investerarna.

Ändringsförslag 739
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. AIF-förvaltare ska säkerställa att 
värderingsorganen tillämpar lämpliga, 
uppdaterade och konsekventa metoder vid 
värderingen av tillgångar i AIF-fonder i 
enlighet med gällande 
redovisningsstandarder och –regler, så att 
de redovisade värdena av aktierna eller 
andelarna blir rättvisande.

utgår

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 
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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.

Ändringsförslag 740
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. AIF-förvaltare ska säkerställa att 
värderingsorganen tillämpar lämpliga, 
uppdaterade och konsekventa metoder vid 
värderingen av tillgångar i AIF-fonder i 
enlighet med gällande 
redovisningsstandarder och –regler, så att 
de redovisade värdena av aktierna eller 
andelarna blir rättvisande.

utgår

Or. en

Motivering

Utgår eftersom denna punkt ingår i ett ändringsförslag till artikel 16.1a (ny).

Ändringsförslag 741
Catherine Stihler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. AIF-förvaltare ska säkerställa att 
värderingsorganen tillämpar lämpliga, 
uppdaterade och konsekventa metoder vid 
värderingen av tillgångar i AIF-fonder i 
enlighet med gällande 
redovisningsstandarder och –regler, så att 
de redovisade värdena av aktierna eller 

2. AIF-förvaltare ska säkerställa att varje 
AIF-fond har en offentliggjord förklaring 
av värderingsmetoden eller en 
redovisningsprincip som är lämplig för 
tillgångar i AIF-fonder och förenlig med 
allmänt erkända redovisningsstandarder, 
värderingsstandarder eller -regler, så att 
de redovisade värdena av aktierna eller 



AM\805037SV.doc 27/173 PE439.132v01-00

SV

andelarna blir rättvisande. andelarna blir rättvisande.

Or. en

Motivering

Kravet på en oberoende värdering av en AIF-förvaltares andelar eller aktier, när dessa 
handlas på börsen, är onödigt eftersom deras värden bestäms av marknaden. Att utse ett 
externt värderingsorgan är inte nödvändigt om handeln med en AIF-förvaltares tillgångar 
sker på offentliga marknader och bör inte vara obligatoriskt om det handlar om icke-
börsnoterade tillgångar, förutsatt man kan garantera funktionellt oberoende mellan 
värderingen och portföljförvaltningen och, vid behov, en oberoende övervakning av en extern 
revisor.

Ändringsförslag 742
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. AIF-förvaltare ska säkerställa att 
värderingsorganen tillämpar lämpliga, 
uppdaterade och konsekventa metoder vid
värderingen av tillgångar i AIF-fonder i 
enlighet med gällande 
redovisningsstandarder och –regler, så att 
de redovisade värdena av aktierna eller 
andelarna blir rättvisande.

2. AIF-förvaltare ska säkerställa att 
lämpliga, uppdaterade och konsekventa 
metoder har inrättats för värderingen av 
tillgångar i AIF-fonder i enlighet med 
gällande redovisningsstandarder och 
redovisningsregler, så att de redovisade 
värdena av aktierna eller andelarna blir 
rättvisande. Ansvaret för värderingen av 
AIF-fondens tillgångar eller beräkningen
av fondens NAV-värde ligger hos AIF-
förvaltaren och ska inte påverkas av en 
delegering av dessa uppgifter till tredje 
part.

Or. en
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Ändringsförslag 743
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. AIF-förvaltare ska säkerställa att 
värderingsorganen tillämpar lämpliga, 
uppdaterade och konsekventa metoder vid 
värderingen av tillgångar i AIF-fonder i 
enlighet med gällande 
redovisningsstandarder och –regler, så att 
de redovisade värdena av aktierna eller 
andelarna blir rättvisande.

2. De tillämpade värderingsförfarandena
ska säkerställa att tillgångar och aktier 
eller andelar värderas minst en gång varje 
år. Om AIF-fonden är öppen ska sådana 
värderingar även utföras så ofta som det 
är lämpligt med hänsyn till särdragen hos 
de underliggande tillgångar som innehas 
av fonden och dess policy för emission 
och inlösen.
Om ett externt värderingsorgan utnyttjas 
måste AIF-förvaltaren kunna styrka att 
den tredje parten är kvalificerad och i 
stånd att utföra funktionerna i fråga, att 
den valts med tillbörlig omsorg och att 
AIF-förvaltaren själv alltid effektivt kan 
övervaka det externa värderingsorganets 
verksamhet. Utnyttjandet av ett externt 
värderingsorgan får inte hindra en 
effektiv tillsyn av AIF-förvaltaren och i 
synnerhet inte hindra AIF-förvaltaren 
från att handla, eller AIF-fonden från att 
förvaltas, i investerarnas bästa intresse. 
Om ett externt värderingsorgan inte 
utnyttjas får den behöriga myndigheten i 
hemmedlemsstaten kräva att AIF-
förvaltaren låter sina 
värderingsförfaranden och/eller 
värderingar kontrolleras av ett externt 
värderingsorgan eller, vid behov, av en 
revisor. Hemmedlemsstaten får även 
kräva att alla värderingar, oavsett om de 
utförs av AIF-förvaltaren eller av ett 
externt värderingsorgan, ska kontrolleras 
av förvaringsinstitutet.

Or. en
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Ändringsförslag 744
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. AIF-förvaltare ska säkerställa att 
värderingsorganen tillämpar lämpliga, 
uppdaterade och konsekventa metoder vid 
värderingen av tillgångar i AIF-fonder i 
enlighet med gällande 
redovisningsstandarder och –regler, så att 
de redovisade värdena av aktierna eller 
andelarna blir rättvisande.

2. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
som de förvaltar se till att lämpliga, 
uppdaterade och konsekventa metoder 
lämpliga och konsekventa metoder 
fastställs så att tillgångarna i fonden kan 
värderas korrekt och så att värdet av 
aktier eller andelar i fonden kan beräknas, 
samt vid behov offentliggöras.

Or. en

Motivering

Det bör förtydligas att värderingen även kan göras av AIF-förvaltaren.

Ändringsförslag 745
Othmar Karas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. AIF-förvaltare ska säkerställa att 
värderingsorganen tillämpar lämpliga, 
uppdaterade och konsekventa metoder vid 
värderingen av tillgångar i AIF-fonder i 
enlighet med gällande 
redovisningsstandarder och –regler, så att 
de redovisade värdena av aktierna eller 
andelarna blir rättvisande.

2. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
som de förvaltar se till att lämpliga, 
uppdaterade och konsekventa metoder 
fastställs för en korrekt värdering av 
tillgångarna i fonden och beräkning av 
värdet av aktierna och andelarna, i 
enlighet med gällande 
redovisningsstandarder och –regler.

Or. en

Motivering

”Värdering” berör värdet av de tillgångar som innehas av fonden liksom värdet av fonden. I 
regelverket för fondvärdering måste hänsyn tas till särdragen hos dessa olika 
värderingsnivåer. Kraven på värdering av tillgångar varierar mycket beroende på de berörda 
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tillgångarnas natur från mycket likvida tillgångar som värderas på basis av relevanta kurser 
till icke likvida tillgångar som kräver individuellt anpassade prissättningsmetoder. 
Funktionen kan tillhandahållas antingen av själva förvaltningsföretaget eller av 
förvaringsinstitutet.

Ändringsförslag 746
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. AIF-förvaltare ska säkerställa att 
värderingsorganen tillämpar lämpliga, 
uppdaterade och konsekventa metoder vid 
värderingen av tillgångar i AIF-fonder i 
enlighet med gällande 
redovisningsstandarder och –regler, så att 
de redovisade värdena av aktierna eller 
andelarna blir rättvisande.

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
som de förvaltar se till att lämpliga, 
uppdaterade och konsekventa metoder 
fastställs så att tillgångarna i fonden kan 
värderas korrekt och så att värdet av
aktierna eller andelarna kan beräknas, 
samt vid behov offentliggöras.

Or. en

Motivering

Se skäl 16 i ordförandeskapets reviderade förslag till kompromiss av den 15 december 2009. 

Ändringsförslag 747
Burkhard Balz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. AIF-förvaltare ska säkerställa att 
värderingsorganen tillämpar lämpliga, 
uppdaterade och konsekventa metoder vid 
värderingen av tillgångar i AIF-fonder i 
enlighet med gällande 
redovisningsstandarder och –regler, så att 
de redovisade värdena av aktierna eller 
andelarna blir rättvisande.

2. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
som de förvaltar se till att lämpliga, 
uppdaterade och konsekventa metoder 
fastställs så att tillgångarna i fonden kan 
värderas korrekt och så att värdet av
aktierna eller andelarna kan beräknas, 
samt vid behov offentliggöras.
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Or. en

Motivering

Det bör förtydligas att värderingen även kan göras av AIF-förvaltaren.

Ändringsförslag 748
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om tredje part utnyttjas för värderingen 
måste AIF-förvaltaren kunna styrka att 
denna är kvalificerad och i stånd att 
utföra funktionerna i fråga, att den valts 
med tillbörlig omsorg och att AIF-
förvaltaren själv alltid effektivt kan 
övervaka denna tredje parts verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 749
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan hinder av bestämmelserna i första 
stycket får medlemsstaterna tillåta att 
AIF-förvaltaren överlåter 
värderingsfunktionen och motsvarande 
ansvar för värderingen till tredje part, i 
enlighet med nationell lagstiftning i den 
medlemsstat där AIF-fonden har sin 
hemvist

Or. en
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Motivering

Hänsyn tas till särskilda bestämmelser i vissa medlemsstaters lagar.

Ändringsförslag 750
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

AIF-förvaltare ska regelbundet 
offentliggöra de metoder som utnyttjats 
vid värderingen av icke-likvida tillgångar, 
oavsett om värderingen görs av 
AIF-förvaltaren eller delegerats till tredje 
part.

Or. en

Motivering

Att de underliggande metoderna är sunda är viktigare än värderingsorganets roll, och 
följaktligen bör dessa metoder offentliggöras, särskilt när det gäller tillgångar som är svåra 
att värdera. 

Ändringsförslag 751
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om ett externt värderingsorgan 
utnyttjas måste AIF-förvaltaren kunna 
styrka att den tredje parten är kvalificerad 
och i stånd att utföra funktionerna i 
fråga, att den valts med tillbörlig omsorg 
och att AIF-förvaltaren själv alltid 
effektivt kan övervaka det externa 
värderingsorganets verksamhet. 
Utnyttjandet av ett externt 
värderingsorgan får inte hindra en 
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effektiv tillsyn av AIF-förvaltaren och i 
synnerhet inte hindra AIF-förvaltaren 
från att handla, eller AIF-fonden från att 
förvaltas, i investerarnas bästa intresse.
Om ett externt värderingsorgan inte 
utnyttjas får den behöriga myndigheten i 
hemmedlemsstaten kräva att 
AIF-förvaltaren låter sina 
värderingsförfaranden och/eller 
värderingar kontrolleras av ett externt 
värderingsorgan eller, vid behov, av en 
revisor. Hemmedlemsstaten får även 
kräva att alla värderingar, oavsett om de 
utförs av AIF-förvaltaren eller av ett 
externt värderingsorgan, ska kontrolleras 
av förvaringsinstitutet.

Or. en

Motivering

Det bör förtydligas att värderingen även kan göras av AIF-förvaltaren.

Ändringsförslag 752
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om ett externt värderingsorgan 
utnyttjas måste AIF-förvaltaren kunna 
styrka att den tredje parten är kvalificerad 
och i stånd att utföra funktionerna i 
fråga, att den valts med tillbörlig omsorg 
och att AIF-förvaltaren själv alltid 
effektivt kan övervaka det externa 
värderingsorganets verksamhet. 
Utnyttjandet av ett externt 
värderingsorgan får inte hindra en 
effektiv tillsyn av AIF-förvaltaren och i 
synnerhet inte hindra AIF-förvaltaren 
från att handla, eller AIF-fonden från att 
förvaltas, i investerarnas bästa intresse.
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Om ett externt värderingsorgan inte 
utnyttjas får den behöriga myndigheten i
hemmedlemsstaten kräva att 
AIF-förvaltaren låter sina 
värderingsförfaranden och/eller 
värderingar kontrolleras av ett externt 
värderingsorgan eller, vid behov, av en 
revisor. Hemmedlemsstaten får även 
kräva att alla värderingar, oavsett om de 
utförs av AIF-förvaltaren eller av ett 
externt värderingsorgan, ska kontrolleras 
av förvaringsinstitutet.

Or. en

Motivering

Se skäl 16 i ordförandeskapets reviderade förslag till kompromiss av den 15 december 2009. 

Ändringsförslag 753
Burkhard Balz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om ett externt värderingsorgan 
utnyttjas måste AIF-förvaltaren kunna 
styrka att den tredje parten är kvalificerad 
och i stånd att utföra funktionerna i 
fråga, att den valts med tillbörlig omsorg 
och att AIF-förvaltaren själv alltid 
effektivt kan övervaka det externa 
värderingsorganets verksamhet. 
Utnyttjandet av ett externt 
värderingsorgan får inte hindra en 
effektiv tillsyn av AIF-förvaltaren och i 
synnerhet inte hindra AIF-förvaltaren 
från att handla, eller AIF-fonden från att 
förvaltas, i investerarnas bästa intresse.
Om ett externt värderingsorgan inte 
utnyttjas får den behöriga myndigheten i
hemmedlemsstaten kräva att 
AIF-förvaltaren låter sina 
värderingsförfaranden och/eller 
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värderingar kontrolleras av ett externt 
värderingsorgan eller, vid behov, av en 
revisor. Hemmedlemsstaten får även 
kräva att alla värderingar, oavsett om de 
utförs av AIF-förvaltaren eller av ett 
externt värderingsorgan, ska kontrolleras 
av förvaringsinstitutet.

Or. en

Motivering

Det bör förtydligas att värderingen även kan göras av AIF-förvaltaren.

Ändringsförslag 754
Othmar Karas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. AIF-förvaltaren är ansvarig för en 
korrekt värdering av AIF-fondens 
tillgångar samt för beräkningen av 
fondens NAV-värde. Detta ansvar 
påverkas inte av en delegering av dessa 
uppgifter till tredje part.
Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 
får medlemsstaterna tillåta att 
AIF-förvaltaren överlåter vissa eller alla 
värderingsfunktioner samt ansvaret för 
dessa till tredje part, i enlighet med 
nationell lagstiftning i den medlemsstat 
där AIF-fonden har sin hemvist.

Or. en

Motivering

”Värdering” berör värdet av de tillgångar som innehas av fonden liksom värdet av fonden. I 
regelverket för fondvärdering måste hänsyn tas till särdragen hos dessa olika 
värderingsnivåer. Kraven på värdering av tillgångar varierar mycket beroende på de berörda 
tillgångarnas natur från mycket likvida tillgångar som värderas på basis av relevanta kurser 
till icke likvida tillgångar som kräver individuellt anpassade prissättningsmetoder. 
Funktionen kan tillhandahållas antingen av själva förvaltningsföretaget eller av 
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förvaringsinstitutet.

Ändringsförslag 755
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Reglerna för värderingen av 
tillgångarna och beräkningen av 
NAV-värde per andel eller aktie ska vara 
fastställda i lagstiftningen i det land där 
AIF-fonden har hemvist eller i 
fondbestämmelser eller bolagsordning.

utgår

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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Ändringsförslag 756
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Reglerna för värderingen av 
tillgångarna och beräkningen av 
NAV-värde per andel eller aktie ska vara 
fastställda i lagstiftningen i det land där 
AIF-fonden har hemvist eller i 
fondbestämmelser eller bolagsordning.

utgår

Or. en

Motivering

En följd av ändringar i punkt 1. Ett oberoende värderingsorgan bidrar inte med något 
mervärde för private equity-fonder, som inte har någon rätt till inlösen. Förvaltare belönas 
inte på basis av det verkliga värdet på investeringar som inte realiserats. Investerare och 
förvaltare måste vänta tills fondens värde realiseras (då värdet blir känt). Private equity-
tillgångar kräver mer ingående kunskaper om förvaltning och redovisning för att en 
värdering ska kunna göras. Detta innebär extra kostnader utan fördelar för investerarna.

Ändringsförslag 757
Catherine Stihler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Reglerna för värderingen av tillgångarna 
och beräkningen av NAV-värde per andel 
eller aktie ska vara fastställda i 
lagstiftningen i det land där AIF-fonden 
har hemvist eller i fondbestämmelser eller 
bolagsordning.

3. Reglerna för värderingen av tillgångarna 
och beräkningen av NAV-värde per andel 
eller aktie ska överensstämma med de 
relevanta redovisningsstandarder som 
antagits av EU eller, om sådana 
standarder inte är automatiskt tillämpliga, 
ska det i lagstiftningen i den medlemsstat
där AIF-fonden är etablerad eller i 
fondbestämmelser eller bolagsordning 
fastställas att sådana standarder måste 
tillämpas.
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Or. en

Motivering

Syftet är att garantera att de lämpliga och erkända värderingsprinciper som fastställts i 
redovisningsstandarder inom hela EU i alla situationer tillämpas på samtliga AIF-fonder, 
utan att behöva vänta tills relevant nationell lag eller fondbestämmelser kan ändras, samt att 
återspegla alla ändringar av allmänt erkända principer när fonden har inlett sin verksamhet.

Ändringsförslag 758
Sari Essayah

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Reglerna för värderingen av tillgångarna 
och beräkningen av NAV-värde per andel 
eller aktie ska vara fastställda i 
lagstiftningen i det land där AIF-fonden 
har hemvist eller i fondbestämmelser eller 
bolagsordning.

3. Reglerna för värderingen av tillgångarna 
och beräkningen av NAV-värde per andel 
eller aktie ska vara fastställda i 
lagstiftningen i den medlemsstat där 
AIF-fonden har hemvist, eller i befintliga 
tillämpliga värderingsstandarder i 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat, 
inbegripet förfaranden som fastställts av 
organ utsedda av offentliga myndigheter 
eller som godkänts i nationell lag, eller i 
fondbestämmelser eller bolagsordning

Or. en

Ändringsförslag 759
Carl Haglund

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Reglerna för värderingen av tillgångarna 
och beräkningen av NAV-värde per andel 
eller aktie ska vara fastställda i 
lagstiftningen i det land där AIF-fonden 
har hemvist eller i fondbestämmelser eller 

3. Reglerna för värderingen av tillgångarna 
och beräkningen av NAV-värde per andel 
eller aktie ska vara fastställda i 
lagstiftningen i den medlemsstat där 
AIF-fonden har hemvist, eller i befintliga 
tillämpliga värderingsstandarder i 
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bolagsordning. AIF-förvaltarens hemmedlemsstat, 
inbegripet förfaranden som fastställts av 
organ utsedda av offentliga myndigheter 
eller som godkänts i nationell lag, eller i 
fondbestämmelser eller bolagsordning

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna måste förses med lämpliga medel för att godkänna befintliga 
värderingsstandarder avseende olika AIF-fonder. Denna strategi som betonar flexibilitet 
måste ytterligare stärkas i direktivet så att hänsyn tas till särdragen hos hedgefonder, private 
equity-fonder, fastighetsfonder, råvarufonder och infrastrukturfonder. 

Ändringsförslag 760
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Reglerna för värderingen av tillgångarna 
och beräkningen av NAV-värde per andel 
eller aktie ska vara fastställda i 
lagstiftningen i det land där AIF-fonden 
har hemvist eller i fondbestämmelser eller
bolagsordning.

3. Standarderna och reglerna för 
värderingen av tillgångarna och 
beräkningen av NAV-värde per andel eller 
aktie ska vara baserade på allmänt 
erkända värderingsprinciper och uppfylla 
standarder och regler fastställda i 
lagstiftningen i den medlemsstat där 
AIF-fonden har hemvist och i 
fondbestämmelser eller bolagsordning.

Or. en

Ändringsförslag 761
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Reglerna för värderingen av tillgångarna 
och beräkningen av NAV-värde per andel 

3. Reglerna för värderingen av tillgångarna 
och beräkningen av NAV-värde per andel 
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eller aktie ska vara fastställda i 
lagstiftningen i det land där AIF-fonden 
har hemvist eller i fondbestämmelser eller 
bolagsordning.

eller aktie ska vara fastställda i 
lagstiftningen i det land där AIF-fonden är 
etablerad och/eller i fondbestämmelser 
eller bolagsordning.

Or. en

Motivering

Det bör förtydligas att värderingen även kan göras av AIF-förvaltaren.

Ändringsförslag 762
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Reglerna för värderingen av tillgångarna 
och beräkningen av NAV-värde per andel 
eller aktie ska vara fastställda i 
lagstiftningen i det land där AIF-fonden 
har hemvist eller i fondbestämmelser eller 
bolagsordning.

3. Reglerna för värderingen av tillgångarna 
och beräkningen av NAV-värde per andel 
eller aktie ska vara fastställda i 
lagstiftningen i det land där AIF-fonden är 
etablerad och/eller i fondbestämmelser 
eller bolagsordning.

Or. en

Motivering

Se skäl 16 i ordförandeskapets reviderade förslag till kompromiss av den 15 december 2009.

Ändringsförslag 763
Burkhard Balz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Reglerna för värderingen av tillgångarna 
och beräkningen av NAV-värde per andel 
eller aktie ska vara fastställda i 
lagstiftningen i det land där AIF-fonden 
har hemvist eller i fondbestämmelser eller 

3. Reglerna för värderingen av tillgångarna 
och beräkningen av NAV-värde per andel 
eller aktie ska vara fastställda i 
lagstiftningen i det land där AIF-fonden är 
etablerad och/eller i fondbestämmelser 
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bolagsordning. eller bolagsordning.

Or. en

Motivering

Det bör förtydligas att värderingen även kan göras av AIF-förvaltaren.

Ändringsförslag 764
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För en internt förvaltad AIF-fond vars 
aktier är upptagna till handel på en 
reglerad marknad i EU, ska reglerna för 
värderingen av tillgångarna, 
redovisningen och andra krav på 
transparens i allmänhet vara de regler 
som tillämpas på företag vars värdepapper 
är upptagna till handel på en reglerad 
marknad.

Or. en

Motivering

I artikel 16.3 i kommissionens förslag fastställs det att reglerna för värderingen av 
AIF-fondens tillgångar ”ska vara fastställda i lagstiftningen i det land där AIF-fonden har 
hemvist” och sålunda förbiser man det faktum att de internt förvaltade AIF-fonder som 
noteras och handlas på en reglerad marknad inom Europeiska unionen enligt förordning 
(EG) nr 1606/2002 omfattas av internationella standarder för redovisning och finansiell 
rapportering. De omfattas även av direktivet om transparens 2004/109/EG och alla dess 
genomförandeåtgärder.
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Ändringsförslag 765
Antolín Sánchez Presedo

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Värderingen av tillgångarna kan 
göras på ett annat transparent, kompetent 
och proportionerligt sätt om aktörerna i 
AIF-fonden kommit överens om detta, 
och förutsatt att AIF-fonden uppfyller 
följande kriterier:
a) Fondtillgångarna överstiger inte ett tak 
på 100 miljoner EUR.
b) AIF-förvaltarens portfölj består av 
AIF-fonder vars förvaltade tillgångar inte 
totalt överstiger ett tak på 1 miljard EUR. 
c) AIF-förvaltarens portfölj består av 
AIF-fonder utan hävstång.
d) AIF-förvaltarens portfölj består av 
AIF-fonder utan rätt till inlösen under en 
tid av fem år från dagen för bildandet av 
varje AIF-fond.
d) AIF-förvaltaren gör via risk- eller 
tillväxtkapital omfattande investeringar i 
små och medelstora företag eller 
innovativa miljö- eller teknikprojekt.

Or. en

Motivering

En övergång till en grönare och kunskapsbaserad ekonomi kräver privata investeringar. 
Alltför stora administrativa bördor kan hämma eller äventyra sådana investeringar. 
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Ändringsförslag 766
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. En oberoende värdering är inte 
obligatorisk för slutna AIF-fonder.

Or. en

Motivering

Värderingen är ingen aktuell fråga för slutna AIF-fonder eftersom värdet beräknas vid den 
tidpunkt då fonden likvideras.

Ändringsförslag 767
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. AIF-förvaltaren är ansvarig för att 
värdet av aktierna och andelarna i 
AIF-fonden fastställs korrekt.

Or. en

Motivering

Investerarna har ett avtal med AIF-förvaltaren som fortsatt måste ha ansvaret för 
värderingens kvalitet.
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Ändringsförslag 768
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare specificera kriterierna för att 
ett värderingsorgan ska anses vara 
oberoende vid tillämpningen av punkt 1.

utgår

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

Or. en

Motivering

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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Ändringsförslag 769
Marta Andreasen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare specificera kriterierna för att 
ett värderingsorgan ska anses vara 
oberoende vid tillämpningen av punkt 1.

utgår

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 770
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare specificera kriterierna för att 
ett värderingsorgan ska anses vara 
oberoende vid tillämpningen av punkt 1.

utgår

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

Or. en

Motivering

En följd av ändringar i punkt 1. Ett oberoende värderingsorgan bidrar inte med något 
mervärde för private equity-fonder, som inte har någon rätt till inlösen. Förvaltare belönas 
inte på basis av det verkliga värdet på investeringar som inte realiserats. Investerare och 
förvaltare måste vänta tills fondens värde realiseras (då värdet blir känt). Private equity-
tillgångar kräver mer ingående kunskaper om förvaltning och redovisning för att en 
värdering ska kunna göras. Detta innebär extra kostnader som inte ger fördelar för 
investerarna.

Ändringsförslag 771
Othmar Karas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare specificera kriterierna för att 
ett värderingsorgan ska anses vara 
oberoende vid tillämpningen av punkt 1.

utgår

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

Or. en

Motivering

”Värdering” berör värdet av de tillgångar som innehas av fonden liksom värdet av fonden. 
I regelverket för fondvärdering måste hänsyn tas till särdragen hos dessa olika 
värderingsnivåer. Kraven på värdering av tillgångar varierar mycket beroende på de berörda 
tillgångarnas natur från mycket likvida tillgångar som värderas på basis av relevanta kurser 
till icke likvida tillgångar som kräver individuellt anpassade prissättningsmetoder. 
Funktionen kan tillhandahållas antingen av själva förvaltningsföretaget eller av 
förvaringsinstitutet.
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Ändringsförslag 772
Catherine Stihler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare specificera kriterierna för att ett 
värderingsorgan ska anses vara 
oberoende vid tillämpningen av punkt 1.

4. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 49a, 49b 
och 49c för att ytterligare specificera 
kriterierna avseende förfarandena för en 
korrekt beräkning av NAV-värdet för 
tillgångarna och aktierna eller andelarna 
i AIF-fonden. Sådana akter ska även 
specificera hur ofta det är lämpligt för 
öppna fonder att utföra värderingar, med 
hänsyn till särdragen hos de 
underliggande tillgångar som innehas av 
fonden och dess politik för emission och 
inlösen. Kommissionen ska även anta 
delegerade akter i enlighet med 
artiklarna 49a, 49b och 49c för att 
ytterligare specificera kriterierna för när 
en extern verifiering behövs.

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

Or. en

Ändringsförslag 773
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare specificera kriterierna för att ett 
värderingsorgan ska anses vara 

4. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 49a, 49b 
och 49c för att ytterligare specificera 
kriterierna avseende förfarandena för en 
korrekt beräkning av NAV-värdet för 
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oberoende vid tillämpningen av punkt 1. tillgångarna och aktierna eller andelarna 
i AIF-fonden och avseende den lämpliga 
nivå av funktionellt oberoende som ska 
gälla för värderingsfunktionen. Sådana 
akter ska även specificera hur ofta det är 
lämpligt för öppna fonder att utföra 
värderingar, med hänsyn till särdragen 
hos de underliggande tillgångar som 
innehas av fonden och dess politik för 
emission och inlösen. Kommissionen ska 
även anta delegerade akter i enlighet med 
artiklarna 49a, 49b och 49c för att 
ytterligare specificera kriterierna för när 
den externa verifiering som avses i 
punkt 2 behövs.

Or. en

Ändringsförslag 774
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare specificera kriterierna för att ett 
värderingsorgan ska anses vara 
oberoende vid tillämpningen av punkt 1.

4. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 49a, 49b 
och 49c för att ytterligare specificera 
kriterierna avseende förfarandena för en 
korrekt beräkning av NAV-värdet för 
tillgångarna och aktierna eller andelarna 
i AIF-fonden och avseende den lämpliga 
nivå av funktionellt oberoende som ska 
gälla för värderingsfunktionen. Sådana 
akter ska även specificera hur ofta det är 
lämpligt för öppna fonder att utföra 
värderingar, med hänsyn till särdragen 
hos de underliggande tillgångar som 
innehas av fonden och dess politik för 
emission och inlösen. Kommissionen ska 
även anta delegerade akter i enlighet med 
artiklarna 49a, 49b och 49c för att 
ytterligare specificera kriterierna för när 
den externa verifiering som avses i 
punkt 2a behövs.
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Or. en

Motivering

Det bör förtydligas att värderingen även kan göras av AIF-förvaltaren.

Ändringsförslag 775
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare specificera kriterierna för att ett 
värderingsorgan ska anses vara 
oberoende vid tillämpningen av punkt 1.

4. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 49a, 49b 
och 49c för att ytterligare specificera 
kriterierna avseende förfarandena för en 
korrekt beräkning av NAV-värdet för 
tillgångarna och aktierna eller andelarna 
i AIF-fonden och avseende den lämpliga 
nivå av funktionellt oberoende som ska 
gälla för värderingsfunktionen. Sådana 
akter ska även specificera hur ofta det är 
lämpligt för öppna fonder att utföra 
värderingar, med hänsyn till särdragen 
hos de underliggande tillgångar som 
innehas av fonden och dess politik för 
emission och inlösen. Kommissionen ska 
även anta delegerade akter i enlighet med 
artiklarna 49a, 49b och 49c för att 
ytterligare specificera kriterierna för när 
den externa verifiering som avses i 
punkt 2a behövs.

Or. en

Motivering

Se skäl 16 i ordförandeskapets reviderade förslag till kompromiss av den 15 december 2009. 
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Ändringsförslag 776
Burkhard Balz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare specificera kriterierna för att ett 
värderingsorgan ska anses vara 
oberoende vid tillämpningen av punkt 1.

4. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 49a, 49b 
och 49c för att ytterligare specificera 
kriterierna avseende förfarandena för en 
korrekt beräkning av NAV-värdet för 
tillgångarna och aktierna eller andelarna 
i AIF-fonden och avseende den lämpliga 
nivå av funktionellt oberoende som ska 
gälla för värderingsfunktionen. Sådana 
akter ska även specificera hur ofta det är 
lämpligt för öppna fonder att utföra 
värderingar, med hänsyn till särdragen 
hos de underliggande tillgångar som 
innehas av fonden och dess politik för 
emission och inlösen. Kommissionen ska 
även anta delegerade akter i enlighet med 
artiklarna 49a, 49b och 49c för att 
ytterligare specificera kriterierna för när 
den externa verifiering som avses i 
punkt 2a behövs.

Or. en

Motivering

Det bör förtydligas att värderingen även kan göras av AIF-förvaltaren.

Ändringsförslag 777
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare specificera kriterierna för att ett 
värderingsorgan ska anses vara oberoende 

4. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 49a, 49b 
och 49c för att ytterligare specificera 
kriterierna för att värderingsförfarandet 
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vid tillämpningen av punkt 1. ska anses vara oberoende och vilka 
organisatoriska krav som måste uppfyllas 
för att intressekonflikter ska kunna 
undvikas.

Or. en

Ändringsförslag 778
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare specificera kriterierna för att ett 
värderingsorgan ska anses vara oberoende 
vid tillämpningen av punkt 1.

4. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 49a, 49b 
och 49c för att ytterligare specificera 
kriterierna för att ett värderingsorgan ska 
anses vara oberoende vid tillämpningen av 
punkt 1 och de allmänt erkända 
värderingsprinciper som ska tillämpas 
enligt punkt 3.

Or. en

Motivering

Investerarskyddet förutsätter att värderingen görs på basis av principer som åtminstone är 
jämförbara. Utan att införa detaljerade regler bör kommissionen fastställa de regler som ska 
utgöra grund för alla värderingsförfaranden.

Ändringsförslag 779
Bernd Lange

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare specificera kriterierna för att ett 
värderingsorgan ska anses vara oberoende 

4. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 49a, 49b 
och 49c för att ytterligare specificera 
kriterierna för att ett värderingsorgan ska 
anses vara oberoende och erhålla ett 
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vid tillämpningen av punkt 1. värderingscertifikat vid tillämpningen av 
punkt 1.

Or. en

Motivering

För att en sund och transparent värdering ska kunna utföras krävs EU-omfattande 
förfaranden och en oberoende värdering av konsekvent hög kvalitet. Den nyligen inrättande 
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) bedöms vara den lämpligaste 
institutionen att ansvara för certifiering av värderingsorgan, fastställa värderingsriktlinjer 
och övervaka att de verkställs.

Ändringsförslag 780
Jürgen Klute

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare specificera kriterierna för att ett 
värderingsorgan ska anses vara oberoende 
vid tillämpningen av punkt 1.

4. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 49a, 49b 
och 49c för att ytterligare specificera 
kriterierna för att ett värderingsorgan ska 
anses vara oberoende och erhålla ett 
värderingscertifikat vid tillämpningen av 
punkt 1.

Or. en

Motivering

För att en sund och transparent värdering ska kunna utföras krävs EU-omfattande 
förfaranden och en oberoende värdering av konsekvent hög kvalitet. Den nyligen inrättande 
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) bedöms vara den lämpligaste 
institutionen att ansvara för certifiering av värderingsorgan, fastställa värderingsriktlinjer 
och övervaka att de verkställs.
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Ändringsförslag 781
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare specificera kriterierna för att ett 
värderingsorgan ska anses vara oberoende 
vid tillämpningen av punkt 1.

4. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 49a, 49b 
och 49c för att ytterligare specificera
kriterierna för att ett värderingsorgan ska 
anses vara oberoende vid tillämpningen av 
punkt 1. Kommissionen ska även anta 
delegerade akter i enlighet med artiklarna 
49a, 49b och 49c för att ytterligare 
specificera vilka övervakade enheter som 
har rätt att verka som värderingsorgan.

Or. en

Motivering

Värderingen måste godkännas och övervakas.

Ändringsförslag 782
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För en internt förvaltad AIF-fond vars 
aktier är upptagna till handel på en 
reglerad marknad i EU, ska reglerna för 
värderingen av tillgångarna, 
redovisningen och andra krav på 
transparens i allmänhet vara de regler 
som tillämpas på företag vars värdepapper 
är upptagna till handel på en reglerad 
marknad.

Or. en
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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.

Ändringsförslag 783
Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens text Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta 
genomförandebestämmelser för att 
ytterligare specificera kriterierna för att ett 
värderingsorgan ska anses vara oberoende 
vid tillämpningen av punkt 1.

4. Kommissionen får anta delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 49a, 49b 
och 49c för att ytterligare specificera 
kriterierna för att värderingsförfarandet ska 
anses vara funktionellt oberoende vid 
tillämpningen av punkt 1.

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

Or. en

Motivering

Om denna artikel ska behållas är detta den riktiga formuleringen enligt det nya 
kommittéförfarandet.
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Ändringsförslag 784
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Punkterna 1–4 ska inte tillämpas på 
AIF-förvaltare som enbart förvaltar 
AIF-fonder som
a) inte utnyttjar hävstång,
b) inte medger rätt till inlösen under en 
tid av fem år från dagen för bildandet av 
respektive AIF-fond, och
c) enligt sin placeringsstrategi och sina 
placeringsmål sällan gör investeringar 
och avyttringar.
AIF-förvaltare som uppfyller villkoren i 
denna punkt ska för varje AIF-fond som 
de förvaltar se till att lämpliga och 
konsekventa metoder fastställs så att 
tillgångarna i fonden kan värderas 
korrekt och så att värdet av aktier eller 
andelar i fonden kan beräknas, och i 
tillämpliga fall offentliggöras.
Dessa värderingsförfaranden som ska 
tillämpas på årsbasis ska fastställas i 
överensstämmelse med sektoriella 
riktlinjer och/eller på annat sätt 
överenskommas med investerarna i avtal.

Or. en

Motivering

För private equity-fonderna finns det redan ett system med revision både på portföljföretagets 
och AIF-fondens nivå.
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Ändringsförslag 785
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Denna artikel ska inte tillämpas på 
industriella holdingbolag vars aktier är 
noterade på en reglerad marknad i EU om 
de innehar aktier i sina dotterbolag eller 
närstående bolag i syfte att fullfölja en 
industriell affärsstrategi och om dessa 
holdingbolag inte huvudsakligen har 
etablerats för att generera avkastning åt 
sina investerare genom avyttringar inom 
en bestämd tidsperiod.

Or. en

Motivering

Aktier i börsnoterade industriella holdingbolag handlas på börsen och värderas därför hela 
tiden av marknaden. Det finns därför inget behov av ett externt värderingsorgan och de 
föreslagna kraven angående värderingen är irrelevanta. Börsnoterade industriella 
holdingbolag omfattas redan nu av gällande EU-lagstiftning om värdering i förordningen om 
redovisning och finansiell rapportering. Det skulle bli kostsamt för börsnoterade 
AIF-förvaltare och värdepappersföretag att uppfylla denna bestämmelse och inte bidra med 
något mervärde för investerarna eller stabiliteten på finansmarknaderna.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Denna artikel ska inte tillämpas på 
AIF-fonder som är private equity-fonder.

Or. en

Motivering

Article 16.3 of the Commission’s proposal, by declaring that the rules on valuation of assets 
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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.

Ändringsförslag 787
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Denna artikel ska inte tillämpas på 
AIF-fonder som är private equity-fonder.

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.
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Ändringsförslag 788
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förvaringsinstitut Förvaringsuppdrag

Or. en

Motivering

I stället för att tvinga förvaringsinstitutskonceptet på olika fondstrukturer, bör ett 
förvaringsinstituts funktion/uppgifter definieras tydligt, och kan läggas ut på ett 
förvaringsinstitut eller något annat institut som garanterar en oberoende behandling i 
investerarnas bästa intresse. 

Ändringsförslag 789
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
AIF-förvaltare utser förvaringsinstitut för 
att i tillämpliga fall utföra följande 
uppgifter:

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
som de förvaltar (förutom slutna 
AIF-fonder vars investeringspolitik syftar 
till  i första hand investera i finansiella 
instrument eller andra tillgångar som 
innehas som långsiktiga investeringar och 
inte för handelsändamål) utse ett
förvaringsinstitut för att i tillämpliga fall 
utföra följande uppgifter:

Or. en

Motivering

Private equity-fond-i-fonder (och även private equity-fonder) är slutna och gör långsiktiga 
investeringar. De handlar i allmänhet inte med investeringar. Många sådana fonder gör ett 
relativt litet antal icke-likvida investeringar under sin livstid. Den icke-likvida och långsiktiga 
aspekt som kännetecknar private equity-investeringar betyder att det inte finns något behov 
av specialiserade förvaringstjänster. Ansvarsförbindelserna kopplade till de investeringar 
som görs av private equity-fonder-i-fonder gör att dessa investeringar är olämpliga att 
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handhas av förvaringsinstitut.

Ändringsförslag 790
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
AIF-förvaltare utser förvaringsinstitut för 
att i tillämpliga fall utföra följande 
uppgifter:

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond 
som de förvaltar i tillämpliga fall
säkerställa att förvaringsuppgifterna 
utförs oberoende och helt och hållet i 
AIF-fondens investerares intresse.
Förvaringsuppgifterna ska vara följande:

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 791
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
AIF-förvaltare utser förvaringsinstitut för 
att i tillämpliga fall utföra följande 
uppgifter:

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond de 
förvaltar utse ett enda förvaringsinstitut för 
att i tillämpliga fall utföra följande 
förvaringsuppgifter:

Or. en

Motivering

Följande ändringar i punkt 1 är avsedda att tillhandahålla en logisk ram som inbegriper 
AIF-fondens tillgångar: a) AIF-fondens likvida medel, b) AIF-fondens finansiella instrument 
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som överlåtits åt depåhållaren och vissa rättigheter i fonden  och c) övriga tillgångar i 
AIF-fonden.

Ändringsförslag 792
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
AIF-förvaltare utser förvaringsinstitut för 
att i tillämpliga fall utföra följande 
uppgifter:

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond de 
förvaltar utse ett enda förvaringsinstitut för 
att i tillämpliga fall utföra följande 
funktioner:

Or. en

Ändringsförslag 793
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
AIF-förvaltare utser förvaringsinstitut för 
att i tillämpliga fall utföra följande 
uppgifter:

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond de 
förvaltar utse ett enda förvaringsinstitut för 
att i tillämpliga fall utföra följande 
funktioner:

Or. en

Motivering

Detta krav är viktigt för att garantera att AIF-fondens alla tillgångar kommer att anförtros ett 
förvaringsinstitut som har en god översyn över AIF-fondens tillgångar och därför har goda 
möjligheter att utföra sina tillsynsuppgifter. Detta villkor hindrar inte förvaringsinstitutet från 
att utnyttja tredje part för att delegera vissa av sina uppgifter. 
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Ändringsförslag 794
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
AIF-förvaltare utser förvaringsinstitut för 
att i tillämpliga fall utföra följande 
uppgifter:

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond de 
förvaltar utse ett enda förvaringsinstitut för 
att i tillämpliga fall utföra följande 
funktioner:

Or. en

Ändringsförslag 795
Derk Jan Eppink

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
AIF-förvaltare utser förvaringsinstitut för 
att i tillämpliga fall utföra följande 
uppgifter:

1. AIF-förvaltare ska för varje AIF-fond de 
förvaltar utse ett eller flera 
förvaringsinstitut för att i tillämpliga fall 
utföra följande uppgifter:

Or. en

Motivering

Förvaltare bör kunna fördela uppgifterna på flera tjänsteleverantörer (förvaltare, 
värderingsorgan och förvaringsinstitut/depåhållare) som har ett kontor registrerat i EU, även 
om huvudkontoret är utanför EU. 

Ändringsförslag 796
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
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AIF-förvaltare utser förvaringsinstitut för 
att i tillämpliga fall utföra följande 
uppgifter:

AIF-förvaltare utser förvaringsinstitut för 
att i tillämpliga fall utföra följande
funktioner:

Or. en

Motivering

Följande ändringar i punkt 1 är avsedda att tillhandahålla en logisk ram som inbegriper 
AIF-fondens tillgångar: a) AIF-fondens likvida medel, b) AIF-fondens finansiella instrument 
som överlåtits åt depåhållaren och vissa rättigheter i fonden och c) övriga tillgångar i 
AIF-fonden.

Ändringsförslag 797
Catherine Stihler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ta emot alla betalningar från 
investerare som tecknar andelar eller 
aktier i en AIF-fond som förvaltas av 
AIF-förvaltaren och bokföra dem för 
dennes räkning på ett separat konto.

utgår

Or. en

Motivering

De ytterligare uppgifter som tillförs genom ändringsförslagen 68–72 (artikel 17.1) i förslaget 
till betänkande är frågor för vilka ansvaret ligger styrelsen för ett bolag som bildats enligt 
europeisk bolagslag. Om AIF-fonden är AIF-förvaltaren och omfattas av europeisk lag bör 
det inte vara något problem med att låta AIF-förvaltaren utföra dessa delar av depåhållarens 
uppgifter.
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Ändringsförslag 798
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ta emot alla betalningar från 
investerare som tecknar andelar eller 
aktier i en AIF-fond som förvaltas av 
AIF-förvaltaren och bokföra dem för 
dennes räkning på ett separat konto.

a) Kontrollera att AIF-fondens likvida 
medel från depån placeras på en eller 
flera godkända banker, inbegripet 
depåhållaren om denna är en godkänd 
bank.

Or. en

Motivering

För att garantera överensstämmelse med punkt 1 (se ovan) bör punkt a endast hänvisa till 
likvida medel som utgör AIF-fondens tillgång, men inte likvida medel som inte är det. Likvida 
medel som hamnar utanför AIF-fonden i samband med teckning och inlösen behandlas redan 
i tillräcklig utsträckning i leden a och c i punkt 1a ovan. Det vore önskvärt att insättning av 
likvida fondmedel skulle omfattas av ett system som liknar det som krävs för klienters pengar 
enligt MiFID-direktivet. Det finns utrymme för mer detaljerade krav (om det skulle behövas) 
på nivå 2.

Ändringsförslag 799
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ta emot alla betalningar från 
investerare som tecknar andelar eller 
aktier i en AIF-fond som förvaltas av 
AIF-förvaltaren och bokföra dem för 
dennes räkning på ett separat konto.

a) Kontrollera att AIF-fondens likvida 
medel som är placerade i depå finns på ett 
eller flera godkända kreditinstitut, 
inbegripet depåhållaren om denna är ett 
godkänt kreditinstitut.

Or. en

Motivering

För att garantera överensstämmelse med punkt 1 (se ovan) bör punkt a endast hänvisa till 
likvida medel som utgör AIF-fondens tillgång, men inte likvida medel som inte är det. Det 
vore önskvärt att insättning av likvida fondmedel skulle omfattas av ett system som liknar det 
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som krävs för klienters pengar enligt MiFID-direktivet. Det finns utrymme för mer detaljerade 
krav (om det skulle behövas) på nivå 2.

Ändringsförslag 800
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ta emot alla betalningar från 
investerare som tecknar andelar eller 
aktier i en AIF-fond som förvaltas av 
AIF-förvaltaren och bokföra dem för 
dennes räkning på ett separat konto.

a) Hantera penningtransaktioner på 
likvidkonton som öppnats hos 
förvaringsinstitutet.

Or. en

Motivering

Förvaringsinstitutet måste bland annat kontrollera att penningtransaktioner registreras på 
ett konto och att betalningsuppdrag utförs i enlighet med bindande regler.

Ändringsförslag 801
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ta emot alla betalningar från 
investerare som tecknar andelar eller 
aktier i en AIF-fond som förvaltas av 
AIF-förvaltaren och bokföra dem för 
dennes räkning på ett separat konto.

a) Föra likvidkonton som öppnats i 
förvaringsinstitutets depå. 

Or. en

Motivering

Förvaringsinstitutets roll när det gäller order om teckning och inlösen beskrivs i led ca. 
Förvaringsinstitutet kontrollerar att betalningsuppdrag utförs i enlighet med bindande regler 
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samt att penningtransaktioner avseende dessa uppdrag registreras korrekt på ett likvidkonto. 

Ändringsförslag 802
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ta emot alla betalningar från 
investerare som tecknar andelar eller 
aktier i en AIF-fond som förvaltas av 
AIF-förvaltaren och bokföra dem för 
dennes räkning på ett separat konto.

a) Föra likvidkonton som öppnats i 
förvaringsinstitutets depå.

Or. en

Ändringsförslag 803
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Förvara finansiella instrument som 
tillhör AIF-fonden.

b) Förvara finansiella instrument som 
tillhör AIF-fonden, i synnerhet
i) förvara alla finansiella instrument som 
kan krediteras värdepapperskonton.
I detta syfte ska det av AIF-förvaltaren 
utsedda förvaringsinstitutet se till att 
tillgångarna hålls åtskilda genom att 
öppna separata konton för varje 
AIF-fond. Trots denna princip får 
medlemsstaterna tillåta separat 
redovisning på så kallade omnibuskonton, 
förutsatt att det för varje fonds tillgångar 
alltid tydligt kan fastställas att de tillhör 
en bestämd AIF-fond.
ii) föra register för att kontrollera 
äganderätten till finansiella instrument 
som inte kan depåförvaras på basis av de 
uppgifter som AIF-förvaltaren 
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tillhandahållit, inbegripet externa bevis på 
att en transaktion ägt rum.

Or. en

Motivering

Begreppet äganderätt är mycket komplicerat och kan inte behandlas inom ramen för detta 
direktiv. Kommissionen arbetar för närvarande med denna fråga i samband med den 
planerade lagstiftningen om rättssäkerhet vid innehav av värdepapper. Det är därför som 
förvaringsinstitutets uppgifter relaterade till förvaring av fondtillgångar bör definieras 
separat för varje kategori av tillgångar som kan ingå i en AIF-portfölj även om detta kan bli 
svårt.  Detta var även resultatet av kommissionens samråd om UCITS-företagens 
förvaringsinstitut.

Ändringsförslag 804
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Förvara finansiella instrument som 
tillhör AIF-fonden.

b) Förvara finansiella instrument som 
tillhör AIF-fonden, i synnerhet

i) förvara alla finansiella instrument som 
kan krediteras värdepapperskonton.
I detta syfte ska det av AIF-förvaltaren 
utsedda förvaringsinstitutet se till att 
tillgångarna hålls åtskilda genom att 
öppna separata konton för varje 
AIF-fond. Trots denna princip får 
medlemsstaterna tillåta separat 
redovisning på så kallade omnibuskonton, 
förutsatt att det för varje fonds tillgångar 
alltid tydligt kan fastställas att de ingår i 
en bestämd AIF-fond.
ii) föra register för att kontrollera 
äganderätten till finansiella instrument 
som inte kan förvaras på basis av de 
uppgifter som AIF-förvaltaren 
tillhandahållit, inbegripet externa bevis på 
att en transaktion ägt rum.

Or. en
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Motivering

Förvaringsinstitutets förvaring av fondtillgångar bör definieras separat för varje kategori av 
tillgångar. Detta ligger i linje med kommissionens samråd om fondföretagens 
förvaringsinstitut. Begreppet äganderätt kan på grund av sin komplexa natur inte behandlas 
inom detta direkt. Dessutom pågår ett förfarande inom kommissionen om samma fråga. 

Ändringsförslag 805
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Förvara finansiella instrument som 
tillhör AIF-fonden.

b) Förvara finansiella instrument som 
tillhör AIF-fonden, i synnerhet

i) förvara alla finansiella instrument som 
kan krediteras värdepapperskonton; i 
detta syfte ska det av AIF-förvaltaren 
utsedda förvaringsinstitutet se till att 
tillgångarna hålls åtskilda genom att 
öppna separata konton för varje 
AIF-fond,
ii) föra register för att kontrollera 
äganderätten till finansiella instrument 
som inte kan förvaras på basis av de 
uppgifter som AIF-förvaltaren 
tillhandahållit, inbegripet externa bevis på 
att en transaktion ägt rum.

Or. en

Ändringsförslag 806
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Förvara finansiella instrument som 
tillhör AIF-fonden.

b) Förvara finansiella instrument som 
tillhör AIF-fonden, i synnerhet
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i) förvara alla finansiella instrument som 
kan finnas i en värdepapperscentral och i 
förvaringsinstitutets register; i detta syfte 
ska förvaringsinstitutet se till att 
AIF-fondens tillgångar redovisas separat 
från institutets egna tillgångar och 
tillgångar hos eventuella 
underdepåhållare, och ska öppna 
separata konton för varje enskild 
AIF-fond,
ii) föra register över de finansiella 
instrument som inte kan depåförvaras.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag 807
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Förvara finansiella instrument som 
tillhör AIF-fonden.

b) Förvara finansiella instrument som 
tillhör AIF-fonden, i synnerhet

i) förvara alla finansiella instrument som 
fysiskt levererats till förvaringsinstitutet, 
och
ii) hantera alla rättigheter till finansiella 
instrument som krediterats AIF-fonden 
genom ett etablerat system för registrering 
eller indirekt innehav.
Alla sådana finansiella instrument ska 
hållas åtskilda från förvaringsinstitutets 
tillgångar eller tillgångarna hos eventuell 
tredje part utsedd i enlighet med 
bestämmelserna i punkt 4, och tydligt 
identifieras i förvaringsinstitutets eller 
tredje parts register som tillgångar som 
innehas av AIF-fonden.
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Or. en

Motivering

Ändringar görs för att anpassa texten till tillämpliga rättssystem i vilka en depåhållares 
”förvaringsskyldigheter” gäller för finansiella instrument som innehas fysiskt samt 
rättigheter i finansiella instrument, såsom kontobaserade värdepapper som innehas direkt 
eller indirekt via värdepapperscentraler.

Ändringsförslag 808
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Förvara finansiella instrument som 
tillhör AIF-fonden.

b) Förvara finansiella instrument som 
tillhör AIF-fonden, i synnerhet
i) förvara alla finansiella instrument som 
fysiskt levererats till förvaringsinstitutet, 
och
ii) hantera alla rättigheter till finansiella 
instrument som krediterats AIF-fonden 
genom ett etablerat system för registrering 
eller indirekt innehav.

Alla sådana finansiella instrument ska 
redovisas separat från tillgångarna 
förvaringsinstitutets eller eventuella 
depåhållares tillgångar och tydligt 
identifieras i förvaringsinstitutets register 
som tillgångar som innehas av 
AIF-fonden.

Or. en

Motivering

Ändringar görs för att anpassa texten till tillämpliga rättssystem i vilka en depåhållares 
”förvaringsskyldigheter” gäller för finansiella instrument som innehas fysiskt samt 
rättigheter i finansiella instrument, såsom kontobaserade värdepapper som t.ex. innehas via 
värdepapperscentraler eller som finns i registren över emittenter. Detta bör ytterligare 
behandlas på nivå 2.

Krav på separat redovisning bör omfattas av nivå 2.
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Ändringsförslag 809
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Se till att de finansiella instrument 
som avses i led b inte återanvänds utan 
AIF-förvaltarens förhandsgodkännande, 
och att ett sådant godkännande inte 
dragits tillbaka.

Or. en

Motivering

Täcker både fysiska och kontobaserade tillgångar.

Ändringsförslag 810
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Se till att de finansiella instrument
som avses i led b inte återanvänds utan 
AIF-förvaltarens förhandsgodkännande, 
och att ett sådant godkännande inte 
dragits tillbaka.

Or. en

Motivering

Täcker både fysiska och kontobaserade tillgångar.
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Ändringsförslag 811
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Kontrollera att AIF-fonden eller 
AIF-förvaltaren för dennas räkning har 
erhållit äganderätten till alla övriga 
tillgångar som AIF-fonden placerar i.

c) Föra register över belägg för 
äganderätten till övriga tillgångar i 
AIF-fonden än de som avses i leden a 
och b.

Or. en

Motivering

Ändringar görs när det gäller att erkänna att förvaringsinstitutet inte ingår i 
äganderättskedjan för sådana tillgångar. Förvaringsinstitutet kommer att föra register med 
användbara belägg, men kan inte förväntas bekräfta att äganderätten är giltig. Den form av 
bestyrkande som krävs bör specificeras på nivå 2.

Ändringsförslag 812
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Kontrollera att AIF-fonden eller 
AIF-förvaltaren för dennas räkning har 
erhållit äganderätten till alla övriga 
tillgångar som AIF-fonden placerar i.

c) Föra register för att styrka 
AIF-fondens äganderätt till övriga 
tillgångar på basis av de uppgifter som 
AIF-förvaltaren tillhandahållit eller på 
annat sätt.

Or. en
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Ändringsförslag 813
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Kontrollera att AIF-fonden eller 
AIF-förvaltaren för dennas räkning har 
erhållit äganderätten till alla övriga 
tillgångar som AIF-fonden placerar i.

c) Föra register för att styrka 
AIF-fondens äganderätt till övriga 
tillgångar på basis av de uppgifter som 
AIF-förvaltaren tillhandahållit eller på 
annat sätt.

Or. en

Motivering

Förvaring tillämpas endast på finansiella instrument. I syfte att täcka alla aspekter av 
fonderna måste man definiera förvaringsinstitutets skyldigheter för övriga tillgångar som inte 
är finansiella instrument eller likvida medel. I den definition som föreslås i det nya 
ändringsförslaget betonas därför behovet att erhålla lämplig extern information för att 
uppfylla denna skyldighet.

Ändringsförslag 814
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Kontrollera att AIF-fonden eller AIF-
förvaltaren för dennas räkning har 
erhållit äganderätten till alla övriga 
tillgångar som AIF-fonden placerar i.

c) Föra register för att styrka 
AIF-fondens äganderätt till övriga 
tillgångar på basis av de uppgifter som 
AIF-förvaltaren tillhandahållit eller på 
annat sätt.

Or. en

Motivering

Förvaringsinstitutets skyldigheter måste även fastställas för de tillgångar som inte består av 
likvida medel eller finansiella instrument. För att denna skyldighet ska kunna uppfyllas krävs 
extern information.
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Ändringsförslag 815
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Kontrollera att AIF-fonden eller AIF-
förvaltaren för dennas räkning har 
erhållit äganderätten till alla övriga
tillgångar som AIF-fonden placerar i.

c) Kontrollera att det förs register som 
visar typen av äganderätt och hur den har 
uppstått samt var andra tillgångar i 
AIF-fonden än de som avses i leden a och 
b finns.

Or. en

Motivering

Ändringar görs när det gäller att erkänna att förvaringsinstitutet inte ingår i 
äganderättskedjan för sådana tillgångar. Förvaringsinstitutet kommer att föra register med 
användbara belägg, men kan inte förväntas bekräfta att äganderätten är giltig. Man kan inte 
heller förvänta sig att institutet själv för register som bestyrker äganderätten eftersom detta 
är beroende av tredje parter till vilka en delegering inte förväntas ske eller inte är möjlig. 
Den form av bestyrkande som krävs och de register som ska föras bör specificeras på nivå 2.

Ändringsförslag 816
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1a – inledningen (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Förutom de uppgifter som avses i 
punkterna 1a och 1b ska 
förvaringsinstitutet i tillämpliga fall i 
efterhand kontrollera att

Or. en

Motivering

Förvaring tillämpas endast på finansiella instrument. I syfte att täcka alla aspekter av 
fonderna måste man definiera förvaringsinstitutets skyldigheter för övriga tillgångar som inte 
är finansiella instrument eller likvida medel. I den definition som föreslås i det nya 
ändringsförslaget betonas därför behovet att erhålla lämplig extern information för att 
uppfylla denna skyldighet.
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Ändringsförslag 817
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1a – inledningen (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Förutom de uppgifter som avses i 
punkterna 1a och 1b ska 
förvaringsinstitutet vid behov i efterhand 
kontrollera att

Or. en

Motivering

Förvaringsinstitutets skyldigheter måste även fastställas för de tillgångar som inte består av 
likvida medel eller finansiella instrument. För att denna skyldighet ska kunna uppfyllas krävs 
extern information.

Ändringsförslag 818
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1a – inledningen (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Förutom de uppgifter som avses i 
punkterna 1a och 1b ska 
förvaringsinstitutet i efterhand 
kontrollera att

Or. en
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Ändringsförslag 819
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1a – inledningen (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Förutom de uppgifter som avses i 
punkt 1 ska förvaringsinstitutet  
kontrollera att

Or. en

Motivering

Ändring görs för att återspegla förvaringsinstitutets tillsynsskyldigheter (övervakning och 
registerföring). Även om förvaringsinstitutet är ansvarigt för att kontrollera att dessa 
uppgifter utförs, är själva utförandet av sådana uppgifter (t.ex. värdering) inte 
förvaringsinstitutets skyldighet. De åtgärder som ska vidtas för kontrolländamål bör 
specificeras på nivå 2. Man bör ta vederbörlig hänsyn till det sätt på vilket branschen för 
närvarande stöder alternativa investeringsfonder och överväga om det mot denna bakgrund 
är lämpligt att automatiskt tillämpa alla dessa skyldigheter. 

Ändringsförslag 820
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1a – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) försäljning, emission, återköp, inlösen 
och makulering av aktier eller andelar i 
AIF-fonden genomförs i enlighet med 
gällande nationell lagstiftning och 
fondbestämmelser eller bolagsordning,

Or. en

Motivering

Ändring till led d för att ta hänsyn till förvaringsinstitutets ansvar för att kontrollera 
investeringen uppfyller fastställda krav enligt nationell lag etc.

Eftersom dessa bestämmelser kopierats från fondföretagsdirektivet skulle det vara lämpligt 
att tillåta att medlemsstaterna inte tillämpar sådana krav för AIF-fonder som riktar sig till 
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professionella investerare.

Ändringsförslag 821
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1a (ny) – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) försäljning, emission, återköp, inlösen 
och makulering av aktier eller andelar 
som sker på uppdrag av en AIF-fond 
genomförs i enlighet med gällande 
nationell lagstiftning och 
fondbestämmelser,

Or. en

Motivering

De kontroller som utförs av förvaringsinstitutet bör inte leda till en fördubbling av de som 
utförs av AIF-förvaltaren. Förvaringsinstitutets kontroller består i första hand av ett antal 
test i efterhand för att kontrollera att AIF-förvaltaren internt genomfört lämpliga förfaranden 
och kontroller för att garantera att samtliga operationer relaterade till AIF-fonden utförts 
korrekt. Hänvisningen till ”gällande nationell lagstiftning” är förenlig med målet om 
harmonisering mellan EU:s medlemsstater.

Ändringsförslag 822
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1a – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) försäljning, emission, återköp, inlösen 
och makulering av aktier eller andelar 
som sker på uppdrag av en AIF-fond 
genomförs i enlighet med gällande 
nationell lagstiftning och 
fondbestämmelser,

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att göra en åtskillnad mellan förvaringsinstitutets och AIF-förvaltarens 
uppgifter. Förvaringsinstitutet kan i efterhand kontrollera att AIF-förvaltaren har genomfört 
korrekta förfaranden och kontroller. Hänvisningen till ”gällande nationell lagstiftning” är 
förenlig med målet om harmonisering mellan EU:s medlemsstater.

Ändringsförslag 823
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1a – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) försäljning, emission, återköp, inlösen 
och makulering av andelar som sker på 
uppdrag av en AIF-fond genomförs i 
enlighet med gällande nationell 
lagstiftning och fondbestämmelser,

Or. en

Ändringsförslag 824
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1a – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) värdet av aktierna eller andelarna i 
AIF-fonden beräknas i enlighet med 
gällande nationell lagstiftning och 
fondbestämmelser eller bolagsordningar,

Or. en

Motivering

Ändring till led d för att ta hänsyn till förvaringsinstitutets ansvar för att kontrollera 
investeringen uppfyller fastställda krav enligt nationell lag etc.

Eftersom dessa bestämmelser kopierats från fondföretagsdirektivet skulle det vara lämpligt 
att låta medlemsstaterna att inte tillämpa sådana krav för AIF-fonder som riktar sig till 
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professionella investerare.

Ändringsförslag 825
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1a – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) värdet av andelarna beräknas i enlighet 
med tillämplig nationell lagstiftning och 
fondbestämmelser,

Or. en

Motivering

De kontroller som utförs av förvaringsinstitutet bör inte leda till en dubblering av de som 
utförs av AIF-förvaltaren. Förvaringsinstitutets kontroller består i första hand av ett antal 
test i efterhand för att kontrollera att AIF-förvaltaren internt genomfört lämpliga förfaranden 
och kontroller för att garantera att samtliga operationer relaterade till AIF-fonden utförts 
korrekt. Hänvisningen till ”gällande nationell lagstiftning” är förenlig med målet om 
harmonisering mellan EU:s medlemsstater.

Ändringsförslag 826
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1a – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) värdet av andelarna beräknas i enlighet 
med tillämplig nationell lagstiftning och 
fondbestämmelser,

Or. en

Motivering

Det är viktigt att göra en åtskillnad mellan förvaringsinstitutets och AIF-förvaltarens 
uppgifter. Förvaringsinstitutet kan i efterhand kontrollera att AIF-förvaltaren har genomfört 
korrekta förfaranden och kontroller. Hänvisningen till ”gällande nationell lagstiftning” är 
förenlig med målet om harmonisering mellan EU:s medlemsstater.
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Ändringsförslag 827
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1a – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) värdet av andelarna beräknas i enlighet 
med tillämplig nationell lagstiftning och 
fondbestämmelser,

Or. en

Ändringsförslag 828
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1a – led c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) AIF-förvaltarens instruktioner inte 
stridit mot gällande nationell lagstiftning 
eller fondbestämmelser eller 
bolagsordningar,

Or. en

Motivering

Ändring till led d för att ta hänsyn till förvaringsinstitutets ansvar för att kontrollera 
investeringen uppfyller fastställda krav enligt nationell lag etc.

Eftersom dessa bestämmelser kopierats från UCITS-direktivet skulle det vara lämpligt att låta 
medlemsstaterna att inte tillämpa sådana krav för AIF-fonder som riktar sig till 
professionella investerare.
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Ändringsförslag 829
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1a – led c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) AIF-förvaltarens instruktioner 
verkställs, såvida de inte strider mot 
gällande nationell lagstiftning eller 
fondbestämmelser,

Or. en

Motivering

De kontroller som utförs av förvaringsinstitutet bör inte leda till en dubblering av de som 
utförs av AIF-förvaltaren. Förvaringsinstitutets kontroller består i första hand av ett antal 
test i efterhand för att kontrollera att AIF-förvaltaren internt genomfört lämpliga förfaranden 
och kontroller för att garantera att samtliga operationer relaterade till AIF-fonden utförts 
korrekt. Hänvisningen till ”gällande nationell lagstiftning” är förenlig med målet om 
harmonisering mellan EU:s medlemsstater.

Ändringsförslag 830
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1a – led c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) AIF-förvaltarens instruktioner 
verkställs, såvida de inte strider mot 
gällande nationell lagstiftning eller 
fondbestämmelser,

Or. en

Motivering

Det är viktigt att göra en åtskillnad mellan förvaringsinstitutets och AIF-förvaltarens 
uppgifter. Förvaringsinstitutet kan i efterhand kontrollera att AIF-förvaltaren har genomfört 
korrekta förfaranden och kontroller. Hänvisningen till ”gällande nationell lagstiftning” är 
förenlig med målet om harmonisering mellan EU:s medlemsstater.
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Ändringsförslag 831
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1a – led c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) AIF-förvaltarens instruktioner 
verkställs, såvida de inte strider mot 
gällande nationell lagstiftning eller 
fondbestämmelser,

Or. en

Ändringsförslag 832
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1a – led d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) ersättningar för transaktioner som 
berör en AIF-fonds tillgångar inbetalas 
till institutet inom sedvanlig tid,

Or. en

Motivering

Ändring till led d för att ta hänsyn till förvaringsinstitutets ansvar för att kontrollera 
investeringen uppfyller fastställda krav enligt nationell lag etc.

Eftersom dessa bestämmelser kopierats från fondföretagsdirektivet skulle det vara lämpligt 
att låta medlemsstaterna att inte tillämpa sådana krav för AIF-fonder som riktar sig till 
professionella investerare.
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Ändringsförslag 833
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1a – led d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) ersättningar för transaktioner som 
berör en AIF-fonds tillgångar inbetalas 
till institutet inom sedvanlig tid,

Or. en

Motivering

De kontroller som utförs av förvaringsinstitutet bör inte leda till en fördubbling av de som 
utförs av AIF-förvaltaren. Förvaringsinstitutets kontroller består i första hand av ett antal 
test i efterhand för att kontrollera att AIF-förvaltaren internt genomfört lämpliga förfaranden 
och kontroller för att garantera att samtliga operationer relaterade till AIF-fonden utförts 
korrekt. Hänvisningen till ”gällande nationell lagstiftning” är förenlig med målet om 
harmonisering mellan EU:s medlemsstater.

Ändringsförslag 834
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1a – led d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) ersättningar för transaktioner som 
berör en AIF-fonds tillgångar inbetalas 
till institutet inom sedvanlig tid,

Or. en

Motivering

Det är viktigt att göra en åtskillnad mellan förvaringsinstitutets och AIF-förvaltarens 
uppgifter. Förvaringsinstitutet kan i efterhand kontrollera att AIF-förvaltaren har genomfört 
korrekta förfaranden och kontroller. Hänvisningen till ”gällande nationell lagstiftning” är 
förenlig med målet om harmonisering mellan EU:s medlemsstater.
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Ändringsförslag 835
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1a – led d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) ersättningar för transaktioner som 
berör en AIF-fonds tillgångar inbetalas 
till institutet inom sedvanlig tid,

Or. en

Ändringsförslag 836
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1a – led e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) AIF-fondens intäkter används i 
enlighet med gällande nationell 
lagstiftning och fondbestämmelser.

Or. en

Motivering

De kontroller som utförs av förvaringsinstitutet bör inte leda till en fördubbling av de som 
utförs av AIF-förvaltaren. Förvaringsinstitutets kontroller består i första hand av ett antal 
test i efterhand för att kontrollera att AIF-förvaltaren internt genomfört lämpliga förfaranden 
och kontroller för att garantera att samtliga operationer relaterade till AIF-fonden utförts 
korrekt. Hänvisningen till ”gällande nationell lagstiftning” är förenlig med målet om 
harmonisering mellan EU:s medlemsstater.

Ändringsförslag 837
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1a – led e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) AIF-fondens intäkter används i 
enlighet med gällande nationell 
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lagstiftning och fondbestämmelser.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att göra en åtskillnad mellan förvaringsinstitutets och AIF-förvaltarens 
uppgifter. Förvaringsinstitutet kan i efterhand kontrollera att AIF-förvaltaren har genomfört 
korrekta förfaranden och kontroller. Hänvisningen till ”gällande nationell lagstiftning” är 
förenlig med målet om harmonisering mellan EU:s medlemsstater.

Ändringsförslag 838
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1a – led e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) AIF-fondens intäkter används i 
enlighet med gällande nationell 
lagstiftning och fondbestämmelser.

Or. en

Ändringsförslag 839
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1a – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Undantagsvis får de behöriga 
myndigheterna i AIF-fondens 
hemmedlemsstat bestämma att något av 
leden a–d inte ska tillämpas om AIF-
fonden uteslutande marknadsförs till 
professionella och/eller sofistikerade 
investerare.

Or. en
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Motivering

Ändring till led d för att ta hänsyn till förvaringsinstitutets ansvar för att kontrollera 
investeringen uppfyller fastställda krav enligt nationell lag etc.

Eftersom dessa bestämmelser kopierats från fondföretagsdirektivet skulle det vara lämpligt 
att låta medlemsstaterna att inte tillämpa sådana krav för AIF-fonder som riktar sig till 
professionella investerare.

Ändringsförslag 840
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. När AIF-förvaltare tar emot 
AIF-fonder ska medlemsstaterna kräva 
att de omgående placerar dessa medel på 
ett eller flera konton som öppnats i
a) en centralbank,
b) ett kreditinstitut som har auktoriserats i 
enlighet med direktiv 2006/48/EG,
c) en bank som har auktoriserats i 
tredjeland, eller i
d) en godkänd penningmarknadsfond.
Det första stycket skall inte gälla 
kreditinstitut som auktoriserats enligt 
direktiv 2006/48/EG med avseende på 
insättningar i den mening som avses i det 
direktivet och som innehas av institut.

Or. en

Motivering

AIF-förvaltare bör vara skyldiga att acceptera huvudansvaret och att uppfylla samma krav 
som MiFID-företag, vilket bör omnämnas i den reviderade texten så att hänvisningarna till 
kunder och värdepappersföretag ändras till AIF- fonder och AIF-förvaltare.
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Ändringsförslag 841
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. I punkt 1 bd och artikel 17.1 ea avses 
med en ”godkänd penningmarknadsfond” 
ett företag för kollektiva investeringar 
som auktoriserats enligt 
direktiv 2009/65/EG, eller som omfattas 
av tillsyn och, i förekommande fall, som 
auktoriserats av en myndighet enligt 
nationell lagstiftning i en medlemsstat, 
och som uppfyller följande villkor:
a) Dess primära placeringsmål ska vara 
att bevara nettovärdet på fondens 
tillgångar, antingen konstant till pari 
(exklusive avkastning) eller till värdet av 
investerarens initiala kapital plus 
avkastning.
b) För att kunna uppnå det primära syftet 
med investeringen ska företaget enbart 
investera i högkvalitativa 
penningmarknadsinstrument med en 
löptid eller återstående löptid på högst 
397 dagar, eller med regelbundna 
räntejusteringar som överensstämmer 
med en sådan löptid, och med en vägd 
genomsnittlig löptid på 60 dagar. Det får 
även uppnå detta mål genom att 
sekundärt placera pengarna i form av 
insättningar hos kreditinstitut.
c) Det måste kunna tillhandahålla likvida 
medel samma dag eller dagen efter.
Vid tillämpning av led b ska ett 
penningmarknadsinstrument anses vara 
av hög kvalitet om det har fått den högsta 
tillgängliga kreditvärdigheten av alla 
behöriga kreditvärderingsinstitut som har 
bedömt instrumentet i fråga. Ett 
instrument som inte har bedömts av något 
behörigt kreditvärderingsinstitut skall inte 
anses vara av hög kvalitet.
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Vid tillämpningen av det andra stycket 
ska ett kreditvärderingsinstitut anses vara 
behörigt om det gör regelbundna och 
yrkesmässiga kreditvärderingar med 
avseende på penningmarknadsfonder och 
är ett valbart ratinginstitut enligt vad som 
avses i artikel 81.1 i direktiv 2006/48/EG.

Or. en

Motivering

AIF-förvaltare bör vara skyldiga att acceptera huvudansvaret och att uppfylla samma krav 
som MiFID-företag, vilket bör omnämnas i den reviderade texten så att hänvisningarna till 
kunder och värdepappersföretag ändras till AIF- fonder och AIF-förvaltare.

Ändringsförslag 842
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1d. Om AIF-förvaltare inte placerar 
kundmedel hos en centralbank, ska 
medlemsstaterna kräva att det handlar 
med all vederbörlig skicklighet, omsorg 
och aktsamhet när det väljer, utser och 
regelbundet ser över kreditinstitutet, 
banken eller penningmarknadsfonden där 
medlen är placerade och åtgärderna 
avseende innehavet av dessa medel.
Medlemsstaterna ska särskilt säkerställa 
att AIF-förvaltarna beaktar dessa instituts 
eller penningmarknadsfonders 
sakkunskaper och anseende på 
marknaden för att säkerställa skydd av 
AIF-fondernas rättigheter samt krav i alla 
lagar och bestämmelser eller praxis på 
marknaden som avser innehav av 
kundmedel och som skulle kunna påverka 
AIF-fondernas rättigheter negativt. 
Medlemsstaterna ska säkerställa att en 
AIF-fonds medel endast får placeras i en 
godkänd penningmarknadsfond om detta 
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fastställts i placeringsstrategin och den 
strategi som placerarna i AIF-fonden 
tagit del av.

Or. en

Motivering

AIF-förvaltare bör vara skyldiga att acceptera huvudansvaret och att uppfylla samma krav 
som MiFID-företag, vilket bör omnämnas i den reviderade texten så att hänvisningarna till 
kunder och värdepappersföretag ändras till AIF- fonder och AIF-förvaltare.

Ändringsförslag 843
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1e. Medlemsstaterna ska kräva att 
AIF-förvaltare för att skydda AIF-fonders 
rättigheter i fråga om finansiella 
instrument och medel som tillhör dem, 
uppfyller följande krav:
a) De ska dokumentera och föra de 
räkenskaper som krävs för att de när som 
helst och utan dröjsmål ska kunna skilja 
tillgångar de som innehar för en kunds 
räkning från tillgångar som de innehar 
för andra kunders räkning, och från sina 
egna tillgångar.
b) De ska bevara sina uppgifter och föra 
räkenskaper på ett sådant sätt att de kan 
garantera att uppgifterna är riktiga och 
stämmer överens med de finansiella 
instrument och medel som de innehar för 
AIF-fonders räkning.
c) De ska regelbundet stämma av sina 
interna räkenskaper och uppgifter i 
förhållande till motsvarande uppgifter för 
den tredje part som förvaltar tillgångarna.
d) De ska vidta nödvändiga åtgärder för 
att säkerställa att de kunders finansiella 
instrument som placerats hos en tredje 
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part, i enlighet med artikel 17b, kan 
identifieras separat från AIF-förvaltarens 
egna finansiella instrument och från den 
tredje partens finansiella instrument 
genom konton med olika benämningar i 
den tredje partens räkenskaper eller 
genom andra likvärdiga åtgärder som ger 
samma skyddsnivå.
e) De ska vidta nödvändiga åtgärder för 
att säkerställa att de kundmedel som i 
enlighet med artikel 17 placeras i en 
centralbank, ett kreditinstitut eller en 
bank som auktoriserats i ett tredjeland 
eller en godkänd penningmarknadsfond 
sätts på ett konto eller konton som kan 
identifieras separat från de konton som 
används för medel som tillhör 
värdepappersföretaget.
f) De ska införa lämpliga organisatoriska 
åtgärder för att minimera riskerna för 
förlust eller värdeminskning av 
kundtillgångar eller av rättigheter som är 
förenade med dessa tillgångar, till följd av 
missbruk av tillgångarna, bedrägerier, 
undermålig förvaltning, bristande 
dokumentation eller försumlighet.

Or. en

Motivering

Det väsentliga kravet fastställs i MiFID-direktivet, dvs. kravet på lämpliga förvaringsmetoder 
för att skydda kundens äganderätt, särskilt i händelse av förvaltarens insolvens. Detta 
innebär vanligen att förvaltarens och kundens tillgångar effektivt måste skiljas åt, något som 
kan åstadkomma på olika sätt inom olika jurisdiktioner. I MiFID:s tillämpningsdirektiv 
fastställs mycket detaljerat hur detta skulle kunna göras och liknande bestämmelser skulle 
kunna tillämpas på AIF-förvaltare.
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Ändringsförslag 844
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1f (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1f. Om de åtgärder som vidtagits av 
AIF-förvaltaren enligt punkt 1e för att 
skydda AIF-fondens rättigheter, på 
grundval av tillämplig lagstiftning, 
däribland särskilt äganderättslig 
lagstiftning och insolvensrätt, inte är 
tillräckliga för att uppfylla kraven på att
a) varje AIF-förvaltare som innehar 
finansiella instrument som tillhör en AIF-
fond ska vidta lämpliga åtgärder för att 
sörja för att AIF-fondens äganderätt till 
dessa skyddas, särskilt i händelse av AIF-
förvaltarens insolvens, samt för att 
förhindra att en AIF-fonds finansiella 
instrument används för företagets egen 
räkning, såvida inte fondbestämmelser 
eller bolagsordningar tillåter en sådan 
användning, och att
b)varje AIF-förvaltare som innehar 
penningmedel som tillhör en AIF-fond 
ska vidta lämpliga åtgärder för att 
säkerställa AIF-fondens rättigheter och, 
såvida det inte är ett kreditinstitut, 
förhindra att kundmedel används för egen 
räkning.
Medlemsstaterna ska föreskriva åtgärder 
som AIF-förvaltare måste vidta för att 
uppfylla dessa skyldigheter.

Or. en

Motivering

Det väsentliga kravet fastställs i MiFID-direktivet, dvs. kravet på lämpliga förvaringsmetoder 
för att skydda kundens äganderätt, särskilt i händelse av förvaltarens insolvens.  Detta 
innebär vanligen att förvaltarens och kundens tillgångar effektivt måste skiljas åt, något som 
kan åstadkomma på olika sätt inom olika jurisdiktioner. I MiFID:s tillämpningsdirektiv 
fastställs mycket detaljerat hur detta skulle kunna göras och liknande bestämmelser skulle 
kunna tillämpas på AIF-förvaltare.
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Ändringsförslag 845
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1g (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1g. Om gällande lagstiftning inom den 
jurisdiktion där kundens medel eller 
finansiella instrument innehas hindrar 
AIF-förvaltaren från att följa punkt 1 d 
eller 1 e ska medlemsstaterna fastställa 
krav som har en likvärdig effekt när det 
gäller att skydda AIF-fondens rättigheter.

Or. en

Motivering

Det väsentliga kravet fastställs i MiFID-direktivet, dvs. kravet på lämpliga förvaringsmetoder 
för att skydda kundens äganderätt, särskilt i händelse av förvaltarens insolvens.  Detta 
innebär vanligen att förvaltarens och kundens tillgångar effektivt måste skiljas åt, något som 
kan åstadkomma på olika sätt inom olika jurisdiktioner. I MiFID:s tillämpningsdirektiv 
fastställs mycket detaljerat hur detta skulle kunna göras och liknande bestämmelser skulle 
kunna tillämpas på AIF-förvaltare.

Ändringsförslag 846
Sirpa Pietikäinen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. AIF-förvaltare ska inte, förutsatt att 
villkoren ovan är uppfyllda, vara skyldiga 
att utse ett förvaringsinstitut för en 
AIF-fond som inte medger rätt till inlösen 
under en tid av fem år från dagen för 
fondens bildande, och som enligt 
placeringsstrategi och sina placeringsmål 
sällan gör investeringar och avyttringar.
Ovannämnda villkor är följande:
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a) AIF-förvaltaren ska iaktta 
bestämmelserna i artikel 16–18 i 
kommissionens direktiv 2006/73/EG om 
genomförandet av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller 
organisatoriska krav och villkor för 
verksamheten i värdepappersföretag, och 
definitioner för tillämpning av det 
direktivet 1, i syfte att skydda rättigheterna 
för de AIF-fonder de förvaltar och, i 
tillämpliga fall, investerare i finansiella 
instrument och fonder som de innehar, 
förutsatt att alla finansiella instrument 
som kan kontoföras eller innehas på 
annat sätt, och som har upptagits till 
handel på en reglerad marknad enligt 
definitionen i artikel 4.1.14 i 
direktiv 2004/39/EG eller andra reglerade 
marknader i EU eller tredje land eller på 
en multilateral handelsplattform, förvaras 
av ett organ som är kvalificerat att verka 
som förvaringsorgan enligt detta direktiv. 
b) AIF-fondens oberoende revisorer ska 
årligen till de behöriga myndigheterna i 
hemmedlemsstaten rapportera
i) om betalningar från investerare som 
tecknar andelar eller aktier har bokförts 
korrekt,
ii) om AIF-förvaltaren har tillämpat 
lämpliga system för att kunna uppfylla 
bestämmelserna i artikel 10 under hela 
perioden sedan den senaste 
rapporteringen, och att AIF-förvaltaren 
uppfyllde dessa bestämmelser vid 
tidpunkten för rapporteringen,
iii) om AIF-förvaltaren kan visa att de 
finansiella instrument som enligt 
rapporteringen till investerarna innehas 
av AIF-fonden eller för dennas räkning 
verkligen innehas på detta sätt. 
________
1 EGT L 241, 15.1.2003, s. 26.

Or. en
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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 
checked in the annual audit.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. AIF-förvaltare ska inte, förutsatt att 
villkoren ovan är uppfyllda, vara skyldiga 
att utse ett förvaringsinstitut för en AIF-
fond som inte medger rätt till inlösen 
under en tid av fem år från dagen för 
fondens bildand, och som enligt sin 
placeringsstrategi och sina placeringsmål 
sällan gör investeringar och avyttringar.
Ovannämnda villkor är följande:
a) AIF-förvaltaren ska iaktta 
bestämmelserna i artikel 16–18 i 
kommissionens direktiv 2006/73/EG om 
genomförandet av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller 
organisatoriska krav och villkor för 
verksamheten i värdepappersföretag, och 
definitioner för tillämpning av det 
direktivet 1, i syfte att skydda rättigheterna 
för de AIF-fonder de förvaltar och, i 
tillämpliga fall, investerare i finansiella 
instrument och fonder som de innehar. 
b) AIF-fondens oberoende revisorer ska 
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årligen till de behöriga myndigheterna i 
hemmedlemsstaten rapportera
i) om betalningar från investerare som 
tecknar andelar eller aktier har bokförts 
korrekt,
ii) om AIF-förvaltaren har tillämpat 
lämpliga system för att kunna uppfylla 
bestämmelserna i artikel 10 under hela 
perioden sedan den senaste 
rapporteringen, och att AIF-förvaltaren 
uppfyllde dessa bestämmelser vid 
tidpunkten för rapporteringen,
iii) om AIF-förvaltaren kan visa att de 
finansiella instrument som enligt 
rapporteringen till investerarna innehas 
av AIF-fonden eller för dennas räkning 
verkligen innehas på detta sätt. 
_________
1 EGT L 241, 2.9.2006, s. 26.

Or. en

Motivering

Tillgångarna i private equity-fonder, även om det handlar om finansiella instrument, är 
sällan lämpliga att innehas av ett kreditinstitut i EU i egenskap av förvaringsinstitut. Den 
icke-likvida och långsiktiga aspekten innebär att det inte finns något behov av specialiserade 
förvaringstjänster, förutsatt att tillgångarna hålls åtskilda. Ett förvaringsinstitut skulle 
avsevärt öka kostnaderna och fördröja investeringstransaktioner utan att gagna investerarna. 
De flesta private equity-fonder gör inte fler än 10–15 investeringar under hela den 15 år 
långa investeringsperioden och dessa är relativt enkla långsiktiga investeringar som lätt kan 
kontrolleras i årsrevisionen.

Ändringsförslag 848
Sari Essayah

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. AIF-förvaltare ska inte, förutsatt att 
villkoren ovan är uppfyllda, vara skyldiga 
att utse ett förvaringsinstitut för en AIF-
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fond som inte medger rätt till inlösen 
under en tid av fem år från dagen för 
fondens bildande och som enligt sin 
placeringsstrategi och sina placeringsmål 
sällan gör investeringar och avyttringar.
Ovannämnda villkor är följande:
a) AIF-förvaltaren ska iaktta 
bestämmelserna i artikel 16–18 i 
kommissionens direktiv 2006/73/EG om 
genomförandet av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller 
organisatoriska krav och villkor för 
verksamheten i värdepappersföretag, och 
definitioner för tillämpning av det 
direktivet 1, i syfte att skydda rättigheterna 
för de AIF-fonder de förvaltar och, i 
tillämpliga fall, investerare i finansiella 
instrument och fonder som de innehar, 
förutsatt att alla finansiella instrument 
som kan kontoföras eller innehas på 
annat sätt, och har upptagits till handel 
på en reglerad marknad enligt 
definitionen i artikel 4.1.14 i 
direktiv 2004/39/EG eller andra reglerade 
marknader inom unionen eller tredje land 
eller på en multilateral handelsplattform, 
förvaras av ett organ som är kvalificerat 
att verka som förvaringsorgan enligt detta 
direktiv.
b) AIF-fondens oberoende revisorer ska 
årligen till de behöriga myndigheterna i 
hemmedlemsstaten rapportera 
i) om betalningar från investerare som 
tecknar andelar eller aktier har bokförts 
korrekt, 
ii) om AIF-förvaltaren har tillämpat 
lämpliga system för att kunna uppfylla 
bestämmelserna i artikel 10 under hela 
perioden sedan den senaste 
rapporteringen, och att AIF-förvaltaren 
uppfyllde dessa bestämmelser vid 
tidpunkten för rapporteringen, 
iii) om AIF-förvaltaren kan visa att de 
finansiella instrument som enligt 
rapporteringen till investerarna innehas 
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av AIF-fonden eller för dennas räkning 
verkligen innehas på detta sätt. 
__________
1 EUT 241, 2.9.2006, s. 26.

Or. en

Ändringsförslag 849
Catherine Stihler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om en sluten AIF-fond auktoriseras 
som AIF-förvaltare, och AIF-fonden är 
ett bolag etablerat i en medlemsstat, 
behöver AIF-förvaltaren inte utse ett 
förvaringsinstitut att utföra de uppgifter 
som avses i punkt 1 ca, 1 cb och 1 ce.

Or. en

Motivering

De ytterligare uppgifter som tillförs genom ändringsförslagen 68–72 (leden ca, cb, cd och ce i 
artikel 17.1) i förslaget till betänkande är frågor för vilka ansvaret ligger styrelsen för ett 
bolag som bildats enligt europeisk bolagslag. Om AIF-fonden är AIF-förvaltaren och 
omfattas av europeisk lag bör det inte vara något problem med att låta AIF-förvaltaren utföra 
dessa delar av depåhållarens uppgifter.

Ändringsförslag 850
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En AIF-förvaltare får inte fungera som 
förvaringsinstitut.

utgår
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Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 851
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En AIF-förvaltare får inte fungera som 
förvaringsinstitut.

2. En AIF-förvaltare får inte fungera som 
förvaringsinstitut för en AIF-fond som den 
förvaltar.

Or. en

Motivering

Om en AIF-förvaltare kan fungera som förvaringsinstitut för en AIF-fond som den inte 
förvaltar finns det ingen orsak att förbjuda detta. Förbudet bör endast syfta till att undvika 
konflikter.

Ändringsförslag 852
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En AIF-förvaltare får inte fungera som 
förvaringsinstitut.

2. En AIF-förvaltare får inte fungera som 
förvaringsinstitut för en AIF-fond som den 
förvaltar.

Or. en



PE439.132v01-00 98/173 AM\805037SV.doc

SV

Motivering

Begränsningen bör endast syfta till att undvika konflikter. Det finns ingen orsak att förbjuda 
en AIF-förvaltare att fungera som förvaringsinstitut för en AIF-fond som den inte förvaltar 
(enligt direktivet) om förvaltaren i övrigt kan fungera som förvaringsinstitut.

Det är viktigt att förtydliga att förvaringsinstitutets skyldigheter gäller alla AIF-investerare 
kollektivt och inte ”AIF-fonden eller investerarna”, eftersom detta skulle kunna vittna om 
lojalitetskonflikter. Detta är särskilt kritiskt när det gälle AIF-fonder som inte har en 
oberoende juridisk form.

Ändringsförslag 853
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En AIF-förvaltare får inte fungera som 
förvaringsinstitut.

2. En AIF-förvaltare får inte fungera som 
förvaringsinstitut för en AIF-fond som den 
förvaltar.

Or. en

Motivering

Begränsningen bör endast syfta till att undvika konflikter. Det finns ingen orsak att förbjuda 
en AIF-förvaltare att fungera som förvaringsinstitut för en AIF-fond som den inte förvaltar 
om den i övrigt kan fungera som förvaringsinstitut.

Ändringsförslag 854
Peter Skinner

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En AIF-förvaltare får inte fungera som 
förvaringsinstitut.

2. Inget bolag får fungera som både AIF-
förvaltare och förvaringsinstitut för en 
AIF-fond.

Or. en



AM\805037SV.doc 99/173 PE439.132v01-00

SV

Motivering

Fallet Madoff har visat på behovet att inom EU stärka den oberoende ställningen för 
fondförvaltares förvaringsinstitut och vice versa. För att bibehålla solida styrfunktioner och 
minimera intressekonflikter måste fondförvaltaren och förvaringsinstitutet vara oberoende av 
varandra. Kravet på oberoende bör utvidgas till att omfatta hela värdekedjan, inbegripet 
underdepåhållare och underförvaltare.

Ändringsförslag 855
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förvaringsinstitut ska handla oberoende 
och uteslutande i AIF-fondens 
investerares intresse.

utgår

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 856
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förvaringsinstitut ska handla oberoende 
och uteslutande i AIF-fondens 
investerares intresse.

utgår

Or. en
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Motivering

Om en AIF-förvaltare kan fungera som förvaringsinstitut för en AIF-fond som den inte 
förvaltar finns det ingen orsak att förbjuda detta. Förbudet bör endast syfta till att undvika 
konflikter.

Ändringsförslag 857
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förvaringsinstitut ska handla oberoende 
och uteslutande i AIF-fondens investerares 
intresse.

Inom ramen för sina respektive uppdrag 
ska AIF-förvaltare och förvaringsinstitut 
handla hederligt, rättvist, professionellt 
och oberoende i AIF-fondens eller AIF-
fondens investerares gemensamma
intresse.

Or. en

Motivering

Begränsningen bör endast syfta till att undvika konflikter. Det finns ingen orsak att förbjuda 
en AIF-förvaltare att fungera som förvaringsinstitut för en AIF-fond som den inte förvaltar 
(enligt direktivet) om förvaltaren i övrigt kan fungera som förvaringsinstitut.

Det är viktigt att förtydliga att förvaringsinstitutets skyldigheter gäller alla AIF-investerare 
kollektivt och inte ”AIF-fonden eller investerarna”, eftersom detta skulle kunna vittna om 
lojalitetskonflikter. Detta är särskilt kritiskt när det gälle AIF-fonder som inte har en 
oberoende juridisk form.

Ändringsförslag 858
Peter Skinner

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förvaringsinstitut ska handla oberoende 
och uteslutande i AIF-fondens investerares 
intresse.

Förvaringsinstitut ska handla oberoende 
och uteslutande i AIF-fondens investerares 
intresse. AIF-förvaltaren och 
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förvaringsinstitutet ska fungera 
oberoende av varandra. Oberoendet ska 
innebära att AIF-förvaltaren och 
förvaringsinstitutet inte är knutna till 
varandra genom gemensam ledning eller 
kontroll eller genom ett väsentligt direkt 
eller indirekt innehav. Detta ska inte 
påverkas av en eventuell delegering enligt 
punkt 4.

Or. en

Motivering

Fallet Madoff har visat på behovet att inom EU stärka den oberoende ställningen för 
fondförvaltares förvaringsinstitut och vice versa. För att bibehålla solida styrfunktioner och 
minimera intressekonflikter måste fondförvaltaren och förvaringsinstitutet verka oberoende 
av varandra. Kravet på oberoende bör utvidgas till att omfatta hela värdekedjan, inbegripet 
underdepåhållare och underförvaltare.

Ändringsförslag 859
Burkhard Balz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förvaringsinstitut ska handla oberoende 
och uteslutande i AIF-fondens investerares 
intresse.

Förvaringsinstitut ska handla oberoende 
och i AIF-fondens investerares intresse.

Or. en

Motivering

Ett förvaringsinstitut måste kunna förvalta sin egen risk för att skydda sina aktieägares och 
kunders intressen. Direktivet bör dock ge förvaringsinstitutet möjligheter till en egen 
riskhantering genom att hänsyn tas till naturliga intressekonflikter mellan avtalsslutande 
parter.
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Ändringsförslag 860
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom ramen för sina respektive uppdrag 
ska AIF-förvaltare och förvaringsinstitut 
handla hederligt, rättvist, professionellt, 
oberoende och i AIF-fondens alla 
investerares gemensamma intresse.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att förtydliga att förvaringsinstitutets skyldigheter gäller alla AIF-investerare 
kollektivt och inte ”AIF-fonden eller investerarna”, eftersom detta skulle kunna vittna om 
lojalitetskonflikter.

Ändringsförslag 861
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När AIF-förvaltaren utser ett 
förvaringsinstitutet ska detta 
dokumenteras i ett avtal.

Or. en
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Ändringsförslag 862
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 3 – stycke -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Uppgifterna i punkt 1 kan utföras av ett 
förvaringsinstitut.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 863
Olle Schmidt, Carl Haglund

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Förvaringsinstitut ska vara kreditinstitut 
med stadgeenligt säte inom gemenskapen 
som auktoriserats i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 
om rätten att starta och driva verksamhet i 
kreditinstitut (omarbetning).

3. AIF-förvaltare ska vara antingen

a) ett kreditinstitut med stadgeenligt säte 
inom gemenskapen som auktoriserats i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/48/EG,

Or. en

Motivering

Det är inte lämpligt att begränsa organ som kan fungera som förvaringsinstitut till endast 
kreditinstitut inom EU. Med hänsyn till de många olika AIF-fonder som omfattas av direktivet 
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är dessa institut inte alltid de mest kompetenta att utföra förvaringsuppgifter när det gäller 
specifika tillgångar som förvaltas i de olika typerna av AIF-fonder. En sådan begränsning 
skulle dessutom leda till en oacceptabel riskkoncentration i kreditinstituten, skapa 
omotiverade kostnader och allvarligt begränsa möjligheterna att placera i tillgångar i tredje 
land.

Ändringsförslag 864
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Förvaringsinstitut ska vara kreditinstitut 
med stadgeenligt säte inom gemenskapen 
som auktoriserats i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets
direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 
om rätten att starta och driva verksamhet i 
kreditinstitut (omarbetning).

3. AIF-förvaltare ska vara antingen

a) ett kreditinstitut med stadgeenligt säte 
inom gemenskapen som auktoriserats i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/48/EG,

Or. en

Motivering

En bestämmelse om att förvaringsinstitut endast kan vara ett kreditinstitut i EU skulle leda till 
en allvarlig riskkoncentration. För att trygga konkurrensen bör även andra typer av 
finansinstitut kunna utföra förvaringsuppgifter. Organ som kan fungera som förvaringsinstitut 
bör inte begränsas till endast kreditinstitut eller värdepappersföretag. Andra institut bör 
tillåtas att specialisera sig i tillhandahållandet av förvaringstjänster eftersom detta kan 
främja konkurrensen och bidra till högre kvalitet på tjänsterna. Dessa institut bör omfattas av 
lämplig tillsyn.
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Ändringsförslag 865
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Förvaringsinstitut ska vara kreditinstitut 
med stadgeenligt säte inom gemenskapen 
som auktoriserats i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets
direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 
om rätten att starta och driva verksamhet i 
kreditinstitut (omarbetning).

3. AIF-förvaltare ska vara antingen

a) ett kreditinstitut med stadgeenligt säte 
inom gemenskapen som auktoriserats i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/48/EG,

Or. en

Motivering

Det är lämpligt att tillåta att bolag registrerade enligt MiFID-direktivet auktoriseras som 
förvaringsinstitut. För slutna fonder kan exempelvis revisorer och jurister utföra 
förvaringsuppgifter. 

Ändringsförslag 866
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Förvaringsinstitut ska vara kreditinstitut 
med stadgeenligt säte inom gemenskapen 
som auktoriserats i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets
direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 
om rätten att starta och driva verksamhet i 
kreditinstitut (omarbetning).

3. AIF-förvaltare ska vara antingen

a) ett kreditinstitut med stadgeenligt säte 
inom gemenskapen som auktoriserats i 
enlighet med Europaparlamentets och 
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rådets direktiv 2006/48/EG,

Or. en

Ändringsförslag 867
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Förvaringsinstitut ska vara kreditinstitut 
med stadgeenligt säte inom gemenskapen 
som auktoriserats i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets
direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 
om rätten att starta och driva verksamhet i 
kreditinstitut (omarbetning).

3. AIF-förvaltare ska vara antingen

a) ett kreditinstitut med stadgeenligt säte 
inom gemenskapen som auktoriserats i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/48/EG,

Or. en

Motivering

Om man begränsar antalet organ som kan fungera som förvaringsinstitut kommer antalet 
förvaringsinstitut att sjunka och orsaka större riskkoncentration och större systemrisk.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Förvaringsinstitut ska vara kreditinstitut 
med stadgeenligt säte inom gemenskapen 
som auktoriserats i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets
direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 

3. AIF-förvaltare ska vara antingen
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om rätten att starta och driva verksamhet i 
kreditinstitut (omarbetning).

a) ett kreditinstitut med stadgeenligt säte 
inom gemenskapen som auktoriserats i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/48/EG,

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att utöka antalet organ som har rätt att fungera som 
förvaringsinstitut. Kommissionens förslag att begränsa dessa till att endast omfatta 
kreditinstitut förefaller orimligt, särskilt i ljuset av antalet förvaringsinstitut som omfattas av 
UCITS-direktivet.

Ändringsförslag 869
Gay Mitchell

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Förvaringsinstitut ska vara kreditinstitut 
med stadgeenligt säte inom gemenskapen 
som auktoriserats i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets
direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 
om rätten att starta och driva verksamhet i 
kreditinstitut (omarbetning).

3. AIF-förvaltare ska vara

a) ett kreditinstitut med stadgeenligt säte 
inom gemenskapen som auktoriserats i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/48/EG,

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar generellt konsekvenserna av Gauzès betänkande och det 
svenska ordförandeskapets kompromissförslag. 

Denna tredje kategori av möjliga förvaringsinstitut bör införas. Hänvisningen till 
AIF-fondens hemmedlemsstat är en viktig aspekt. Detta eftersom det i AIF-direktivet föreslås 
att AIF-förvaltare ska kunna förvalta AIF-fonder i en annan medlemsstat och att AIF-fondens 
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hemmedlemsstat ska godkänna förvaringsinstitutet för denna AIF-fond.

Ändringsförslag 870
Sari Essayah

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Förvaringsinstitut ska vara kreditinstitut 
med stadgeenligt säte inom gemenskapen 
som auktoriserats i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets
direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 
om rätten att starta och driva verksamhet i 
kreditinstitut (omarbetning).

3. AIF-förvaltare ska vara

a) ett kreditinstitut med stadgeenligt säte 
inom gemenskapen som auktoriserats i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/48/EG,

Or. en

Ändringsförslag 871
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Förvaringsinstitut ska vara kreditinstitut 
med stadgeenligt säte inom gemenskapen 
som auktoriserats i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets
direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 
om rätten att starta och driva verksamhet i 
kreditinstitut (omarbetning).

3. AIF-förvaltare ska vara antingen

a) ett kreditinstitut med stadgeenligt säte 
inom gemenskapen som auktoriserats i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/48/EG,
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Or. en

Ändringsförslag 872
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) ett värdepappersföretag som i enlighet 
med direktiv 2004/39/EG auktoriserats att 
även tillhandahålla sidotjänster för 
förvaring och administration av
finansiella instrument för kunders 
räkning, i enlighet med avsnitt B.1 i 
bilaga I i det direktivet, och vars 
stadgeenliga säte är beläget i EU.

Or. en

Motivering

Om man begränsar antalet organ som kan fungera som förvaringsinstitut kommer antalet 
förvaringsinstitut att sjunka och orsaka större riskkoncentration och större systemrisk.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) ett värdepappersföretag som i enlighet 
med direktiv 2004/39/EG auktoriserats att 
även tillhandahålla sidotjänster för 
förvaring och administration av 
finansiella instrument för kunders 
räkning, i enlighet med avsnitt B.1 i 
bilaga I i det direktivet, och vars 
stadgeenliga säte är beläget i EU.

Or. en
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Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att utöka antalet organ som har rätt att fungera som 
förvaringsinstitut. Kommissionens förslag att begränsa dessa till att endast omfatta 
kreditinstitut förefaller orimligt, särskilt i ljuset av antalet förvaringsinstitut som omfattas av 
UCITS-direktivet.

Ändringsförslag 874
Olle Schmidt, Carl Haglund

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) ett värdepappersföretag som i enlighet 
med direktiv 2004/39/EG auktoriserats att 
även tillhandahålla sidotjänster för 
förvaring och administration av 
finansiella instrument för kunders 
räkning, i enlighet med avsnitt B.1 i 
bilaga I i det direktivet, och vars 
stadgeenliga säte är beläget i EU.

Or. en

Motivering

Det är inte lämpligt att begränsa enheter som kan fungera som förvaringsinstitut till endast 
kreditinstitut inom EU. Med hänsyn till de många olika AIF-fonder som omfattas av direktivet 
är dessa institut inte alltid de mest kompetenta att utföra förvaringsuppgifter när det gäller 
specifika tillgångar som förvaltas i de olika typerna av AIF-fonder. En sådan begränsning 
skulle dessutom leda till en oacceptabel riskkoncentration i kreditinstituten, skapa 
omotiverade kostnader och allvarligt begränsa möjligheterna att placera i tillgångar i tredje 
land.

Ändringsförslag 875
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) ett värdepappersföretag som i enlighet 
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med direktiv 2004/39/EG auktoriserats att 
även tillhandahålla sidotjänster för 
förvaring och administration av 
finansiella instrument för kunders 
räkning, i enlighet med avsnitt B.1 i 
bilaga I i det direktivet, och vars 
stadgeenliga säte är beläget i EU.

Or. en

Motivering

En bestämmelse om att förvaringsinstitut endast kan vara ett kreditinstitut i EU skulle leda till 
en allvarlig riskkoncentration. För att trygga konkurrensen bör även andra typer av 
finansinstitut kunna utföra förvaringsuppgifter. Enheter som kan fungera som 
förvaringsinstitut bör inte begränsas till endast kreditinstitut eller värdepappersföretag. 
Andra institut bör tillåtas att specialisera sig i tillhandahållandet av förvaringstjänster 
eftersom detta kan främja konkurrensen och bidra till högre kvalitet på tjänsterna. Dessa 
institut bör omfattas av lämplig tillsyn.

Ändringsförslag 876
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) ett värdepappersföretag som i enlighet 
med direktiv 2004/39/EG auktoriserats att 
tillhandahålla sidotjänster i enlighet med 
avsnitt B.1 i bilaga I i det direktivet, och 
vars stadgeenliga säte är beläget i 
unionen.

Or. en
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Ändringsförslag 877
Sari Essayah

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) ett värdepappersföretag med 
stadgeenligt säte i unionen som 
auktoriserats i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/39/EG,

Or. en

Ändringsförslag 878
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) ett värdepappersföretag som 
auktoriserats i enlighet med 
direktiv 2004/39/EG,

Or. en

Motivering

Det är lämpligt att tillåta att bolag registrerade enligt MiFID-direktivet auktoriseras som 
förvaringsinstitut. För slutna fonder kan exempelvis revisorer och jurister utföra 
förvaringsuppgifter. 
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Ändringsförslag 879
Gay Mitchell

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) ett värdepappersföretag som 
auktoriserats i enlighet med 
direktiv 2004/39/EG,

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar generellt konsekvenserna av Gauzès betänkande och det 
svenska ordförandeskapets kompromissförslag. 

Denna tredje kategori av möjliga förvaringsinstitut bör införas. Hänvisningen till AIF-
fondens hemmedlemsstat är en viktig aspekt. Detta eftersom det i AIF-direktivet föreslås att 
AIF-förvaltare ska kunna förvalta AIF-fonder i en annan medlemsstat och att AIF-fondens 
hemmedlemsstat ska godkänna förvaringsinstitutet för denna AIF-fond.

Ändringsförslag 880
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) ett värdepappersföretag som 
auktoriserats i enlighet med 
direktiv 2004/39/EG,

Or. en
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Ändringsförslag 881
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 3 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) en juridisk person som av de behöriga 
myndigheterna i AIF-förvaltarens 
hemmedlemsstat auktoriserats att fungera 
som förvaringsinstitut, som är underställd 
stabilitetsreglering och fortlöpande tillsyn 
och som kan ställa erforderliga 
ekonomiska garantier och besitter 
tillfredsställande sakkunskap och 
kompetens för att effektivt kunna utföra 
relevanta förvaringsuppgifter och 
uppfylla därmed förenade åtaganden,  
eller

Or. en

Motivering

Om man begränsar antalet organ som kan fungera som förvaringsinstitut kommer antalet 
förvaringsinstitut att sjunka och orsaka större riskkoncentration och större systemrisk.

Ändringsförslag 882
Olle Schmidt, Carl Haglund

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 3 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) en juridisk person som av de behöriga 
myndigheterna i AIF-förvaltarens 
hemmedlemsstat auktoriserats att fungera 
som förvaringsinstitut, som är underställd 
stabilitetsreglering och fortlöpande tillsyn 
och som kan ställa erforderliga 
ekonomiska garantier och besitter 
tillfredsställande sakkunskap och 
kompetens för att effektivt kunna utföra 
relevanta förvaringsuppgifter och 
uppfylla därmed förenade åtaganden,  
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eller

Or. en

Motivering

Det är inte lämpligt att begränsa enheter som kan fungera som förvaringsinstitut till endast 
kreditinstitut inom EU. Med hänsyn till de många olika AIF-fonder som omfattas av direktivet 
är dessa institut inte alltid de mest kompetenta att utföra förvaringsuppgifter när det gäller 
specifika tillgångar som förvaltas i de olika typerna av AIF-fonder. En sådan begränsning 
skulle dessutom leda till en oacceptabel riskkoncentration i kreditinstituten, skapa 
omotiverade kostnader och allvarligt begränsa möjligheterna att placera i tillgångar i tredje 
land.

Ändringsförslag 883
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 3 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) en juridisk person som av de behöriga 
myndigheterna i AIF-förvaltarens 
hemmedlemsstat auktoriserats att fungera 
som förvaringsinstitut, som är underställd 
stabilitetsreglering och fortlöpande tillsyn 
och som kan ställa erforderliga 
ekonomiska garantier och besitter 
tillfredsställande sakkunskap och 
kompetens för att effektivt kunna utföra 
relevanta förvaringsuppgifter och 
uppfylla därmed förenade åtaganden, 

Or. en

Motivering

En bestämmelse om att förvaringsinstitut endast kan vara ett kreditinstitut i EU skulle leda till 
en allvarlig riskkoncentration. För att trygga konkurrensen bör även andra typer av 
finansinstitut kunna utföra förvaringsuppgifter. Enheter som kan fungera som 
förvaringsinstitut bör inte begränsas till endast kreditinstitut eller värdepappersföretag. 
Andra institut bör tillåtas att specialisera sig i tillhandahållandet av förvaringstjänster 
eftersom detta kan främja konkurrensen och bidra till högre kvalitet på tjänsterna. Dessa 
institut bör omfattas av lämplig tillsyn.
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Ändringsförslag 884
Gay Mitchell

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 3 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) en juridisk person som av de behöriga 
myndigheterna i AIF-förvaltarens 
hemmedlemsstat auktoriserats att fungera 
som förvaringsinstitut, som är underställd 
stabilitetsreglering och fortlöpande tillsyn 
och som kan ställa erforderliga 
ekonomiska garantier och besitter 
tillfredsställande sakkunskap och 
kompetens för att kunna effektivt bedriva 
verksamhet som förvaringsinstitut och 
uppfylla därmed förenade åtaganden, 

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar generellt konsekvenserna av Gauzès betänkande och det 
svenska ordförandeskapets kompromissförslag. 

Denna tredje kategori av möjliga förvaringsinstitut bör införas. Hänvisningen till AIF-
fondens hemmedlemsstat är en viktig aspekt. Detta eftersom det i AIF-direktivet föreslås att 
AIF-förvaltare ska kunna förvalta AIF-fonder i en annan medlemsstat och att AIF-fondens 
hemmedlemsstat ska godkänna förvaringsinstitutet för denna AIF-fond.

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 3 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) en juridisk person som utför 
förvaringsuppgifter som en del av yrkes-
eller affärsverksamhet för vilken 
personen är underställd 
stabilitetsreglering och fortlöpande tillsyn, 
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och som kan ställa erforderliga 
ekonomiska garantier och besitter 
tillfredsställande sakkunskap och 
kompetens för att effektivt kunna utföra 
relevanta förvaringsuppgifter och 
uppfylla därmed förenade åtaganden,

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att utöka antalet organ som har rätt att fungera som 
förvaringsinstitut. Kommissionens förslag att begränsa dessa till att endast omfatta 
kreditinstitut förefaller orimligt, särskilt i ljuset av antalet förvaringsinstitut som omfattas av 
UCITS-direktivet.

Ändringsförslag 886
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 3 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) ett institut som är underställt 
stabilitetsreglering och fortlöpande tillsyn 
och som kan ställa erforderliga 
ekonomiska garantier och besitter 
tillfredsställande sakkunskap och 
kompetens för att effektivt kunna utföra 
relevanta förvaringsuppgifter och 
uppfylla därmed förenade åtaganden,

Or. en

Motivering

Detta ger företag som omfattas av lämplig reglering av medlemsstaterna möjlighet att verka 
som förvaringsinstitut, såsom förvaltningsbolag, vilka inte har någon orsak att ägna sig åt 
investeringsverksamhet som skulle kräva status som MiFID-värdepappersföretag. 



PE439.132v01-00 118/173 AM\805037SV.doc

SV

Ändringsförslag 887
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 3 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) ett institut som är underställt 
stabilitetsreglering och fortlöpande tillsyn 
och som kan ställa erforderliga 
ekonomiska garantier och besitter 
tillfredsställande sakkunskap och 
kompetens för att effektivt kunna utföra 
relevanta förvaringsuppgifter och 
uppfylla därmed förenade åtaganden,

Or. en

Ändringsförslag 888
Sari Essayah

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 3 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) ett institut som i det land det har sitt 
säte är underställt stabilitetsreglering och 
fortlöpande tillsyn avseende 
tillhandhållande av förvaringstjänster till 
andra. 

Or. en
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Ändringsförslag 889
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 3 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) i fråga om slutna fonder, en juridisk 
person som är underställd 
stabilitetsreglering och fortlöpande tillsyn 
och som kan ställa erforderliga 
ekonomiska garantier och besitter 
tillfredsställande sakkunskap och 
kompetens för att effektivt kunna utföra 
relevanta förvaringsuppgifter och 
uppfylla därmed förenade åtaganden,

Or. en

Motivering

Det är lämpligt att tillåta att bolag registrerade enligt MiFID-direktivet auktoriseras som 
förvaringsinstitut. För slutna fonder kan exempelvis revisorer och jurister utföra 
förvaringsuppgifter. 

Ändringsförslag 890
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 3 – led ac (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ac) För AIF-fonder som inte har 
tillgångar som kan förvaras i enlighet 
med punkt 1 b i eller tillgångar som är 
derivat kan, utöver bestämmelserna i 
punkt 1 a, b och c, förvaringsinstitutet 
vara ett organ som utför 
förvaringsuppgifter som en del av yrkes-
eller affärsverksamhet för vilken det är 
registreringsskyldigt enligt bestämmelser i 
lag eller annan författning eller 
yrkesetiska regler, och som kan ställa 
erforderliga ekonomiska garantier och 
besitter tillfredsställande sakkunskap och 
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kompetens för att effektivt kunna utföra 
relevanta förvaringsuppgifter och 
uppfylla därmed förenade åtaganden

Or. en

Motivering

Om man begränsar antalet organ som kan fungera som förvaringsinstitut kommer antalet 
förvaringsinstitut att sjunka och orsaka större riskkoncentration och större systemrisk.

Ändringsförslag 891
Olle Schmidt, Carl Haglund

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 3 – led ac (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ac) ett organ som utför 
förvaringsuppgifter som en del av yrkes-
eller affärsverksamhet för vilken det är 
registreringsskyldigt enligt bestämmelser i 
lag eller annan författning eller 
yrkesetiska regler, och som kan ställa 
erforderliga ekonomiska garantier och 
besitter tillfredsställande sakkunskap och 
kompetens för att effektivt kunna utföra 
relevanta förvaringsuppgifter och 
uppfylla därmed förenade åtaganden,

Or. en

Motivering

Det är inte lämpligt att begränsa enheter som kan fungera som förvaringsinstitut till endast 
kreditinstitut inom EU. Med hänsyn till de många olika AIF-fonder som omfattas av direktivet 
är dessa institut inte alltid de mest kompetenta att utföra förvaringsuppgifter när det gäller 
specifika tillgångar som förvaltas i de olika typerna av AIF-fonder. En sådan begränsning 
skulle dessutom leda till en oacceptabel riskkoncentration i kreditinstituten, skapa 
omotiverade kostnader och allvarligt begränsa möjligheterna att placera i tillgångar i tredje 
land.



AM\805037SV.doc 121/173 PE439.132v01-00

SV

Ändringsförslag 892
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Förvaringsinstitut ska vara kreditinstitut 
med stadgeenligt säte inom gemenskapen 
som auktoriserats i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets
direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 
om rätten att starta och driva verksamhet i 
kreditinstitut (omarbetning).

3. För AIF-förvaltare etablerade inom EU 
ska förvaringsinstitutet, oavsett var den 
auktoriserade AIF-fonden har sin 
hemvist, vara kreditinstitut med 
stadgeenligt säte inom gemenskapen som 
auktoriserats i enlighet med 
direktiv 2006/48/EG

För AIF-förvaltare etablerade i 
tredje land ska förvaringsinstitutet vara 
ett reglerat kreditinstitut i det landet.

Or. en

Ändringsförslag 893
Marta Andreasen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Förvaringsinstitut ska vara kreditinstitut 
med stadgeenligt säte inom gemenskapen
som auktoriserats i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets
direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 
om rätten att starta och driva verksamhet i 
kreditinstitut (omarbetning).

3. Förvaringsinstitut ska vara kreditinstitut 
med stadgeenligt säte inom EU som 
auktoriserats i enlighet med 
direktiv 2006/48/EG eller registrerats i en 
annan jurisdiktion med motsvarande 
reglering.

Or. en

Motivering

En begränsning av förvaringsinstituten till institut inom EU utgör protektionism och skulle 
dessutom begränsa antalet förvaringsinstitut och öka kostnaderna för investerarna.
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Ändringsförslag 894
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Utöver bestämmelserna i punkt 3 a, ab 
och ag kan förvaringsinstitutet för AIF-
fonder utan rätt till inlösen under en tid 
av fem år från dagen för bildandet av 
respektive AIF-fond, och som 
placeringsstrategi och sina placeringsmål 
sällan gör investeringar och avyttringar, 
vara antingen
a) en juridisk person som är underställd 
stabilitetsreglering och fortlöpande tillsyn 
och som kan ställa erforderliga 
ekonomiska garantier och besitter 
tillfredsställande sakkunskap och 
kompetens för att effektivt kunna utföra 
relevanta förvaringsuppgifter och 
uppfylla därmed förenade åtaganden, 
eller
b) en juridisk person som utför 
förvaringsuppgifter som en del av yrkes-
eller affärsverksamhet för vilken den är 
registreringsskyldig enligt bestämmelser i 
lag eller annan författning eller 
yrkesetiska regler, och som kan ställa 
erforderliga ekonomiska garantier och 
besitter tillfredsställande sakkunskap och 
kompetens för att effektivt kunna utföra 
relevanta förvaringsuppgifter och 
uppfylla därmed förenade åtaganden,

Or. en

Motivering

Ändring görs för att förtydliga att detta är en ny kategori av möjliga förvaringsinstitut och för 
att göra en anpassning till tillägget av led c ovan.



AM\805037SV.doc 123/173 PE439.132v01-00

SV

Ändringsförslag 895
Catherine Stihler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Utseende av ett förvaringsinstitut ska 
godkännas av den behöriga myndigheten i 
AIF-förvaltarens hemmedlemsstat. Den 
behöriga myndigheten kan tillåta att fler 
än ett förvaringsinstitut utses om det kan 
garanteras att detta inte kommer att 
påverka förvaringsinstitutets möjligheter 
att korrekt uppfylla alla de skyldigheter 
som fastställs i detta direktiv.

Or. en

Motivering

Att kräva ett enda förvaringsinstitut är en omotiverad begränsning och leder till 
riskkoncentration. Det innebär att tjänster förs samman på ett icke affärsmässig sätt och 
skulle göra det svårt för AIF-förvaltare att förhandla konkurrenskraftiga priser för 
tillhandahållandet av tjänster och inverka negativt på investerarnas avkastning. Genom att 
föreskriva att utseendet ska godkännas av behörig myndighet garanterar man att lämpliga 
standarder iakttas. Detta kommer att bidra till att garantera proportionalitet inom ramen för 
direktivet genom att man tillåter att tjänster struktureras på det mest kostnadseffektiva sättet, 
vilket framför allt kommer att gynna mindre AIF-förvaltare.

Ändringsförslag 896
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. För en AIF-fond etablerad inom 
unionen ska det utsedda 
förvaringsinstitutet vara etablerat i AIF-
fondens hemmedlemsstat. Utseende av ett 
förvaringsinstitut ska godkännas av den 
behöriga myndigheten i AIF-förvaltarens 
hemmedlemsstat  
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Genom undantag från första stycket får 
de behöriga myndigheterna i AIF-fondens 
hemmedlemsstat tillåta att institut som 
uppfyller kraven i punkt 3 och är 
etablerade i en annan medlemsstat utses 
att fungera som förvaringsinstitut.

Or. en

Ändringsförslag 897
Peter Skinner

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. När en AIF-fond som förvaltas av en 
auktoriserad AIF-förvaltare har sin 
hemvist inom EU får förvaringsinstitutet 
ha sitt stadgeenliga säte i vilken 
medlemsstat som helst.

Or. en

Motivering

Kravet på att förvaringsinstitutet ska vara registrerat i samma medlemsstat som AIF-fonden 
har sin hemvist i strider mot föresatserna att skapa en gemensam marknad för finansiella 
tjänster. Det innebär även en systemrisk i mindre medlemsstater där endast ett mycket 
begränsat antal institut (i förhållande till antalet AIF-fonder) kvalificerar som 
förvaringsinstitut, vilket skapar en hög koncentration av AIF-konton per förvaringsinstitut.

Ändringsförslag 898
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. När en AIF-fond som förvaltas av en 
auktoriserad AIF-förvaltare har sin 
hemvist i ett tredjeland ska 
förvaringsinstitutet ha sitt stadgeenliga 
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säte inom EU, utom i de fall när följande 
villkor är uppfyllda:
a) De behöriga myndigheterna i AIF-
förvaltarens hemmedlemsstat och i det 
tredjeland där AIF-fonden har sin 
hemvist har ingått avtal om samarbete 
och informationsutbyte.
b) Lagstiftningen i det tredjeland där 
AIF-fonden har sin hemvist 
överensstämmer med standarder som 
fastställts av internationella 
organisationer.
c) Det tredjeland där AIF-fonden har sin 
hemvist omfattas av ett beslut enligt 
punkt 3d, i vilket det anges att dess 
normer för att förhindra penningtvätt och 
finansiering av terrorism är likvärdiga 
med bestämmelserna i EU-lagstiftningen.
d) AIF-förvaltarens hemmedlemsstat och 
det tredjeland där AIF-fonden har sin 
hemvist har tecknat avtal vilket fullt ut 
uppfyller normerna i artikel 26 i OECD:s 
modellavtal för skatter på inkomst och 
förmögenhet och säkerställer ett effektivt 
informationsutbyte i skatteärenden.

Or. en

Motivering

Det bör vara möjligt för AIF-fonder i tredjeland att anlita förvaringsinstitut från tredjeland 
förutsatt att dessa uppfyller relevanta kriterier. Systemen i tredjeländerna bör överensstämma 
med bestämmelser fastställda av internationella organ, såsom IOSCO, för att garantera 
tillräckligt stränga normer. I led c hänvisas det till ett ändringsförslag till artikel 17.3d i 
förslaget till betänkande.
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Ändringsförslag 899
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska tillåta att AIF-
förvaltare placerar finansiella instrument 
som de innehar för AIF-fonder som de 
förvaltar på ett konto eller konton som 
öppnats hos en tredje part, förutsatt att 
företaget handlar med all vederbörlig 
skicklighet, omsorg och aktsamhet när det 
väljer, utser och regelbundet ser över den 
tredje parten och åtgärderna för innehav 
och förvaring av de finansiella 
instrumenten.
Medlemsstaterna ska särskilt kräva att 
AIF-förvaltare beaktar den tredje partens 
sakkunskaper och anseende på 
marknaden samt alla rättsliga krav eller 
praxis på marknaden som avser innehav 
av dessa finansiella instrument och som 
skulle kunna påverka AIF-fonders 
ägande negativt.

Or. en

Motivering

AIF-förvaltare bör vara skyldiga att acceptera huvudansvaret och att uppfylla samma krav 
som MiFID-företag, vilket bör omnämnas i den reviderade texten så att hänvisningarna till 
kunder och värdepappersföretag ändras till AIF- fonder och AIF-förvaltare.

Ändringsförslag 900
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Om förvaring av finansiella 
instrument för en annan persons räkning 
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omfattas av särskild reglering och tillsyn i 
en jurisdiktion där ett 
värdepappersföretag avser att placera 
kundens finansiella instrument hos en 
tredje part, ska medlemsstaterna 
säkerställa att värdepappersföretaget inte 
placerar de finansiella instrumenten hos 
en tredje part som inte omfattas av sådan 
reglering och tillsyn i den jurisdiktionen.

Or. en

Motivering

AIF-förvaltare bör vara skyldiga att acceptera huvudansvaret och att uppfylla samma krav 
som MiFID-företag, vilket bör omnämnas i den reviderade texten så att hänvisningarna till 
kunder och värdepappersföretag ändras till AIF- fonder och AIF-förvaltare.

Ändringsförslag 901
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c.  Medlemsstaterna ska säkerställa att 
AIF-förvaltare inte placerar finansiella 
instrument som innehas för AIF-fonds 
räkning hos en tredje part i ett tredjeland 
som inte reglerar innehav och förvaring 
av finansiella instrument för en annan 
persons räkning om inte ett av följande 
villkor är uppfyllt:
a) Karaktären på de finansiella 
instrumenten eller placeringstjänsterna 
som är knutna till dessa instrument 
kräver att de ska placeras hos en tredje 
part i det tredje landet.
b) Om de finansiella instrumenten 
innehas för en professionell kunds 
räkning och denne skriftligt begär att 
företaget ska placera dem hos en tredje 
part i det tredje landet.
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Or. en

Motivering

AIF-förvaltare bör vara skyldiga att acceptera huvudansvaret och att uppfylla samma krav 
som MiFID-företag, vilket bör omnämnas i den reviderade texten så att hänvisningarna till 
kunder och värdepappersföretag ändras till AIF- fonder och AIF-förvaltare.

Ändringsförslag 902
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artiklarna 49a, 49b 
och 49c som fastställer de villkor som 
institut som kan utses att fungera som 
förvaringsinstitut ska uppfylla. 
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Or. en

Ändringsförslag 903
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Förvaringsinstitut får delegera 
uppgifter till andra förvaringsinstitut.

utgår

Or. en
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Motivering

Omfattas av allmänna delegeringsskyldigheter.

Ändringsförslag 904
Jürgen Klute

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Förvaringsinstitut får delegera 
uppgifter till andra förvaringsinstitut.

utgår

Or. en

Motivering

En förutsättning för transparensen i de finansiella transaktionerna är att förvaringsinstituten 
utför sina uppgifter själva, så att insättningar kan spåras. I avsaknad av ett system av detta 
slag skulle artikel 20.1 d bli överflödig.

Ändringsförslag 905
Bernd Lange

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Förvaringsinstitut får delegera 
uppgifter till andra förvaringsinstitut.

utgår

Or. en

Motivering

En förutsättning för transparensen i de finansiella transaktionerna är att förvaringsinstituten 
utför sina uppgifter själva, så att insättningar kan spåras. I avsaknad av ett system av detta 
slag skulle artikel 20.1 d bli överflödig.
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Ändringsförslag 906
Pervenche Berès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Förvaringsinstitut får delegera uppgifter 
till andra förvaringsinstitut.

4. Förvaringsinstitut får inte delegera 
uppgifter till andra förvaringsinstitut.

Or. en

Motivering

Delegeringar av förvaringsuppgifter är skadliga för investerarskyddet och för 
AIF-förvaltaren och tillsynsmyndigheternas möjligheter att utföra sina uppgifter.

Ändringsförslag 907
Sari Essayah

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Förvaringsinstitut får delegera uppgifter
till andra förvaringsinstitut.

4. Förvaringsinstitut får delegera 
funktioner till andra parter än AIF-fonden 
eller AIF-förvaltaren eller närstående 
parter till någon av dessa, förutsatt att 
förvaringsinstitutet visar tillbörlig 
omsorg, skicklighet och noggrannhet vid 
val, tillsättning och regelbunden kontroll 
av den personen och arrangemangen 
avseende de uppgifter som denne fått 
delegerade till sig.

Or. en
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Ändringsförslag 908
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Förvaringsinstitut får delegera 
uppgifter till andra förvaringsinstitut.

4. Förvaringsinstitutet får delegera de 
funktioner som avses i punkt 1 till tredje 
part. Den tredje parten får för sin del 
delegera vidare dessa funktioner.
Om förvaringsinstitutet använder tredje 
parts tjänster för att utföra de funktioner 
som avses i punkt 1 b måste det fastställa 
att följande villkor är uppfyllda med 
hänsyn till den berörda AIF-fondens art 
och profil:
a) Tredje parten är underställd tillräcklig 
tillsyn i den berörda jurisdiktionen.
b) Tredje parten har strukturer och 
sakkunskap som är lämpliga och 
proportionerliga i förhållande till arten 
och omfattningen av rättigheterna i de 
finansiella instrument som innehas av 
AIF-fonden.
c) Tredje parten är föremål för 
regelbunden granskning för att garantera 
att de har de finansiella instrumenten och 
andra värdepapper i sin besittning.
d) Tredje parten håller de finansiella 
instrumenten och andra värdepapper 
åtskilda från sina egna tillgångar. 
e) Tredje parten utnyttjar inte de 
finansiella instrumenten utan AIF-
förvaltarens och förvaringsinstitutets 
förhandsgodkännande, och ett sådant 
godkännande har inte dragits tillbaka. I 
fall av vidaredelegering måste det krävda 
förhandsgodkännandet ges av 
förvaringsinstitutet.

Or. en
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Motivering

Det finns ingen orsak att förbjuda delegering av någon av de uppgifter som avses i punkt 1.

Denna ändring återspeglar mer korrekt de villkor enligt vilka förvaringsinstitutet ska utnyttja 
underdepåhållare som tillhandahållare i förmedlingskedjan. Denna ordalydelse är tagen ur 
det svenska ordförandeskapets kompromissändringsförslag V3.

En gemensam lösning för alla är dessutom inte lämplig, varför det är nödvändigt att hänvisa 
till AIF-fondens natur och profil.

Ändringsförslag 909
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Förvaringsinstitut får delegera
uppgifter till andra förvaringsinstitut.

4. Förvaringsinstitutet får utse tredje 
parter att utföra de uppgifter som avses i 
punkt. 1.

Or. en

Motivering

Det finns ingen orsak att förbjuda att det utses lämpligt kvalificerade tredje parter att utföra 
någon av de uppgifter som fastställs i punkt 1.

Ändringsförslag 910
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Förvaringsinstitut får delegera uppgifter 
till andra förvaringsinstitut.

4. Förvaringsinstitut får delegera uppgifter 
till andra förvaringsinstitut, förutsatt att 
auktorisering beviljas av medlemsstatens 
behöriga myndighet.

Förvaringsinstitutet måste iaktta bästa 
praxis och normer för noggrann 
förhandsgranskning vid valet av 
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underdepåhållare och under den 
fortlöpande övervakningen av hur de 
delegerade uppgifterna utförs.
Kommissionen får anta delegerade akter i 
enlighet med artiklarna 49, 49a och 49b 
för att ytterligare specificera de kriterier 
som de behöriga myndigheterna ska 
tillämpa vid bedömningen av huruvida 
AIF-förvaltare uppfyller sina skyldigheter 
enligt punkt 2.

Or. en

Motivering

Det bör vara möjligt för förvaringsinstitut att delegera vidare sina ansvarsuppgifter förutsatt 
att de uppfyller lämpliga krav på noggrann förhandsgranskning.

Ändringsförslag 911
Pascal Canfin

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Förvaringsinstitut får delegera uppgifter 
till andra förvaringsinstitut.

4. Förvaringsinstitut får delegera vissa icke 
väsentliga uppgifter till andra 
förvaringsinstitut.

Kommissionen ska anta delegerade akter i 
enlighet med artiklarna 49a, 49b och 49c 
som närmare specificerar 
förvaringsinstitutets väsentliga uppgifter. 
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Or. en

Motivering

Förvaringsinstitut kan inte delegera alla sina uppgifter om man vill undvika att de blir 
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brevlådeföretag.

Ändringsförslag 912
Thomas Mann

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Förvaringsinstitut får delegera uppgifter 
till andra förvaringsinstitut.

4. Förvaringsinstitut får delegera uppgifter 
till andra förvaringsinstitut, med undantag 
för funktioner som innebär övervakning 
av och tillsyn över dessa 
underdepåhållare. Förvaringsinstitut får 
delegera sina uppgifter till 
underdepåhållare som inte har sin 
hemvist inom EU.

Or. en

Ändringsförslag 913
Werner Langen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Förvaringsinstitut får delegera uppgifter 
till andra förvaringsinstitut.

4. Förvaringsinstitut får delegera uppgifter 
till andra förvaringsinstitut. Om uppgiften 
består av förvaring av finansiella 
instrument enligt artikel 17.1 b får den 
även delegeras till ett förvaringsinstitut i 
ett tredjeland som uppfyller villkoren i 
artikel 38.1 andra stycket a–c.

Or. en

Motivering

Det måste förtydligas att ett förvaringsinstitut får delegera sina uppgifter, särskilt förvaring, 
till ett annat förvaringsinstitut i ett tredjeland, eftersom värdepapper ofta endast kan hållas i 
säkert förvar i det land där emittenten har sin hemvist. Det verkar klokt att förtydliga detta i 
det avsnitt av direktivet där frågan om delegering tas upp för första gången.
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Ändringsförslag 914
Burkhard Balz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Förvaringsinstitut får delegera uppgifter 
till andra förvaringsinstitut.

4. Förvaringsinstitut får delegera uppgifter 
till andra förvaringsinstitut. Om uppgiften 
består av  förvaring av finansiella 
instrument enligt artikel 17.1 b får den 
även delegeras till ett förvaringsinstitut i 
ett tredjeland som uppfyller villkoren i 
artikel 38.1 andra stycket a–c.

Or. en

Motivering

Det måste förtydligas att ett förvaringsinstitut får delegera sina uppgifter, särskilt förvaring, 
till ett annat förvaringsinstitut i ett tredjeland, eftersom värdepapper ofta endast kan hållas i 
säkert förvar i det land där emittenten har sin hemvist. Det verkar klokt att förtydliga detta i 
det avsnitt av direktivet där frågan om delegering tas upp för första gången.

Ändringsförslag 915
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Förvaringsinstitut får delegera uppgifter 
till andra förvaringsinstitut.

4. Förvaringsinstitut får delegera uppgifter, 
utom sådana funktioner som innebär 
urval och övervakning av samt tillsyn över 
deras underförvaringsinstitut och 
underdepåhållare. Förvaringsinstitut får 
inte delegera sina funktioner i så stor 
utsträckning att de blir brevlådeföretag.

Or. en
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Ändringsförslag 916
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Förvaringsinstitut får delegera uppgifter 
till andra förvaringsinstitut.

4. Förvaringsinstitut får delegera uppgifter, 
utom sådana funktioner som innebär 
övervakning av och tillsyn över deras 
underdepåhållare. Förvaringsinstitut får 
inte delegera sina funktioner i så stor 
utsträckning att de blir brevlådeföretag.

Or. en

Ändringsförslag 917
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Förvaringsinstitut får delegera uppgifter 
till andra förvaringsinstitut.

4. Förvaringsinstitut får delegera uppgifter, 
utom sådana funktioner som innebär 
övervakning av och tillsyn över deras 
underdepåhållare. Förvaringsinstitut får 
inte delegera sina funktioner i så stor 
utsträckning att de blir brevlådeföretag.

Or. en

Motivering

Det finns ingen orsak att förbjuda att det utses lämpligt kvalificerade tredje parter att utföra 
förvaringsuppgifter.
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Ändringsförslag 918
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Förvaringsinstitut får delegera uppgifter 
till andra förvaringsinstitut.

4. Förvaringsinstitut får delegera uppgifter, 
utom sådana funktioner som innebär 
övervakning av och tillsyn över deras 
underdepåhållare. Förvaringsinstitut får 
inte delegera sina funktioner i så stor 
utsträckning att de blir brevlådeföretag.

Or. en

Ändringsförslag 919
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Förvaringsinstitut får delegera uppgifter
till andra förvaringsinstitut.

4. Förvaringsinstitut får delegera 
funktioner till andra förvaringsinstitut i 
enlighet med artikel 18.

Or. en

Ändringsförslag 920
Marta Andreasen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Förvaringsinstitut får delegera uppgifter 
till andra förvaringsinstitut.

4. Förvaringsinstitut får delegera uppgifter 
till andra förvaringsinstitut som 
auktoriserats inom eller utanför EU.

Or. en
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Motivering

Underförvaringsinstitut behöver inte nödvändigtvis finnas inom en AIF-fonds jurisdiktion, 
och det skulle inte vara rimligt att utesluta den möjligheten om förvaringsinstituten har goda 
och giltiga skäl att göra så.

Ändringsförslag 921
Othmar Karas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om AIF-förvaltarens hemmedlemsstat 
inte är AIF-fondens hemmedlemsstat, ska 
förvaringsinstitutet ingå ett skriftligt avtal 
med AIF-förvaltaren om det 
informationsutbyte som anses vara 
nödvändigt för att det ska kunna utföra 
sina uppgifter enligt denna artikel och 
andra lagar och författningar som är 
relevanta för förvaringsinstitut i AIF-
fondens hemmedlemsstat.

Or. en

Motivering

Informationsflödet mellan AIF-förvaltaren och förvaringsinstitutet måste tryggas, särskilt om 
förvaltaren och förvaringsinstitutet inte finns i samma land. En liknande strategi som den som 
valts i UCITS-direktivet (enligt artiklarna 23.5 och 33.5) bör antas.

Ändringsförslag 922
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om förvaringsinstitutet använder en 
underdepåhållares tjänster för att utföra 
de funktioner som avses i punkt 1 b måste 
det fastställa att följande villkor är 
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uppfyllda:
a) Underdepåhållaren är underställd den 
föreskrivna nivån av tillsyn i den berörda 
jurisdiktionen.
b) Underdepåhållaren har strukturer och 
sakkunskap som är lämpliga och 
proportionerliga i förhållande till arten 
och omfattningen av rättigheterna i de 
finansiella instrument som innehas av 
AIF-fonden.
c) Underdepåhållaren är föremål för 
regelbunden granskning för att garantera 
att denna har de finansiella instrumenten 
och andra värdepapper i sin besittning.
d) Underdepåhållaren håller de 
finansiella instrumenten och andra 
värdepapper åtskilda från sina egna 
tillgångar.
e) Underdepåhållaren utnyttjar inte de 
finansiella instrumenten utan AIF-
förvaltarens förhandsgodkännande, och 
ett sådant godkännande har inte dragits 
tillbaka.

Or. en

Motivering

Denna ändring återspeglar mer korrekt de villkor enligt vilka förvaringsinstitutet ska utnyttja 
underdepåhållare som tillhandahållare i förmedlingskedjan.

Nivå 2 bör omfatta de detaljerade bestämmelser som följer av dessa krav, särskilt 
omfattningen av den noggranna förhandsgranskning som förvaringsinstitutet bör göra.

Ändringsförslag 923
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Förvaringsinstitut ska handla med 
vederbörlig skicklighet, omsorg och 
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noggrannhet vid val, tillsättning och 
regelbunden kontroll av en tredje part till 
vilken en del av uppgifterna delegerats.

Or. en

Ändringsförslag 924
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Förvaringsinstitutet ska handla med 
vederbörlig skicklighet, omsorg och 
noggrannhet vid val, tillsättning och 
regelbunden kontroll av tredje part som 
avses i punkterna 4 och 4b.

Or. en

Ändringsförslag 925
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Förvaringsinstitutet ska handla med 
vederbörlig skicklighet, omsorg och 
noggrannhet vid val, tillsättning och 
regelbunden kontroll av tredje part som 
avses i punkt 4.

Or. en

Motivering

Nivå 2 bör omfatta de detaljerade bestämmelser som följer av dessa krav, särskilt 
omfattningen av den noggranna förhandsgranskning som förvaringsinstitutet bör göra.
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Ändringsförslag 926
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Förvaringsinstitut ska gentemot 
AIF-förvaltaren och investerarna i 
AIF-fonden vara ansvariga för förluster 
som dessa åsamkas till följd av att 
förvaringsinstitutet brustit i fullgörandet 
av sina skyldigheter.

utgår

Or. en

Motivering

Överflödigt till följd av definitionen av uppgifter. Denna fråga bör förtydligas i ett 
horisontellt lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag 927
Catherine Stihler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Förvaringsinstitut ska gentemot 
AIF-förvaltaren och investerarna i 
AIF-fonden vara ansvariga för förluster 
som dessa åsamkas till följd av att 
förvaringsinstitutet brustit i fullgörandet 
av sina skyldigheter.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 928
Othmar Karas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Förvaringsinstitut ska gentemot 
AIF-förvaltaren och investerarna i 
AIF-fonden vara ansvariga för förluster 
som dessa åsamkas till följd av att 
förvaringsinstitutet brustit i fullgörandet av 
sina skyldigheter.

5. Förvaringsinstitut ska, i enlighet med 
nationell lag i AIF-förvaltarens 
hemmedlemsstat, gentemot AIF 
förvaltaren och investerarna i AIF fonden 
vara ansvariga för förluster som dessa 
åsamkas till följd av att förvaringsinstitutet 
brustit i fullgörandet av sina skyldigheter 
eller fullgjort dem på felaktigt sätt.

Or. en

Motivering

Man måste fastställa ansvarsregler som bygger på huruvida förvaringsinstitutet gjort sig 
skyldigt till fel. Dessutom ska ansvarsystemet anpassas till artiklarna 24 och 34 i UCITS-
direktivet.

Ändringsförslag 929
Sari Essayah

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Förvaringsinstitut ska gentemot 
AIF-förvaltaren och investerarna i
AIF-fonden vara ansvariga för förluster 
som dessa åsamkas till följd av att 
förvaringsinstitutet brustit i fullgörandet av 
sina skyldigheter.

5. Förvaringsinstitut ska gentemot AIF-
fonden vara ansvariga för förluster som 
denna åsamkas till följd av att 
förvaringsinstitutet oförsvarligt brustit i 
fullgörandet av sina skyldigheter eller 
fullgjort dem på felaktigt sätt.

Or. en
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Ändringsförslag 930
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Förvaringsinstitut ska gentemot 
AIF-förvaltaren och investerarna i
AIF-fonden vara ansvariga för förluster 
som dessa åsamkas till följd av att 
förvaringsinstitutet brustit i fullgörandet av 
sina skyldigheter.

5. Förvaringsinstitut ska gentemot AIF-
fonden eller investerarna i AIF fonden 
kollektivt vara ansvariga för förluster som 
dessa åsamkas till följd av att 
förvaringsinstitutet oförsvarligt brustit i 
fullgörandet av sina skyldigheter enligt 
punkterna 1, 2 4 och 4a eller fullgjort dem 
på felaktigt sätt.

Or. en

Motivering

För att beakta UCITS-standarderna är det är viktigt att förtydliga att förvaringsinstitutets 
skyldigheter gäller alla AIF-investerare kollektivt och inte ”AIF-fonden eller investerarna”, 
eftersom detta skulle kunna vittna om lojalitetskonflikter och skapa risk för en mängd olika 
skadeståndskrav vid förluster. Föreskrifter för när rättsliga åtgärder kan vidtas för att 
återkräva förluster fastställs dessutom enligt nationell lag.

Ändringsförslag 931
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Förvaringsinstitut ska gentemot 
AIF-förvaltaren och investerarna i 
AIF-fonden vara ansvariga för förluster 
som dessa åsamkas till följd av att 
förvaringsinstitutet brustit i fullgörandet av 
sina skyldigheter.

5. Förvaringsinstitut ska gentemot AIF-
fonden eller investerarna i AIF fonden 
kollektivt vara ansvariga för förluster som 
dessa åsamkas till följd av att 
förvaringsinstitutet oförsvarligt brustit i 
fullgörandet av sina skyldigheter enligt
punkterna 1, 2 4 och 4a eller fullgjort dem 
på felaktigt sätt.

Or. en
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Motivering

För att ta hänsyn till UCITS-standarderna är det viktigt att förtydliga att förvaringsinstitutets 
skyldigheter gäller alla AIF-investerare kollektivt och inte ”AIF-fonden eller investerarna”, 
eftersom detta skulle kunna vittna om lojalitetskonflikter.

Ändringsförslag 932
Peter Skinner

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Förvaringsinstitut ska gentemot 
AIF-förvaltaren och investerarna i 
AIF-fonden vara ansvariga för förluster 
som dessa åsamkas till följd av att 
förvaringsinstitutet brustit i fullgörandet av 
sina skyldigheter.

5. Förvaringsinstitut ska gentemot AIF-
förvaltaren och investerarna i AIF-fonden 
vara ansvariga för förluster som dessa 
åsamkas till följd av att förvaringsinstitutet 
oförsvarligt brustit i fullgörandet av sina 
skyldigheter eller fullgjort dem på 
felaktigt sätt.

Or. en

Motivering

Man måste förtydliga att förvaringsinstitutet är ansvarigt när förluster uppstår som ett 
resultat av att förvaringsinstitutet på ett oförsvarligt sätt underlåtit att uppfylla sina 
skyldigheter gentemot AIF-förvaltaren och investerarna. Kommissionens text kan emellertid 
tolkas så att man ställer krav på förvaringsinstitutet utöver detta, vilket skulle skapa 
otillbörliga och verkligen restriktiva och tunga villkor för förvaringsinstitutet, vilket skulle 
kunna leda till en  minskning av antalet förvaringsinstitut som är beredda att verka inom EU 
och därmed öka koncentrationen och systemrisken bland de kvarstående.

Ändringsförslag 933
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Förvaringsinstitut ska gentemot 
AIF-förvaltaren och investerarna i 
AIF-fonden vara ansvariga för förluster 

5. Förvaringsinstitut ska gentemot AIF-
förvaltaren och investerarna i AIF-fonden 
vara ansvariga för förluster som dessa 
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som dessa åsamkas till följd av att 
förvaringsinstitutet brustit i fullgörandet av 
sina skyldigheter.

åsamkas till följd av att förvaringsinstitutet 
oförsvarligt brustit i fullgörandet av sina 
skyldigheter.

Or. en

Motivering

Förvaringsinstitutet bör ansvara för alla omotiverade förluster. Om det råder en avtalsenlig 
överenskommelse mellan förvaringsinstitutet, en underdepåhållare, investerarna i AIF-fonden 
och AIF-förvaltaren bör detta ansvar överföras på tredje person i enlighet med 
avtalsvillkoren och medlemsstatens auktorisering.

Ändringsförslag 934
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Information om eventuella ändringar i det 
ansvarssystem som fastställs i detta 
direktiv till följd av överenskommelser i 
avtal mellan AIF-förvaltaren och 
förvaringsinstitutet ska lämnas till 
investerarna i den berörda AIF-fonden 
innan investeringen görs samt till de 
behöriga myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 935
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om finansiella instrument som anförtrotts 
förvaringsinstitutet förkommer, kan 
institutet endast befrias från sitt ansvar 
om det kan styrka att det inte hade kunnat 

utgår
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undvika den inträffade förlusten.

Or. en

Motivering

Överflödigt till följd av definitionen av uppgifter. Denna fråga bör förtydligas i ett 
horisontellt lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag 936
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om finansiella instrument som anförtrotts 
förvaringsinstitutet förkommer, kan 
institutet endast befrias från sitt ansvar 
om det kan styrka att det inte hade kunnat 
undvika den inträffade förlusten.

utgår

Or. en

Motivering

För att beakta UCITS-standarderna är det är viktigt att förtydliga att förvaringsinstitutets 
skyldigheter gäller alla AIF-investerare kollektivt och inte ”AIF-fonden eller investerarna”, 
eftersom detta skulle kunna vittna om lojalitetskonflikter och skapa risk för en mängd olika 
skadeståndskrav vid förluster. Föreskrifter för när rättsliga åtgärder kan vidtas för att 
återkräva förluster fastställs dessutom enligt nationell lag.

Ändringsförslag 937
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om finansiella instrument som anförtrotts 
förvaringsinstitutet förkommer, kan 
institutet endast befrias från sitt ansvar 
om det kan styrka att det inte hade kunnat 

utgår
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undvika den inträffade förlusten.

Or. en

Motivering

För att ta hänsyn till UCITS-standarderna är det viktigt att förtydliga att förvaringsinstitutets 
skyldigheter gäller alla AIF-investerare kollektivt och inte ”AIF-fonden eller investerarna”, 
eftersom detta skulle kunna vittna om lojalitetskonflikter.

Ändringsförslag 938
Burkhard Balz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om finansiella instrument som anförtrotts 
förvaringsinstitutet förkommer, kan 
institutet endast befrias från sitt ansvar 
om det kan styrka att det inte hade kunnat 
undvika den inträffade förlusten.

utgår

Or. en

Motivering

Alla former av omvänd bevisbörda till förvaringsinstitutets nackdel är olämpliga. Liksom i 
UCITS-direktivet bör bevisbördan fördelas enligt nationell civilrättslig lag. Endast om 
tillgångar innehas av underdepåhållare verkar det finnas ett behov av harmoniserade EU-
omfattande regler baserade på ansvarsnormer.

Ändringsförslag 939
Catherine Stihler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om finansiella instrument som anförtrotts 
förvaringsinstitutet förkommer, kan 
institutet endast befrias från sitt ansvar 
om det kan styrka att det inte hade kunnat 

utgår
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undvika den inträffade förlusten.

Or. en

Ändringsförslag 940
Sari Essayah

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om finansiella instrument som anförtrotts 
förvaringsinstitutet förkommer, kan 
institutet endast befrias från sitt ansvar 
om det kan styrka att det inte hade kunnat 
undvika den inträffade förlusten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 941
Marta Andreasen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om finansiella instrument som anförtrotts 
förvaringsinstitutet förkommer, kan 
institutet endast befrias från sitt ansvar om 
det kan styrka att det inte hade kunnat 
undvika den inträffade förlusten.

Om finansiella instrument som anförtrotts 
förvaringsinstitutet förkommer, kan 
institutet endast hållas ansvarigt om det 
kan bevisas att det inte handlat med 
vederbörlig noggrannhet och rimlig 
omsorg eller inte uppfyllt sin skyldighet 
att vidta bästa möjliga åtgärder avseende 
sina tillgångar.

Or. en

Motivering

Den normala väletablerad standard som ska gälla för omsorgen vid utförandet av 
förvaringsuppgifterna ska vara rimlig omsorg. Att placera bevisbördan för förluster på 
förvaringsinstitutet är att vända på det normala förfarandet och avsevärt öka 
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försäkringskostnaderna till investerarens nackdel.

Ändringsförslag 942
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om finansiella instrument som anförtrotts 
förvaringsinstitutet förkommer, kan 
institutet endast befrias från sitt ansvar om 
det kan styrka att det inte hade kunnat 
undvika den inträffade förlusten.

Om finansiella instrument som anförtrotts 
förvaringsinstitutet förkommer, kan 
institutet endast befrias från sitt ansvar om 
det kan styrka att förlusten orsakats av en 
extern omständighet, att den inte kunde 
förutses och att förvaringsinstitutet inte 
hade kunnat undvika den inträffade 
förlusten.

Or. en

Motivering

Förvaringsinstitut måste iaktta en strikt ansvarsregel med möjlighet att befrias från sitt 
ansvar endast i fall av force majeure.

Ändringsförslag 943
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om finansiella instrument som förvaras i 
enlighet med punkt 1 b i går förlorade, 
eller om förvaringsinstitutet på ett 
oförsvarligt sätt misslyckats med att 
bibehålla rättigheter i finansiella 
instrument enligt punkt 1 b ii, ska 
förvaringsinstitutet utan dröjsmål 
återlämna tillgångarna eller motsvarande 
belopp till AIF-fonden. 
Om delegering till tredje part skett i 
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enlighet med punkt 4 kan 
förvaringsinstitutet befrias från sitt 
ansvar om det kan styrka att det fullgjort 
sina skyldigheter enligt punkterna 4 och 
4a. Om förvaringsinstitutet befrias från 
sitt ansvar på detta sätt, och såvida AIF-
fonden inte själv enligt tillämplig lag och 
marknadspraxis kan göra detta, ska 
förvaringsinstitutet vidta sådana åtgärder 
mot tredje part som rimligen kan krävas 
enligt omständigheterna, i syfte att för 
AIF-fondens räkning återvinna de 
finansiella instrument som gått förlorade 
(varvid AIF-fonden står för de rimliga 
kostnader som förvaringsinstitutet 
åsamkas).

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.

Ändringsförslag 944
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om finansiella instrument som förvaras i 
enlighet med punkt 1 b i går förlorade, 
eller om förvaringsinstitutet på ett 
oförsvarligt sätt misslyckats med att 
bibehålla rättigheter i finansiella 
instrument enligt punkt 1 b ii, ska 
förvaringsinstitutet återlämna 
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tillgångarna eller motsvarande belopp till 
AIF-fonden.
Denna skyldighet ska inte påverkas av att 
en underdepåhållare eventuellt utses 
enligt punkt 4.
Förvaringsinstitutet kan emellertid befrias 
från sitt ansvar om det kan styrka att det 
fullgjort sina skyldigheter enligt 
punkterna 4 och 4a.

Or. en

Motivering

Här erkänns en skyldighet att återlämna egendom (finansiella instrument) som innehas av 
förvaringsinstitutet.

Ändringsförslag 945
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om finansiella instrument som anförtrotts 
förvaringsinstitutet går förlorade, är 
förvaringsinstitutets främsta skyldighet, 
oberoende av nationell lagstiftning, att 
utan onödigt dröjsmål återlämna 
tillgången till AIF-fonden. Detta krav ska 
tillämpas utan att det påverkar rättsliga 
förfaranden. 

Or. en
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Ändringsförslag 946
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om finansiella instrument som anförtrotts 
förvaringsinstitutet enligt punkt 1 b går 
förlorade, ska förvaringsinstitutet utan 
onödigt dröjsmål återlämna tillgångarna 
till AIF-fonden.  Förvaringsinstitutet kan 
befrias från sitt ansvar om det kan styrka 
att det fullgjort sina skyldigheter att 
genomföra noggrann granskning enligt 
punkt 4.

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..

Ändringsförslag 947
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om finansiella instrument som anförtrotts 
förvaringsinstitutet enligt punkt 1 b går 
förlorade, ska förvaringsinstitutet utan 
onödigt dröjsmål återlämna tillgångarna 
till AIF-fonden. Förvaringsinstitutet kan 
befrias från sitt ansvar om det kan styrka 
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att det fullgjort sina skyldigheter att 
genomföra noggrann granskning enligt 
punkt 4.

Or. en

Motivering

Endast de värdepapper som förvaras i depå bör omfattas av återlämningsskyldigheten. 
Skyldigheten att omedelbart återlämna tillgångarna bör göras mindre strikt så att den är 
realistisk med tanke på marknadens sätt att fungera. Förvaringsinstitutet bör även kunna 
begränsa sitt ansvar för värdepapper som förvaras om det kan styrka att tillgångarna inte 
gått förlorade till följd av en oförsvarlig brist i fullgörandet av skyldigheterna.

Ändringsförslag 948
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om finansiella instrument som anförtrotts 
förvaringsinstitutet enligt punkt 1 b går 
förlorade, ska förvaringsinstitutet utan 
onödigt dröjsmål återlämna tillgångarna 
till AIF-fonden.  Förvaringsinstitutet kan 
befrias från sitt ansvar om det kan styrka 
att det fullgjort sina skyldigheter att 
genomföra noggrann granskning enligt 
punkt 4.

Or. en

Ändringsförslag 949
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När ett förvaringsinstitut enligt 
lagstiftningen i det land där AIF-
förvaltaren gör placeringar för AIF-
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fondens räkning hindras att utöva sin 
förvaringsfunktion, får dess ansvar 
gentemot AIF-förvaltaren och placerarna 
överföras till en auktoriserad tredje part 
som har anförtrotts förvaringsuppgiften. 
Överföringen ska dokumenteras i ett avtal 
mellan förvaringsinstitutet och tredje 
parten. 
AIF-förvaltaren ska informeras om detta 
arrangemang innan det genomförs. I 
avtalet mellan AIF-förvaltaren och 
förvaringsinstitutet ska detta 
informationskrav finnas med.
Investerarna ska innan de investerar i 
AIF-fonden informeras om detta avtal 
och det delade ansvaret mellan berörda 
parter. 

Or. en

Ändringsförslag 950
Othmar Karas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När ett förvaringsinstitut enligt 
lagstiftningen i det land där AIF-
förvaltaren är verksam för AIF-fondens 
räkning hindras att utöva sin 
förvaringsfunktion, får dess ansvar 
gentemot AIF-förvaltaren och placerarna 
överföras till en auktoriserad tredje part 
som har anförtrotts förvaringsuppgiften. 
Överföringen ska dokumenteras i ett 
skriftligt avtal mellan förvaringsinstitutet 
och tredje parten.
Det allmänna avtalet mellan AIF-
förvaltaren och förvaringsinstitutet ska ge 
AIF-förvaltaren rätt att bli informerad 
alla sådana avtal, men ingen rätt att 
invända mot avtalet.
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Or. en

Motivering

Alla överföringar av uppgifter och följaktligen ansvar ska dokumenteras i ett skriftligt avtal 
som en säkerhet för investerare, AIF-förvaltare och förvaringsinstitut. AIF-förvaltare ska 
dessutom känna till att vissa av förvaringsuppgifterna kommer att utföras av tredje part. 
Eftersom även ansvaret förflyttas ska det emellertid vara endast förvaringsinstitutets beslut 
huruvida någon uppgift ska överföras.

Ändringsförslag 951
Othmar Karas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När ett förvaringsinstitut i tredjeland är 
föremål för de beslut som fattas enligt 
punkt 3d, krävs inte det skriftliga avtal 
som avses i punkt 5.2g, även om ett sådant 
kan ingås.

Or. en

Motivering

Alla överföringar av uppgifter grundas på civilrättsliga avtal. Om ett förvaringsinstitut är 
föremål för de beslut som fattas enligt punkt 3d behövs därför inga ytterligare avtal. 
Hänvisning görs till artikel 17.3d i förslaget till betänkande.

Ändringsförslag 952
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 2c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När ett tredjeland är föremål för de beslut 
som fattas enligt punkt 3d, krävs inte det 
skriftliga avtal som avses i punkt 5.2g, 
även om ett sådant kan ingås.
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Motivering

Hänvisning görs till ett ändringsförslag till artikel 17.3d i förslaget till betänkande.

Or. en

Ändringsförslag 953
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 2d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om avtalet mellan förvaringsinstitutet och 
tredje parten ger möjligheter till 
överföring och återanvändning av 
tillgångar i enlighet med AIF-fondens 
regler, ska AIF-förvaltaren informeras 
om denna klausul innan den träder i 
kraft. I avtalet mellan AIF-förvaltaren 
och förvaringsinstitutet ska detta 
informationskrav finnas med. Investerare 
ska innan de investerar i AIF-fonden 
informeras om denna klausul och ska 
hållas informerade om vem tredje parten 
är. I synnerhet ska investerare informeras 
om överföring av ansvar till tredje part, 
inbegripet då finansiella instrument går 
förlorade. I sådana fall ska tidsfristen för 
återlämnande vara enligt villkoren i 
avtalet mellan AIF-förvaltaren och tredje 
parten.

Or. en
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Ändringsförslag 954
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om finansiella instrument som 
förvaringsinstitutet ansvarar för enligt 
denna punkt går förlorade då det finns ett 
avtal som tillåter överföring till tredje part 
som valts av AIF-förvaltaren och 
återanvändning av tillgångar av tredje 
part, efter förhandsgodkännande av AIF-
förvaltaren, kan förvaringsinstitutet 
befrias från sitt ansvar i enlighet med 
villkoren i avtalet. Investerare ska 
informeras om att detta avtal existerar.
Förvaringsinstitutet ska inte vara 
ansvarigt för handlingar eller 
försummelse (eller insolvens) från en 
värdepapperscentrals sida.

Or. en

Motivering

Om depåförvaringen har överförts till tredje part som inte valts av förvaringsinstitutet, utan 
av AIF-förvaltaren ska förvaringsinstitutet inte hållas ansvarigt om dessa tillgångar går 
förlorade. I vissa fall står dessa tillgångar helt utanför förvaringsinstitutets kontroll, vilket på 
inget sätt kan veta var tillgångarna är och hur de görs tillgängliga. Investerare ska 
informeras om detta.

Ändringsförslag 955
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om finansiella instrument som 
förvaringsinstitutet ansvarar för enligt 
punkt 2d går förlorade då det finns ett 
avtal som tillåter överföring till tredje part 
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som valts av AIF-förvaltaren och 
återanvändning av tillgångar av tredje 
part, efter förhandsgodkännande av AIF-
förvaltaren, kan förvaringsinstitutet 
befrias från sitt ansvar i enlighet med 
villkoren i avtalet. Investerare ska 
informeras om att detta avtal existerar.
Förvaringsinstitutet ska inte vara 
ansvarigt för handlingar eller 
försummelse (eller insolvens) från en 
värdepapperscentrals sida.

Or. en

Motivering

Om depåförvaringen har överförts till tredje part som valts av AIF-förvaltaren och inte av 
förvaringsinstitutet ska förvaringsinstitutet inte hållas ansvarigt. Investerare bör informeras 
om att ett sådant avtal existerar.

Ändringsförslag 956
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om finansiella instrument går förlorade 
då det finns ett avtal som tillåter 
överföring till tredje part som valts av 
AIF-förvaltaren, och återanvändning av 
tillgångar av tredje parten, efter 
förhandsgodkännande av AIF-
förvaltaren, kan förvaringsinstitutet 
befrias från sitt ansvar i enlighet med 
villkoren i avtalet. Investerare ska 
informeras om att detta avtal existerar.

Or. en
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Ändringsförslag 957
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 2e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska anta delegerade akter i 
enlighet med artiklarna 40a, 49b och 49c 
för att ytterligare specificera 
förvaringsinstitutens uppgifter och ansvar 
samt de villkor enligt vilka ett 
förvaringsinstitut för en AIF-fond får 
delegera vissa av sina funktioner till 
tredje part.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Or. en

Ändringsförslag 958
Wolf Klinz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ansvaret gentemot AIF-fondens 
investerare kan åberopas antingen direkt 
eller indirekt via AIF-förvaltaren, 
beroende på hur rättsförhållandet mellan 
förvaringsinstitutet, AIF-förvaltaren och 
investerarna är utformat. En delegering 
enligt punkt 4 ska inte påverka 
förvaringsinstitutets ansvar.

utgår

Or. en
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Motivering

Överflödigt till följd av definitionen av uppgifter. Denna fråga bör förtydligas i ett 
horisontellt lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag 959
Catherine Stihler

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ansvaret gentemot AIF-fondens 
investerare kan åberopas antingen direkt 
eller indirekt via AIF-förvaltaren, 
beroende på hur rättsförhållandet mellan 
förvaringsinstitutet, AIF-förvaltaren och 
investerarna är utformat. En delegering 
enligt punkt 4 ska inte påverka 
förvaringsinstitutets ansvar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 960
Sharon Bowles

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ansvaret gentemot AIF-fondens 
investerare kan åberopas antingen direkt 
eller indirekt via AIF-förvaltaren, beroende 
på hur rättsförhållandet mellan 
förvaringsinstitutet, AIF-förvaltaren och 
investerarna är utformat. En delegering 
enligt punkt 4 ska inte påverka 
förvaringsinstitutets ansvar.

Ansvaret gentemot AIF-fondens 
investerare kan åberopas antingen direkt 
eller indirekt via AIF-förvaltaren, beroende 
på hur rättsförhållandet mellan 
förvaringsinstitutet, AIF-förvaltaren och 
investerarna är utformat.

En delegering enligt punkt 4 ska normalt
inte påverka förvaringsinstitutets ansvar.
Ansvaret får emellertid överföras till en 
auktoriserad tredje part som har 
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anförtrotts förvaringsuppgifterna. Denna 
överföring ska dokumenteras genom ett 
kontrakt mellan AIF-förvaltaren, 
förvaringsinstitutet, den tredje parten och 
investeraren. Detta arrangemang ska 
godkännas av hemmedlemsstaten.
Om finansiella instrument går förlorade 
då det finns ett förvaringsavtal som 
tillåter överföring och återanvändning av 
tillgångar, ska tidsfristen för 
återlämnande vara i enlighet med 
villkoren i avtalet.

Or. en

Motivering

Förvaringsinstitutet bör ansvara för alla omotiverade förluster. Om det råder en avtalsenlig 
överenskommelse mellan förvaringsinstitutet, en underdepåhållare, investerarna i AIF-fonden 
och AIF-förvaltaren bör detta ansvar överföras på tredje person i enlighet med 
avtalsvillkoren och medlemsstatens auktorisering.

Ändringsförslag 961
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ansvaret gentemot AIF-fondens 
investerare kan åberopas antingen direkt 
eller indirekt via AIF-förvaltaren, 
beroende på hur rättsförhållandet mellan 
förvaringsinstitutet, AIF-förvaltaren och 
investerarna är utformat. En delegering 
enligt punkt 4 ska inte påverka 
förvaringsinstitutets ansvar.

Med förbehåll för punkt 2a ska en 
delegering enligt punkt 4 inte påverka 
förvaringsinstitutets ansvar, med undantag 
för avtalsenliga begränsningar som AIF-
fonden eller investerarna i AIF-fonden 
måste informeras om.

Or. en

Motivering

För att beakta UCITS-standarderna är det är viktigt att förtydliga att förvaringsinstitutets 
skyldigheter gäller alla AIF-investerare kollektivt och inte ”AIF-fonden eller investerarna”, 
eftersom detta skulle kunna vittna om lojalitetskonflikter och skapa risk för en mängd olika 
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skadeståndskrav vid förluster. Föreskrifter för när rättsliga åtgärder kan vidtas för att 
återkräva förluster fastställs dessutom enligt nationell lag.

Ändringsförslag 962
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ansvaret gentemot AIF-fondens 
investerare kan åberopas antingen direkt 
eller indirekt via AIF-förvaltaren, 
beroende på hur rättsförhållandet mellan 
förvaringsinstitutet, AIF-förvaltaren och 
investerarna är utformat. En delegering
enligt punkt 4 ska inte påverka 
förvaringsinstitutets ansvar.

Med förbehåll för punkt 2a ska 
förvaringsinstitutets ansvar inte påverkas 
av att underdepåhållare eventuellt utses 
enligt punkterna 4 och 4a.

Or. en

Motivering

För att ta hänsyn till UCITS-standarderna är det viktigt att förtydliga att förvaringsinstitutets 
skyldigheter gäller alla AIF-investerare kollektivt och inte ”AIF-fonden eller investerarna”, 
eftersom detta skulle kunna vittna om lojalitetskonflikter.

Det sista stycket bör utgå eftersom det finns risk för konkurrerande skadeståndskrav vid 
förluster. Föreskrifter för när rättsliga åtgärder kan vidtas för att återkräva förluster 
fastställs dessutom enligt nationell lag.

Ändringsförslag 963
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ansvaret gentemot AIF-fondens 
investerare kan åberopas antingen direkt 
eller indirekt via AIF-förvaltaren, beroende 
på hur rättsförhållandet mellan 
förvaringsinstitutet, AIF-förvaltaren och 

Ansvaret gentemot AIF-fondens 
investerare kan åberopas antingen direkt 
eller indirekt via AIF-förvaltaren. En 
delegering enligt punkt 4 ska inte påverka 
förvaringsinstitutets ansvar.
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investerarna är utformat. En delegering 
enligt punkt 4 ska inte påverka 
förvaringsinstitutets ansvar.

Or. en

Motivering

Om förvaringsinstitutet inte uppfyller sina skyldigheter bör investerarna kunna agera direkt 
eller indirekt, beroende på vad som är mer effektivt för dem.

Ändringsförslag 964
Othmar Karas

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ansvaret gentemot AIF-fondens 
investerare kan åberopas antingen direkt 
eller indirekt via AIF-förvaltaren, beroende 
på hur rättsförhållandet mellan 
förvaringsinstitutet, AIF-förvaltaren och 
investerarna är utformat. En delegering 
enligt punkt 4 ska inte påverka 
förvaringsinstitutets ansvar.

Ansvaret gentemot AIF-fondens 
investerare kan åberopas antingen direkt 
eller indirekt via AIF-förvaltaren, beroende 
på hur rättsförhållandet mellan 
förvaringsinstitutet, AIF-förvaltaren och 
investerarna är utformat. En delegering 
enligt punkt 4 ska inte påverka 
förvaringsinstitutets ansvar. I sådana fall 
ska förvaringsinstitutets ansvar begränsas 
till rimlig omsorg vid val av relevant 
underdepåhållare.

Or. en

Motivering

Man måste fastställa ansvarsregler som bygger på huruvida förvaringsinstitutet gjort sig 
skyldigt till fel. Dessutom ska ansvarsystemet anpassas till artiklarna 24 och 34 i UCITS-
direktivet.
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Ändringsförslag 965
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ansvarsbestämmelserna enligt punkt 4b 
och denna punkt ska inte gälla vid 
omständigheter som förvaringsinstitutet 
inte rår över, bl.a. force majeure, 
marknadsvillkor, villkor fastställda av 
organisationer för marknadsinfrastruktur 
eller deltagande i system för 
marknadsinfrastruktur.

Or. en

Motivering

Begreppet system för marknadsinfrastruktur hänför sig till system som upprätthålls och drivs 
för finansinstitutens räkning av bland annat clearingorganisationer, avvecklingssystem och 
värdepapperscentraler.

Ändringsförslag 966
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ansvarsbestämmelserna enligt punkt 4b 
och denna punkt ska inte gälla vid 
omständigheter som förvaringsinstitutet 
inte rår över, bl.a. force majeure, 
marknadsvillkor, villkor fastställda av 
organisationer för marknadsinfrastruktur 
eller deltagande i system för 
marknadsinfrastruktur.

Or. en

Motivering

Begreppet system för marknadsinfrastruktur hänför sig till system som upprätthålls och drivs 
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för finansinstitutens räkning av bland annat clearingorganisationer, avvecklingssystem och 
värdepapperscentraler.

Ändringsförslag 967
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förvaringsinstitutets ansvarsskyldighet 
gentemot AIF-förvaltaren och 
investerarna ska inte påverkas av att 
institutet väljer att delegera en del av sina 
uppgifter till en auktoriserad tredje part, 
t.ex. ett underförvaringsinstitut eller en 
underdepåhållare.

Or. en

Ändringsförslag 968
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förvaringsinstitutets ansvarsskyldighet 
gentemot AIF-förvaltaren ska inte 
påverkas av att institutet har delegerat en 
del av sina uppgifter till en auktoriserad 
tredje part som institutet valt. 

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 
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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.

Ändringsförslag 969
Gunnar Hökmark

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förvaringsinstitutets ansvarsskyldighet 
gentemot AIF-förvaltaren ska inte 
påverkas av att institutet har delegerat en 
del av sina uppgifter till en auktoriserad 
tredje part som institutet valt. 

Or. en

Motivering

Endast de värdepapper som förvaras i depå bör omfattas av återlämningsskyldigheten. 
Skyldigheten att omedelbart återlämna tillgångarna bör göras mindre strikt så att den är 
realistisk med tanke på marknadens sätt att fungera. Förvaringsinstitutet bör även kunna 
begränsa sitt ansvar för värdepapper som förvaras om det kan styrka att tillgångarna inte 
gått förlorade till följd av en oförsvarlig brist i fullgörandet av skyldigheterna.

Ändringsförslag 970
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förvaringsinstitutets ansvarsskyldighet 
gentemot AIF-förvaltaren ska inte 
påverkas av att institutet har delegerat en 
del av sina uppgifter till en auktoriserad 
tredje part som institutet valt.  

Or. en
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Ändringsförslag 971
Burkhard Balz

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om tillgångar förvaras av 
underdepåhållare i ett tredjeland i 
enlighet med punkt 3 kan ansvaret 
begränsas till vårdslöshet vid val och 
utfärdande av instruktioner.

Or. en

Motivering

Alla former av omvänd bevisbörda till förvaringsinstitutets nackdel är olämpliga. Liksom i 
UCITS-direktivet bör bevisbördan fördelas enligt nationell civilrättslig lag. Endast om 
tillgångar innehas av underdepåhållare verkar det finnas ett behov av harmoniserade EU-
omfattande regler baserade på ansvarsnormer.

Ändringsförslag 972
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Förvaringsinstitutet ska på begäran 
förse de behöriga myndigheterna i sin 
hemmedlemsstat med all information som 
det erhållit vid utförandet av sina 
uppgifter och som de behöriga 
myndigheterna kan behöva för att utöva 
tillsyn över AIF-förvaltaren. Om AIF-
förvaltarens hemmedlemsstat inte är 
förvaringsinstitutets hemmedlemsstat ska 
de behöriga myndigheterna i 
förvaringsinstitutets hemmedlemsstat 
utan dröjsmål dela den erhållna 
informationen med de behöriga 
myndigheterna i AIF-förvaltarens 
hemmedlemsstat.
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Or. en

Motivering

Denna ordalydelse är tagen ur det svenska ordförandeskapets kompromissändringsförslag 
V3.

Ändringsförslag 973
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Förvaringsinstitutet ska på begäran 
förse de behöriga myndigheterna i sin 
hemmedlemsstat med all information som 
det erhållit vid utförandet av sina 
uppgifter och som de behöriga 
myndigheterna kan behöva för att utöva 
tillsyn över AIF-förvaltaren. Om AIF-
förvaltarens hemmedlemsstat inte är 
förvaringsinstitutets hemmedlemsstat ska 
de behöriga myndigheterna i 
förvaringsinstitutets hemmedlemsstat 
utan dröjsmål dela den erhållna 
informationen med de behöriga 
myndigheterna i AIF-förvaltarens 
hemmedlemsstat.

Or. en

Motivering

T.
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Ändringsförslag 974
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Internt förvaltade AIF-fonder som är 
juridiska personer, som inte erbjuder sina 
aktieägare återköp eller inlösen, som 
investerar främst i överlåtbara 
värdepapper, som inte använder hävstång 
eller endast en begränsad sådan, och vars 
aktier är upptagna till handel på en 
reglerad marknad i EU, kan av den 
behöriga myndigheten i den medlemsstat 
där de har sitt stadgeenliga säte undantas 
från tillämpningen av denna artikel, 
förutsatt att AIF-fondens äganderätt till 
alla tillgångar omfattas av lämpliga 
kontrollsystem och verifieras minst en 
gång per år av en oberoende revisor.

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.

Ändringsförslag 975
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Internt förvaltade AIF-fonder som är 
juridiska personer, som inte erbjuder sina 
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aktieägare återköp eller inlösen, som 
investerar främst i överlåtbara 
värdepapper, som inte använder hävstång 
eller endast en begränsad sådan, och vars 
aktier är upptagna till handel på en 
reglerad marknad i EU, kan av den 
behöriga myndigheten i den medlemsstat 
där de har sitt stadgeenliga säte undantas 
från tillämpningen av denna artikel, 
förutsatt att AIF-fondens äganderätt till 
alla tillgångar omfattas av lämpliga 
kontrollsystem och verifieras minst en 
gång per år av en oberoende revisor.

Or. en

Motivering

Förslaget till direktiv är ändamålsenligt för hedgefonder och andra liknande fonder som inte 
är upptagna till handel på en reglerad marknad och inte är juridiska personer. Däremot 
verkar direktivet vara onödigt och betungande för traditionella värdepappers- eller 
portföljföretag, vilka har juridisk status som självständiga företag, förvaltas internt, är 
upptagna till handel på reglerade marknader, och därför redan omfattas av stränga 
standarder för revision, redovisning och riskkontroll.

Ändringsförslag 976
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Denna artikel ska inte tillämpas på 
slutna fonder som inte medger rätt till 
inlösen.

Or. en

Motivering

Om ett direkt ansvar gentemot investerare för förvaring av tillgångar läggs på 
förvaringsinstituten kommer kostnaderna för slutna fonder att stiga onödigt mycket.
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Ändringsförslag 977
Olle Schmidt

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Denna artikel ska inte tillämpas på 
industriella holdingbolag vars aktier är 
noterade på en reglerad marknad i EU om 
de innehar aktier i sina dotterbolag eller 
närstående bolag i syfte att fullfölja en 
industriell affärsstrategi och om dessa 
holdingbolag inte huvudsakligen har 
etablerats för att generera avkastning åt 
sina investerare genom avveckling inom 
en bestämd tidsperiod. 

Or. en

Motivering

Förvaltningen av börsnoterade holdingbolags aktieregister sköts redan av specialister på 
detta. Denna funktion är separat från förvaringen av tillgångar. Om ett direkt ansvar 
gentemot investerare för förvaring av tillgångar läggs på förvaringsinstituten kommer 
kostnaderna att stiga onödigt mycket.

Ändringsförslag 978
Syed Kamall

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Kommissionen ska i enlighet med 
artiklarna 49a, 49b och 49c anta 
delegerade akter för att specificera 
följande:
a) Medel och metoder för placering av 
medel hos godkända banker.
b) Begreppet förvaring och depåförvaring, 
inbegripet medel och metoder för att hålla 
finansiella instrument åtskilda på olika 
konton och när finansiella instrument går 
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förlorade.
c) Förvaringsinstitutens tillsynsuppgifter.
d) Villkor för att utse underdepåhållare, 
inbegripet förvaringsinstitutens 
skyldigheter att genomföra noggrann 
granskning och behovet av 
samarbetsavtal med andra jurisdiktioner.
e) Villkor för att godkänna 
förvaringsinstitut, inbegripet en 
bedömning av om förvaringsinstitutet kan 
ställa erforderliga ekonomiska garantier 
och besitter tillfredsställande sakkunskap 
och kompetens för att effektivt kunna 
utföra de relevanta förvaringsuppgifterna 
och uppfylla därmed förenade åtaganden.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke 
väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Or. en

Motivering

Anpassning till reviderade artikel 17.1.

Anpassning till reviderade artikel 17.1 b.

Ändringsförslag 979
Astrid Lulling

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Kommissionen ska i enlighet med 
artiklarna 49a, 49b och 49c anta 
delegerade akter för att specificera 
följande:
a) Medel och metoder för placering av 
medel hos godkända banker.
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b) Funktionerna förvaring och 
depåförvaring, inbegripet medel och 
metoder för att hålla finansiella 
instrument åtskilda på olika konton och 
när finansiella instrument går förlorade.
c) Villkor för delegering, inbegripet 
förvaringsinstitutens skyldigheter att 
genomföra noggrann granskning och 
behovet av samarbetsavtal med andra 
jurisdiktioner.
d) Villkor för att godkänna 
förvaringsinstitut, inbegripet en 
bedömning av om förvaringsinstitutet kan 
ställa erforderliga ekonomiska garantier 
och besitter tillfredsställande sakkunskap 
och kompetens för att effektivt kunna 
utföra de relevanta förvaringsuppgifterna 
och uppfylla därmed förenade åtaganden.
Dessa åtgärder, som avser att ändra icke
väsentliga delar i denna förordning 
genom att komplettera den, ska antas i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Or. en


