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Amendement 980
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. BAB's die derden willen machtigen om 
een of meer van hun taken voor hen uit te 
voeren, vragen de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat van herkomst vooraf om 
toestemming voor elke delegatie van taken.

1. BAB's kunnen derden machtigen om 
een of meer van hun taken voor hen uit te 
voeren.

Or. en

Motivering

Beheerders moet worden toegestaan bepaalde administratieve en beheerstaken (bijv. 
risicobeheer) te delegeren aan niet in de EU gevestigde kantoren zonder daarvoor telkens 
vooraf toestemming te hoeven vragen.

Amendement 981
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. BAB's die derden willen machtigen om 
een of meer van hun taken voor hen uit te 
voeren, vragen de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat van herkomst vooraf om 
toestemming voor elke delegatie van 
taken.

1. BAB's die derden willen machtigen om 
een of meer van hun taken voor hen uit te 
voeren, stellen de bevoegde autoriteiten 
van hun lidstaat van herkomst daarvan op 
passende wijze in  kennis. 

Or. en

Motivering

Een kennisgevingsprocedure voor BAB's kan aanvaardbaar zijn maar het moet duidelijk zijn 
dat kennisgeving achteraf ook mogelijk is. Omdat dienstverrichters veelal geen gereguleerde 
entiteiten overeenkomstig de Richtlijn  inzake  beheerders van alternatieve beleggingsfondsen 
(BAB's) zijn en zich bijv. met beperkte taken zoals computersystemen bezighouden, is het niet 
nodig dat de entiteit bij delegatie de bevoegdheid krijgt om als vermogensbeheerder op te 
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treden. Overeenkomstig de Icbe-richtlijn kunnen de taken van de BAB's ook worden 
gedelegeerd aan de bewaarder, zolang dat geen aanleiding geeft tot belangenconflicten.

Amendement 982
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. BAB's die derden willen machtigen om 
een of meer van hun taken voor hen uit te 
voeren, vragen de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat van herkomst vooraf om 
toestemming voor elke delegatie van taken.

1. BAB's die derden willen machtigen om 
een of meer van hun taken voor hen uit te 
voeren, stellen de bevoegde autoriteiten 
van hun lidstaat van herkomst daarvan op 
passende wijze in kennis. 

Or. en

Amendement 983
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. BAB's die derden willen machtigen om 
een of meer van hun taken voor hen uit te 
voeren, vragen de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat van herkomst vooraf om 
toestemming voor elke delegatie van 
taken.

1. BAB's die derden willen machtigen om 
een of meer van hun taken voor hen uit te 
voeren, stellen de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat van herkomst van elke 
delegatie van taken in kennis.

Or. en

Motivering

Ter wille van de concordantie met de MiFID- en Icbe-richtlijnen.
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Amendement 984
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. BAB's die derden willen machtigen om 
een of meer van hun taken voor hen uit te 
voeren, vragen de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat van herkomst vooraf om 
toestemming voor elke delegatie van taken.

1. BAB's die derden willen machtigen om 
een of meer van hun taken voor hen uit te 
voeren, stellen de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat van herkomst vooraf zo snel 
mogelijk van elke delegatie van taken in 
kennis, voordat de delegatie van kracht 
wordt. De bevoegde autoriteiten kunnen 
binnen een maand na kennisgeving zo'n 
delegatie afwijzen als kan worden 
aangetoond dat de afwijzing in het belang 
is van de beleggers in het desbetreffende 
AB.

Or. en

Motivering

Als toestemming vooraf wordt verlangd, wordt een strenger delegatieregime ingevoerd dan in 
de Icbe-richtlijn. Aangezien de delegatie in het kader van de Icbe-voorschriften niet op 
problemen is gestuit, moeten de vereisten van de BAB's-richtlijn liefst niet strenger zijn dan in 
artikel 13, lid 1, letter c van Icbe IV.

Amendement 985
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. BAB's die derden willen machtigen om 
een of meer van hun taken voor hen uit te 
voeren, vragen de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat van herkomst vooraf om 
toestemming voor elke delegatie van taken.

1. BAB's die derden willen machtigen om 
een of meer van hun eigen taken voor hen 
uit te voeren, stellen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst in 
kennis, voordat de delegatieregelingen 
van kracht worden.

Or. en
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Motivering

Zie ook artikel 18 van het herziene compromisvoorstel van het voorzitterschap van 15 
december 2009.

Amendement 986
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. BAB's die derden willen machtigen om 
een of meer van hun taken voor hen uit te 
voeren, vragen de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat van herkomst vooraf om 
toestemming voor elke delegatie van taken.

1. BAB's die derden willen machtigen om 
een of meer van hun taken voor hen uit te 
voeren, stellen de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaat van herkomst van elke 
delegatie van taken in kennis, voordat de 
delegatieregelingen van kracht worden.

Or. en

Amendement 987
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de derde moet kredietwaardig zijn en de 
personen die het bedrijf feitelijk leiden, 
staan als voldoende betrouwbaar bekend en 
beschikken over voldoende ervaring;

a) de personen die het bedrijf van de derde 
feitelijk leiden, staan als voldoende 
betrouwbaar bekend en beschikken over 
voldoende ervaring; 

Or. en

Motivering

Een kennisgevingsprocedure voor BAB's kan aanvaardbaar zijn maar het moet duidelijk zijn 
dat kennisgeving achteraf ook mogelijk is. Omdat dienstverrichters veelal geen gereguleerde 
entiteiten overeenkomstig de Richtlijn  inzake  beheerders van alternatieve beleggingsfondsen 
(BAB's) zijn en zich bijv. met beperkte taken zoals computersystemen bezighouden, is het niet 
nodig dat de entiteit bij delegatie de bevoegdheid krijgt om als vermogensbeheerder op te 
treden. Overeenkomstig de Icbe-richtlijn kunnen de taken van de BAB's ook worden 
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gedelegeerd aan de bewaarder, zolang dat geen aanleiding geeft tot belangenconflicten.

Amendement 988
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de derde moet kredietwaardig zijn en de 
personen die het bedrijf feitelijk leiden, 
staan als voldoende betrouwbaar bekend en 
beschikken over voldoende ervaring;

a) de personen die het bedrijf van de derde 
feitelijk leiden, staan als voldoende 
betrouwbaar bekend en beschikken over 
voldoende ervaring;

Or. en

Motivering

Zie ook artikel 18 van het herziene compromisvoorstel van het voorzitterschap van 15 
december 2009.

Amendement 989
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wanneer de delegatie het portefeuille- of
het risicobeheer betreft, moet de derde ook 
over een vergunning beschikken om als 
BAB een AB van hetzelfde type te 
beheren;

b) wanneer de delegatie het 
portefeuillebeheer betreft, 

i) mag de opdracht alleen aan 
ondernemingen worden gegeven die over 
een vergunning beschikken om activa te 
beheren of ingeschreven zijn in een 
register en aan prudentieel toezicht 
onderworpen zijn; en
(ii) wanneer de derde in een derde land is 
gevestigd, moeten de toezichtsstructuren 
gelijkwaardig zijn aan die in de EU.
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De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
49 bis, 49 ter en 49 quater vast met 
criteria ter beoordeling van de 
gelijkwaardigheid van de 
toezichtsstructuren in landen waar derden 
zijn gevestigd;

Or. en

Motivering

De beperking om het portefeuillebeheer te delegeren aan BAB's die over een vergunning 
beschikken, overeenkomstig de EU-wetgeving, beknot de mogelijkheden van het fonds om 
portefeuilles buiten de EU te plaatsen. Daardoor worden de beleggingskansen van beleggers 
beperkt hetgeen van invloed is op hun mogelijkheden om het risico te spreiden. De richtlijn 
dient de Icbe-benadering te volgen.

Amendement 990
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wanneer de delegatie het portefeuille- of 
het risicobeheer betreft, moet de derde ook 
over een vergunning beschikken om als 
BAB een AB van hetzelfde type te 
beheren;

b) wanneer de delegatie het 
portefeuillebeheer betreft, 

i) mag de opdracht alleen aan 
ondernemingen worden gegeven die over 
een vergunning beschikken om activa te 
beheren of ingeschreven zijn in een 
register en aan prudentieel toezicht 
onderworpen zijn; en
(ii) wanneer de derde partij in een derde 
land is gevestigd, moeten de 
toezichtsstructuren gelijkwaardig zijn aan 
die in de EU.
De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig de artikelen 
49 bis, 49 ter en 49 quater vast met 
criteria ter beoordeling van de 
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gelijkwaardigheid van de 
toezichtsstructuren in landen waar derden 
zijn gevestigd;

Or. en

Motivering

De beperking om het portefeuillebeheer te delegeren aan BAB's die over een vergunning 
beschikken, overeenkomstig de EU-wetgeving, beknot de mogelijkheden van het fonds om 
portefeuilles buiten de EU te plaatsen. Daardoor worden de beleggingskansen van beleggers 
beperkt hetgeen van invloed is op hun mogelijkheden om het risico te spreiden. De richtlijn 
dient de Icbe-benadering te volgen.

Amendement 991
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wanneer de delegatie het portefeuille- of 
het risicobeheer betreft, moet de derde ook
over een vergunning beschikken om als 
BAB een AB van hetzelfde type te 
beheren;

b) wanneer de delegatie het 
beleggingsbeheer betreft, mag de opdracht 
alleen aan ondernemingen worden 
gegeven die over een vergunning 
beschikken om activa te beheren of 
ingeschreven zijn in een register en aan 
prudentieel toezicht onderworpen zijn; de 
delegatie moet stroken met de criteria 
voor de beleggingsspreiding die periodiek 
door de beheermaatschappij worden 
vastgesteld; wanneer de opdracht het 
beleggingsbeheer betreft en aan een 
onderneming uit een derde land is 
gegeven, moet gezorgd worden voor 
samenwerking van de betrokken 
toezichthoudende autoriteiten.

Or. en
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Amendement 992
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wanneer de delegatie het portefeuille- of 
het risicobeheer betreft, moet de derde ook
over een vergunning beschikken om als 
BAB een AB van hetzelfde type te 
beheren;

b) wanneer de delegatie het
portefeuillebeheer betreft, mag de 
opdracht alleen aan ondernemingen 
worden gegeven die over een vergunning 
beschikken om activa te beheren of 
ingeschreven zijn in een register en aan 
prudentieel toezicht onderworpen zijn; als 
aan deze voorwaarde niet kan worden 
voldaan, mogen alleen taken worden 
gedelegeerd als door de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst 
vooraf een vergunning is verleend

Or. en

Motivering

Een kennisgevingsprocedure voor BAB's kan aanvaardbaar zijn maar het moet duidelijk zijn 
dat kennisgeving achteraf ook mogelijk is. Omdat dienstverrichters veelal geen gereguleerde 
entiteiten overeenkomstig de Richtlijn  inzake  beheerders van alternatieve beleggingsfondsen 
(BAB's) zijn en zich bijv. met beperkte taken zoals computersystemen bezighouden, is het niet 
nodig dat de entiteit bij delegatie de bevoegdheid krijgt om als vermogensbeheerder op te 
treden. Overeenkomstig de Icbe-richtlijn kunnen de taken van de BAB's ook worden 
gedelegeerd aan de bewaarder, zolang dat geen aanleiding geeft tot belangenconflicten.

Amendement 993
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wanneer de delegatie het portefeuille- of 
het risicobeheer betreft, moet de derde ook
over een vergunning beschikken om als 
BAB een AB van hetzelfde type te 
beheren;

b) wanneer de delegatie het portefeuille- of 
risicobeheer betreft, mag de opdracht 
alleen aan ondernemingen worden 
gegeven die over een vergunning 
beschikken om activa te beheren of 
ingeschreven zijn in een register en aan 
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prudentieel toezicht onderworpen zijn; de 
BAB betracht de nodige zorgvuldigheid; 
wanneer de opdracht het 
beleggingsbeheer betreft en aan een 
onderneming uit een derde land is 
gegeven, moet gezorgd worden voor 
samenwerking van de betrokken 
toezichthoudende autoriteiten; als aan 
deze voorwaarde niet volledig wordt 
voldaan, mogen alleen taken worden 
gedelegeerd als door de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst 
van de BAB vooraf een vergunning is 
verleend;

Or. en

Amendement 994
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wanneer de delegatie het portefeuille- of 
het risicobeheer betreft, moet de derde ook
over een vergunning beschikken om als 
BAB een AB van hetzelfde type te 
beheren;

b) wanneer de delegatie het portefeuille- of 
risicobeheer betreft, mag de opdracht 
alleen aan ondernemingen worden 
gegeven die over een vergunning 
beschikken om activa te beheren of 
ingeschreven zijn in een register en aan 
toezicht onderworpen zijn; als aan deze 
voorwaarde niet kan worden voldaan, 
mogen alleen taken worden gedelegeerd 
als door de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst vooraf een 
vergunning is verleend; wanneer een 
derde in een derde land is gevestigd, moet 
hij voldoen aan de voorwaarden van 
artikel 39;

Or. en

Motivering

Zie ook artikel 18 van het herziene compromisvoorstel van het voorzitterschap van 15 
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december 2009.

Amendement 995
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wanneer de delegatie het portefeuille- of 
het risicobeheer betreft, moet de derde ook
over een vergunning beschikken om als 
BAB een AB van hetzelfde type te 
beheren;

b) wanneer de delegatie het portefeuille-
of risicobeheer betreft (geheel of ten 
dele), mag de opdracht alleen aan 
ondernemingen worden gegeven die
over een vergunning beschikken om
activa te beheren of ingeschreven zijn 
in een register en aan prudentieel 
toezicht onderworpen zijn; als aan deze 
voorwaarde niet kan worden voldaan, 
mogen alleen taken worden gedelegeerd 
als de BAB vooraf eeen vergunning 
heeft gekregen van de bevoegde 
autoriteit van zijn lidstaat van 
herkomst; 

Or. en

Motivering

Vele vermogensbeheerders, ook de internationale, maken gebruik van lokale expertise om in 
bepaalde markten te beleggen (met name opkomende markten). Dat is zelfs in het kader van 
icbe's toegestaan. Het is belangrijk dat deze praktijk ook in de toekomst wordt toegestaan 
zodat beleggers zonder onnodige vertraging kunnen profiteren van lokale adviezen. In plaats 
van de praktijk van internationale delegatie helemaal te verbieden kan beter worden 
gewaarborgd dat de entiteiten die een delegatie kunnen krijgen de juiste zijn.

Amendement 996
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wanneer de delegatie het portefeuille- of b) wanneer de delegatie het portefeuille-



AM\805040NL.doc 13/117 PE439.133v01-00

NL

het risicobeheer betreft, moet de derde ook 
over een vergunning beschikken om als 
BAB een AB van hetzelfde type te 
beheren;

of het risicobeheer of het 
liquiditeitsbeheer betreft, moet de derde
i) over een vergunning beschikken om 
als BAB een AB van hetzelfde type te 
beheren, of 
(ii) een BAB zijn die geen zetel heeft in 
de Unie maar over een vergunning 
beschikt om een AB van hetzelfde type 
in zijn land van herkomst te beheren;

Or. en

.

Amendement 997
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wanneer de delegatie het portefeuille- of 
het risicobeheer betreft, moet de derde ook
over een vergunning beschikken om als 
BAB een AB van hetzelfde type te 
beheren;

b) wanneer de delegatie het portefeuille-
of risicobeheer betreft, mag de 
opdracht alleen aan ondernemingen 
worden gegeven die over een 
vergunning beschikken om activa te 
beheren of ingeschreven zijn in een 
register en aan toezicht onderworpen 
zijn;

Or. en

Motivering

Ter wille van de concordantie met de Icbe-richtlijn. Het is voor BAB's gebruikelijk om een 
deel van hun portefeuillebeheer te delegeren aan lokale beheerders (buiten de EU) wanneer 
zij buiten de EU beleggen, om gebruik te kunnen maken van lokale kennis van lokale 
beleggingskansen. Dat is soms minder riskant dan het beheer op afstand. Deze lokale 
beheerders moeten aan adequaat toezicht worden onderworpen.
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Amendement 998
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – alinea 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) wanneer de delegatie het 
portefeuille- of het risicobeheer betreft en 
is verleend aan een onderneming uit een 
derde land, moeten er, naast de vereisten 
van letter b), adequate 
samenwerkingsregelingen tussen de 
bevoegde autoriteit van de BAB en de 
autoriteit die toezicht houdt op de entiteit 
van het derde land worden ingevoerd; 

Or. en

Motivering

Vele vermogensbeheerders, ook de internationale, maken gebruik van lokale expertise om in 
bepaalde markten te beleggen (met name opkomende markten). Dat is zelfs in het kader van 
icbe's toegestaan. Het is belangrijk dat deze praktijk ook in de toekomst wordt toegestaan 
zodat beleggers zonder onnodige vertraging kunnen profiteren van lokale adviezen. In plaats 
van de praktijk van internationale delegatie helemaal te verbieden kan beter worden 
gewaarborgd dat de entiteiten die een delegatie kunnen krijgen de juiste zijn.

Amendement 999
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Article 18 – paragraph 1 – subparagraph 2 – point b a (new)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) wanneer de delegatie het 
portefeuille- of het risicobeheer betreft en 
is verleend aan een onderneming uit een 
derde land, moet, naast de vereisten van 
letter b), worden gezorgd voor 
samenwerking van de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst 
en de autoriteit die toezicht houdt op de 
onderneming; 
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Or. en

Motivering

Zie ook artikel 18 van het herziene compromisvoorstel van het voorzitterschap van 15 
december 2009.

Amendement 1000
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – alinea 2 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(bb) wanneer de delegatie de 
administratieve diensten betreft waarnaar 
in punt 2 van van bijlage I wordt 
verwezen, mag de opdracht alleen aan 
ondernemingen worden gegeven die voor 
dit doel over een vergunning beschikken 
of ingeschreven zijn in een register en aan 
toezicht in hun lidstaat van herkomst 
onderworpen zijn; als aan deze 
voorwaarde niet kan worden voldaan, 
mogen alleen een taken worden 
gedelegeerd als door de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat van herkomst 
vooraf een vergunning is verleend;

Or. en

Motivering

Zie ook artikel 18 van het herziene compromisvoorstel van het voorzitterschap van 15 
december 2009.
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Amendement 1001
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Article 18 – paragraph 1 – subparagraph 2 – point c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de delegatie vormt geen belemmering 
voor een doeltreffend toezicht op de BAB's 
en mag met name niet verhinderen dat de 
BAB handelt, of dat het AB wordt beheerd, 
in het beste belang van haar beleggers;

c) de delegatie vormt geen belemmering 
voor een doeltreffend toezicht op de BAB's 
en mag met name niet verhinderen dat de 
BAB handelt, of dat het AB wordt beheerd, 
in het beste belang van het AB of van al 
haar beleggers;

Or. en

Motivering

Zie ook artikel 18 van het herziene compromisvoorstel van het voorzitterschap van 15 
december 2009.

Amendement 1002
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de BAB moet aantonen dat de derde 
gekwalificeerd is en in staat is om de 
desbetreffende taken te vervullen, dat deze 
met de nodige zorg is gekozen en dat de 
BAB in staat is om de gedelegeerde 
werkzaamheden effectief in het oog te 
houden, te allen tijde verdere instructies 
aan de derde te geven en de delegatie met 
onmiddellijke ingang te herroepen indien 
dit in het belang van de beleggers is.

d) de BAB moet kunnen aantonen dat de 
derde gekwalificeerd is en in staat is om de 
desbetreffende taken te vervullen, dat deze 
met de nodige zorg is gekozen en dat de 
BAB in staat is om de gedelegeerde 
werkzaamheden effectief in het oog te 
houden, te allen tijde verdere instructies 
aan de derde te geven en de delegatie met 
onmiddellijke ingang te herroepen indien 
dit in het belang van alle beleggers is.

Or. en

Motivering

Zie ook artikel 18 van het herziene compromisvoorstel van het voorzitterschap van 15 
december 2009.
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Amendement 1003
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de BAB moet aantonen dat de derde 
gekwalificeerd is en in staat is om de 
desbetreffende taken te vervullen, dat deze 
met de nodige zorg is gekozen en dat de 
BAB in staat is om de gedelegeerde 
werkzaamheden effectief in het oog te 
houden, te allen tijde verdere instructies 
aan de derde te geven en de delegatie met 
onmiddellijke ingang te herroepen indien 
dit in het belang van de beleggers is.

d) de BAB moet desgewenst kunnen 
aantonen dat de derde gekwalificeerd is en 
in staat is om de desbetreffende taken te 
vervullen, dat deze met de nodige zorg is 
gekozen en dat de BAB in staat is om de 
gedelegeerde werkzaamheden effectief in 
het oog te houden, te allen tijde verdere 
instructies aan de derde te geven en de 
delegatie met onmiddellijke ingang te 
herroepen indien dit in het belang van de 
beleggers is.

Or. en

Motivering

Beheerders moet worden toegestaan bepaalde administratieve en beheerstaken (bijv. 
risicobeheer) te delegeren aan niet in de EU gevestigde kantoren zonder daarvoor telkens 
vooraf toestemming te hoeven vragen.

Amendement 1004
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Taken worden in geen geval gedelegeerd 
aan de bewaarder, de taxateur of aan elke 
andere instelling waarvan de belangen
strijdig kunnen zijn met de belangen van 
het AB of zijn beleggers.

De BAB waarborgt dat de delegatie niet 
strijdig is met de belangen van het AB of 
zijn beleggers.

Or. en
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Amendement 1005
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Taken worden in geen geval gedelegeerd 
aan de bewaarder, de taxateur of aan elke 
andere instelling waarvan de belangen 
strijdig kunnen zijn met de belangen van 
het AB of zijn beleggers.

Taken worden in geen geval gedelegeerd 
aan elke andere instelling waarvan de 
belangen strijdig kunnen zijn met de 
belangen van het AB. 

Or. en

Motivering

Een kennisgevingsprocedure voor BAB's kan aanvaardbaar zijn maar het moet duidelijk zijn 
dat kennisgeving achteraf ook mogelijk is. Omdat dienstverrichters veelal geen gereguleerde 
entiteiten overeenkomstig de Richtlijn  inzake  beheerders van alternatieve beleggingsfondsen 
(BAB's) zijn en zich bijv. met beperkte taken zoals computersystemen bezighouden, is het niet 
nodig dat de entiteit bij delegatie de bevoegdheid krijgt om als vermogensbeheerder op te 
treden. Overeenkomstig de Icbe-richtlijn kunnen de taken van de BAB's ook worden 
gedelegeerd aan de bewaarder, zolang dat geen aanleiding geeft tot belangenconflicten.

Amendement 1006
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Taken worden in geen geval gedelegeerd 
aan de bewaarder, de taxateur of aan elke 
andere instelling waarvan de belangen 
strijdig kunnen zijn met de belangen van 
het AB of zijn beleggers.

Diensten op het vlak van het
beleggingsbeheer, zoals bedoeld in punt 1 
van bijlage I worden in geen geval 
gedelegeerd aan de bewaarder of een 
gedelegeerde van de bewaarder en 
evenmin aan elke andere instelling 
waarvan de belangen strijdig kunnen zijn 
met de belangen van de BAB of die van de 
beleggers in het AB, tenzij deze conflicten 
beheersbaar zijn.

Or. en
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Motivering

Zie ook artikel 18 van het herziene compromisvoorstel van het voorzitterschap van 15 
december 2009.

Amendement 1007
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Taken worden in geen geval gedelegeerd 
aan de bewaarder, de taxateur of aan elke
andere instelling waarvan de belangen 
strijdig kunnen zijn met de belangen van 
het AB of zijn beleggers.

Taken op het vlak van het 
portefeuillebeheer worden in geen geval 
gedelegeerd aan de bewaarder of aan een 
instelling waarvan de belangen strijdig 
kunnen zijn met de belangen van het AB, 
tenzij deze conflicten beheersbaar zijn. 

Or. en

Motivering

De door de Commissie voorgestelde tekst met betrekking tot de voorwaarden waaronder de 
BAB taken aan bewaarders mag delegeren, is te strikt en strookt niet met de gangbare 
praktijk. Het verbod moet beperkt blijven tot het portefeuillebeheer. Wat betreft de 
belangenconflicten moet rekening worden gehouden met reeds bestaande EU-wetgeving, 
zoals de Richtlijn inzake markten voor financiële instrumenten ( MiFID).   In de MIFID wordt 
geëist dat belangenconflicten adequaat worden beheerst en niet dat alle transacties met 
eventuele belangenconflicten onmogelijk moeten worden gemaakt.

Amendement 1008
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Taken worden in geen geval gedelegeerd 
aan de bewaarder, de taxateur of aan elke 
andere instelling waarvan de belangen 
strijdig kunnen zijn met de belangen van 
het AB of zijn beleggers.

Taken op het vlak van het 
portefeuillebeheer worden in geen geval 
gedelegeerd aan de bewaarder of aan een 
instelling waarvan de belangen strijdig 
kunnen zijn met de belangen van het AB, 
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tenzij deze conflicten beheersbaar zijn. 

Or. en

Motivering

Dit amendement verzacht het Commissievoorstel omdat wordt gesteld dat een strikt verbod 
alleen moet gelden voor het delegeren van portefeuillebeheer, zodat beter wordt aangesloten 
op de gangbare praktijk. Het strookt ook meer met andere wetgeving, zoals MiFID, omdat 
verklaard wordt dat het voldoende is als de belangenconflicten beheersbaar zijn.

Amendement 1009
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Taken worden in geen geval gedelegeerd 
aan de bewaarder, de taxateur of aan elke 
andere instelling waarvan de belangen 
strijdig kunnen zijn met de belangen van 
het AB of zijn beleggers.

Taken op het vlak van het 
portefeuillebeheer worden in geen geval
gedelegeerd aan de bewaarder, de taxateur 
of aan elke andere instelling waarvan de 
belangen strijdig kunnen zijn met de 
belangen van het AB of zijn beleggers.

Or. en

Motivering

Portefeuillebeheer is een van de belangrijkste taken van fondsbeheerders. Het mag niet 
worden gedelegeerd aan de bewaarder die toezicht moet uitoefenen op het fonds. Alle andere 
taken moeten echter aan de bewaarder gedelegeerd kunnen worden omdat zich in hun geval 
geen conflicten kunnen voordoen. Dit strookt met de bepalingen van de Icbe-richtlijn, zodat 
elke beperking op dit vlak voor AB's volstrekt misplaatst zou zijn.

Amendement 1010
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De aansprakelijkheid van de BAB blijft 2. De aansprakelijkheid van de BAB wordt 
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volledig bestaan wanneer hij taken aan een 
derde heeft gedelegeerd. De BAB 
delegeert geen taken in die mate dat hij in 
wezen niet meer als de beheerder van het 
AB kan worden beschouwd.

niet aangetast wanneer hij taken aan 
derden heeft gedelegeerd.  De BAB 
delegeert geen taken in die mate dat hij een 
brievenbusmaatschappij wordt.

Or. en

Motivering

Zie ook artikel 18 van het herziene compromisvoorstel van het voorzitterschap van 15 
december 2009.

Amendement 1011
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De derde mag geen van de aan hem 
gedelegeerde taken subdelegeren.

Schrappen

Or. en

Motivering

Beheerders moet worden toegestaan bepaalde administratieve en beheerstaken (bijv. 
risicobeheer) te delegeren aan niet in de EU gevestigde kantoren zonder daarvoor telkens 
vooraf toestemming te hoeven vragen.

Amendement 1012
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De derde mag geen van de aan hem 
gedelegeerde taken subdelegeren.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Subdelegatie moet mogelijk zijn zodat BAB's toegang hebben tot de markten van derde landen 
en tot lokale expertise.

Amendement 1013
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De derde mag geen van de aan hem 
gedelegeerde taken subdelegeren.

Schrappen

Or. en

Amendement 1014
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De derde mag geen van de aan hem 
gedelegeerde taken subdelegeren.

Schrappen

Or. en

Motivering

Ter wille van de concordantie met de Icbe-richtlijn. Op het gebied van het portefeuillebeheer 
is subdelegatie van diverse taken van de activabeheerder een algemeen geaccepteerde 
praktijk die geen aanleiding geeft tot bezorgdheid op het vlak van de systeemrisico's of de 
bescherming van de belegger. Daarom moet subdelegatie ook op het gebied van het beheer 
van een AB worden toegestaan.
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Amendement 1015
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De derde mag geen van de aan hem 
gedelegeerde taken subdelegeren.

Schrappen

Or. en

Motivering

Een verbod op subdelegatie kan negatieve gevolgen hebben voor de doeltreffendheid van het 
fondsbeheer. Daardoor zouden beheersoplossingen van AB's kunnen worden gedwarsboomd, 
zoals multi-managerfondsen, die een een scala van gespecialiseerde administratieve diensten 
in verschillende sectoren van een bepaald product aanbieden, en Master KAG-concepten, 
hoewel beide beheersoplossingen geen enkel systeemrisico opleveren. Hogere kosten voor 
fondsen/beleggers zouden het gevolg zijn als een BAB met elke subgedelegeerde een 
rechtstreekse contractuele relatie zou hebben.

Amendement 1016
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De derde mag geen van de aan hem 
gedelegeerde taken subdelegeren.

Schrappen

Or. en

Motivering

Een verbod op subdelegatie kan negatieve gevolgen hebben voor de doeltreffendheid van het 
fondsbeheer. Daardoor zouden beheersoplossingen van AB's kunnen worden gedwarsboomd, 
zoals multi-managerfondsen, die een een scala van gespecialiseerde administratieve diensten 
in verschillende sectoren van een bepaald product aanbieden, en Master KAG-concepten, 
hoewel beide beheersoplossingen geen enkel systeemrisico opleveren. Hogere kosten voor 
fondsen/beleggers zouden het gevolg zijn als een BAB met elke subgedelegeerde een 
rechtstreekse contractuele relatie zou hebben.
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Amendement 1017
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De derde mag geen van de aan hem 
gedelegeerde taken subdelegeren.

Schrappen

Or. en

Motivering

Subdelegatie is essentieel voor een wereldwijd beheer van beleggingen, evenals voor taxatie-
en bewaarderstaken.

Amendement 1018
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De derde mag geen van de aan hem 
gedelegeerde taken subdelegeren.

3. De derde mag elke van de aan hem 
gedelegeerde taken subdelegeren, mits aan 
de voorwaarden van lid 1 is voldaan.

Or. en

Motivering

Subdelegatie moet niet volledig worden verboden maar moet mogelijk zijn mits aan de 
voorwaarden voor delegatie is voldaan.
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Amendement 1019
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De derde mag geen van de aan hem 
gedelegeerde taken subdelegeren.

3. De derde mag elke van de aan hem 
gedelegeerde taken subdelegeren, mits aan 
de voorwaarden van lid 1 is voldaan.

Or. en

Motivering

Zie ook artikel 18 van het herziene compromisvoorstel van het voorzitterschap van 15 
december 2009.

Amendement 1020
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De derde mag geen van de aan hem 
gedelegeerde taken subdelegeren.

3. De derde mag elke van de aan hem 
gedelegeerde taken subdelegeren, mits 
aan de voorwaarden van lid 1 is 
voldaan.

Or. en

Motivering

Deze bepaling zou eigenlijk helemaal moeten worden weggelaten met het oog op de Icbe-
richtlijn. Onroerendgoed-AB's zullen de onderhoudstaken vaak delegeren en er worden veelal 
netwerken van uiteenlopende dienstverleners ingeschakeld, zodat een verbod op subdelegatie 
zou leiden tot een onwerkbare toestand.
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Amendement 1021
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De derde mag geen van de aan hem 
gedelegeerde taken subdelegeren.

3. De derde mag elke van de aan hem 
gedelegeerde taken subdelegeren, mits aan 
de voorwaarden van lid 1 is voldaan.

Or. en

Amendement 1022
Marta Andreasen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De derde mag geen van de aan hem 
gedelegeerde taken subdelegeren.

3. De derde mag elke van de aan hem 
gedelegeerde taken subdelegeren, met 
uitzondering van controle en toezicht.

Or. en

Motivering

Een fonds moet een bewaarder hebben die een algemene bewaarnemer kiest die een deel van 
de bewaring delegeert aan subbewaarnemers in verschillende landen.

Amendement 1023
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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a) de voorwaarden voor de verlening van 
toestemming voor de delegatie;
b) de omstandigheden waaronder de 
beheerder niet meer als de beheerder van 
het AB kan worden beschouwd, zoals 
beschreven in lid 2.
Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 49, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Motivering

Zie ook artikel 18 van het herziene compromisvoorstel van het voorzitterschap van 15 
december 2009.

Amendement 1024
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4 - alinea 1 - inleidend gedeelte

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De Commissie kan conform de 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater met 
behulp van gedelegeerde handelingen
maatregelen vaststellen ter nadere 
bepaling van:

Or. en

Motivering

Dit is de juiste formulering, gelet op de nieuwe comitéprocedures, indien dit artikel wordt 
gehandhaafd.
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Amendement 1025
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de voorwaarden voor de verlening van 
toestemming voor de delegatie;

Schrappen

Or. en

Motivering

Zie ook artikel 18 van het herziene compromisvoorstel van het voorzitterschap van 15 
december 2009.

Amendement 1026
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit is de juiste formulering, gelet op de nieuwe comitéprocedures, indien dit artikel wordt 
gehandhaafd.
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Amendement 1027
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een BAB stelt voor elk door hem 
beheerd AB een jaarverslag per boekjaar 
ter beschikking. Het jaarverslag wordt 
uiterlijk vier maanden na afloop van het 
boekjaar ter beschikking gesteld van de 
beleggers en de bevoegde autoriteiten.

1. Een BAB stelt voor elk door hem 
beheerd AB een jaarverslag per boekjaar 
ter beschikking. Het jaarverslag wordt 
uiterlijk vier maanden na afloop van het 
boekjaar ter beschikking gesteld van de 
beleggers en de bevoegde autoriteiten of, 
wanneer een AB in andere AB's heeft 
belegd, uiterlijk zes maanden na afloop 
van het boekjaar.

Or. en

Motivering

Om meer tijd te hebben voor het verkrijgen van gegevens van een ander AB dient de termijn 
met twee maanden te worden verlengd.

Amendement 1028
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een BAB stelt voor elk door hem 
beheerd AB een jaarverslag per boekjaar 
ter beschikking. Het jaarverslag wordt 
uiterlijk vier maanden na afloop van het 
boekjaar ter beschikking gesteld van de 
beleggers en de bevoegde autoriteiten.

1. Een BAB stelt voor elk door hem 
beheerd AB een jaarverslag per boekjaar 
ter beschikking. Het jaarverslag wordt 
uiterlijk vier maanden na afloop van het 
boekjaar ter beschikking gesteld van de 
beleggers en de bevoegde autoriteiten of, 
wanneer een AB in andere AB's heeft 
belegd, uiterlijk zes maanden na afloop 
van het boekjaar.

Or. en
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Motivering

Private-equity dakfondsen stellen hun jaarverslag op basis van de meest recente financiële 
informatie, die zij ontvangen hebben van de onderliggende private-equityfondsen waarin zij 
beleggen, op.  Het kan zijn dat deze onderliggende fondsen hun jaarverslagen of hun 
financiële informatie niet zo snel publiceren dat het dakfonds aan de verplichte periode van 
vier maanden met betrekking tot de publicatie van zijn eigen jaarverslag kan voldoen. 
Daarom hebben dakfondsen meer tijd nodig om hun jaarverslagen op te stellen.

Amendement 1029
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een BAB stelt voor elk door hem 
beheerd AB een jaarverslag per boekjaar 
ter beschikking. Het jaarverslag wordt 
uiterlijk vier maanden na afloop van het 
boekjaar ter beschikking gesteld van de 
beleggers en de bevoegde autoriteiten.

1. Een BAB stelt voor elk door hem 
beheerd AB een jaarverslag per boekjaar 
ter beschikking. Het jaarverslag wordt 
uiterlijk vier maanden na afloop van het 
boekjaar ter beschikking gesteld van de 
beleggers en de bevoegde autoriteiten of, 
wanneer informatie van derden wordt 
gevraagd, zoals de controle op eventuele 
onderliggende beleggingen van het AB, 
uiterlijk zes maanden na afloop van het 
boekjaar.

Or. en

Motivering

De controle op private equityfondsen kan een voorafgaande controle op 
portefeuilleondernemingen noodzakelijk maken, en de door deze richtlijn opgelegde termijnen 
moeten de portefeuilleondernemingen voldoende tijd laten om hun eigen rekeningen te 
produceren.  Het lijkt dan ook niet passend om voor de AB's een termijn van vier maanden 
verplicht te stellen. 



AM\805040NL.doc 31/117 PE439.133v01-00

NL

Amendement 1030
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een BAB stelt voor elk door hem 
beheerd AB een jaarverslag per boekjaar 
ter beschikking. Het jaarverslag wordt 
uiterlijk vier maanden na afloop van het 
boekjaar ter beschikking gesteld van de 
beleggers en de bevoegde autoriteiten.

1. Een BAB stelt voor elk door hem 
beheerd AB een jaarverslag per boekjaar 
ter beschikking. Het jaarverslag wordt 
uiterlijk vier maanden na afloop van het 
boekjaar ter beschikking gesteld van de 
beleggers en de bevoegde autoriteiten of, 
wanneer informatie van derden wordt 
gevraagd, zoals de controle op eventuele 
onderliggende beleggingen van het AB, 
uiterlijk zes maanden na afloop van het 
boekjaar.

Or. en

Motivering

De controle op private equityfondsen kan een voorafgaande controle op 
portefeuilleondernemingen noodzakelijk maken, en de door deze richtlijn opgelegde termijnen 
moeten de portefeuilleondernemingen voldoende tijd laten om hun eigen rekeningen te 
produceren.  Het lijkt dan ook niet passend om voor de AB's een termijn van vier maanden 
verplicht te stellen.  De uitvoeringsmaatregelen van niveau 2 moeten bovendien evenredig zijn 
en mogen entiteiten niet overmatig straffen wanneer er geen duidelijk voordeel verbonden is 
aan de kosten van de naleving.

Amendement 1031
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een BAB stelt voor elk door hem 
beheerd AB een jaarverslag per boekjaar 
ter beschikking. Het jaarverslag wordt 
uiterlijk vier maanden na afloop van het 
boekjaar ter beschikking gesteld van de 
beleggers en de bevoegde autoriteiten.

Een BAB stelt voor elk door hem beheerd 
AB een jaarverslag per boekjaar ter 
beschikking. Het jaarverslag wordt uiterlijk 
vier maanden na afloop van het boekjaar 
ter beschikking gesteld van de beleggers en 
de bevoegde autoriteiten of, wanneer 
informatie van derden wordt gevraagd, 
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zoals de controle op eventuele 
onderliggende beleggingen van het AB, 
uiterlijk zes maanden na afloop van het 
boekjaar.

Or. en

Motivering

De controle op private equityfondsen kan een voorafgaande controle op 
portefeuilleondernemingen noodzakelijk maken, en de door deze richtlijn opgelegde termijnen 
moeten de portefeuilleondernemingen voldoende tijd laten om hun eigen rekeningen te 
produceren.  Het lijkt dan ook niet passend om voor de AB's een termijn van vier maanden 
verplicht te stellen. 

Amendement 1032
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een BAB stelt voor elk door hem 
beheerd AB een jaarverslag per boekjaar 
ter beschikking. Het jaarverslag wordt 
uiterlijk vier maanden na afloop van het 
boekjaar ter beschikking gesteld van de 
beleggers en de bevoegde autoriteiten.

1. Een BAB stelt voor elk door hem 
beheerd AB een jaarverslag per boekjaar 
ter beschikking. Het jaarverslag wordt 
uiterlijk vier maanden na afloop van het 
boekjaar ter beschikking gesteld van de 
beleggers en de bevoegde autoriteiten of, 
wanneer informatie van derden wordt 
gevraagd, zoals de controle op eventuele 
onderliggende beleggingen van het AB, 
uiterlijk zes maanden na afloop van het 
boekjaar.

Or. en

Motivering

De controle op private equityfondsen kan een voorafgaande controle op 
portefeuilleondernemingen noodzakelijk maken, en de door deze richtlijn opgelegde termijnen 
moeten de portefeuilleondernemingen voldoende tijd laten om hun eigen rekeningen te 
produceren.  Het lijkt dan ook niet passend om voor de AB's een termijn van vier maanden 
verplicht te stellen.  De uitvoeringsmaatregelen van niveau 2 moeten bovendien evenredig zijn 
en mogen entiteiten niet overmatig straffen wanneer er geen duidelijk voordeel verbonden is 
aan de kosten van de naleving. 
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Amendement 1033
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een BAB stelt voor elk door hem
beheerd AB een jaarverslag per boekjaar 
ter beschikking. Het jaarverslag wordt 
uiterlijk vier maanden na afloop van het 
boekjaar ter beschikking gesteld van de 
beleggers en de bevoegde autoriteiten.

1. BAB's, voor elk door hen beheerd AB, 
en AB's stellen een jaarverslag per 
boekjaar ter beschikking. Het jaarverslag 
wordt uiterlijk vier maanden na afloop van 
het boekjaar ter beschikking gesteld van de 
beleggers en de bevoegde autoriteiten.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij de titel. De artikelen 19 t/m 30 van de richtlijn moeten ook van toepassing 
zijn op AB's.

Amendement 1034
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een BAB stelt voor elk door hem 
beheerd AB een jaarverslag per boekjaar 
ter beschikking. Het jaarverslag wordt 
uiterlijk vier maanden na afloop van het 
boekjaar ter beschikking gesteld van de 
beleggers en de bevoegde autoriteiten.

1. BAB's, voor elk door hen beheerd AB, 
en AB's stellen een jaarverslag per 
boekjaar ter beschikking. Het jaarverslag 
wordt uiterlijk vier maanden na afloop van 
het boekjaar ter beschikking gesteld van de 
beleggers en de bevoegde autoriteiten.

Or. en

Motivering

 De artikelen 19 t/m 30 van de richtlijn moeten ook van toepassing zijn op AB's.



PE439.133v01-00 34/117 AM\805040NL.doc

NL

Amendement 1035
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de in artikel 20 bedoelde informatie, 
als deze in de loop van het boekjaar dat 
het verslag bestrijkt is veranderd. 

Or. en

Amendement 1036
Diogo Feio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de beloning, uitgesplitst in een vast 
en een variabel deel, die door een 
systeemrelevante BAB en, indien van 
toepassing, door een AB die door zo'n 
BAB wordt beheerd, aan leidinggevenden 
en andere personeelsleden die een 
wezenlijke invloed hebben op de 
risicoblootstelling van ondernemingen, is 
betaald.

Or. en

Motivering

Hoewel betwist kan worden of dit nu de kans is om de beloningen aan te pakken, is voor de 
bevoegde autoriteiten, als zij een zekere openheid van de beloningen nastreven, alleen 
informatie van belang over de vergoedingen van het desbetreffende personeel van 
systeemrelevante AF's om de uitvoering van de beginselen van de Financiële Stabiliteitsraad 
en de Commissie te kunnen bewaken.  Een vergelijkbaar beloningsbeleid is niet in het belang 
van de beleggers in een AB als dit niet het recht heeft om eventueel ingevorderde bedragen 
terug te storten.
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Amendement 1037
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de beloning, uitgesplitst in een vast 
en een variabel deel, die door een 
systeemrelevante BAB en, indien van 
toepassing, door een AB die door zo'n 
BAB wordt beheerd, aan leidinggevenden 
en andere personeelsleden die een 
wezenlijke invloed hebben op de 
risicoblootstelling van ondernemingen, is 
betaald.

Or. en

Motivering

De bevoegde autoriteiten behoeven zich alleen in te zetten voor informatie over de 
vergoedingen van het desbetreffende personeel van systeemrelevante AF's om de uitvoering 
van de beginselen van de Financiële Stabiliteitsraad te kunnen bewaken.  Het is onnodig, 
onevenredig en veel te veel werk voor de bevoegde autoriteiten als alle AB's deze informatie 
moeten gaan verstrekken.

Amendement 1038
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de beloning, uitgesplitst in een vast 
en een variabel deel, die door een 
systeemrelevante BAB en, indien van 
toepassing, door een AB die door zo'n 
BAB wordt beheerd, aan leidinggevenden 
en andere personeelsleden die een 
wezenlijke invloed hebben op de 
risicoblootstelling van ondernemingen, is 
betaald.
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Or. en

Amendement 1039
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in het jaarverslag vermelde 
boekhoudkundige gegevens worden 
gecontroleerd door een of meer personen 
die overeenkomstig Richtlijn 2006/43/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke 
controles van jaarrekeningen en 
geconsolideerde jaarrekeningen, tot 
wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG 
en 83/349/EEG van de Raad en houdende 
intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van 
de Raad krachtens de wet bevoegd zijn om 
jaarrekeningen te controleren. De 
verklaring van deze personen en, in 
voorkomend geval hun voorbehouden, 
moeten integraal in elk jaarverslag worden 
opgenomen.

3. De in het jaarverslag vermelde 
boekhoudkundige gegevens worden 
voorbereid in overeenstemming met de in 
het reglement of de statuten van een AB 
vervatte boekhoudkundige normen of 
beginselen en gecontroleerd door een of 
meer personen die overeenkomstig 
Richtlijn 2006/43/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 17 mei 2006 
betreffende de wettelijke controles van 
jaarrekeningen en geconsolideerde 
jaarrekeningen, tot wijziging van de 
Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG 
van de Raad en houdende intrekking van 
Richtlijn 84/253/EEG van de Raad 
krachtens de wet bevoegd zijn om 
jaarrekeningen te controleren. De 
verklaring van deze personen en, in 
voorkomend geval hun voorbehouden, 
moeten integraal in elk jaarverslag worden 
opgenomen. 

Or. en

Motivering

De controle op private equityfondsen kan een voorafgaande controle op 
portefeuilleondernemingen noodzakelijk maken, en de door deze richtlijn opgelegde termijnen 
moeten de portefeuilleondernemingen voldoende tijd laten om hun eigen rekeningen te 
produceren.  Het lijkt dan ook niet passend om voor de AB's een termijn van vier maanden 
verplicht te stellen.  De uitvoeringsmaatregelen van niveau 2 moeten bovendien evenredig zijn 
en mogen entiteiten niet overmatig straffen wanneer er geen duidelijk voordeel verbonden is 
aan de kosten van de naleving. 
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Amendement 1040
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in het jaarverslag vermelde 
boekhoudkundige gegevens worden 
gecontroleerd door een of meer personen 
die overeenkomstig Richtlijn 2006/43/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke 
controles van jaarrekeningen en 
geconsolideerde jaarrekeningen, tot 
wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG 
en 83/349/EEG van de Raad en houdende 
intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van 
de Raad krachtens de wet bevoegd zijn om 
jaarrekeningen te controleren. De 
verklaring van deze personen en, in 
voorkomend geval hun voorbehouden, 
moeten integraal in elk jaarverslag worden 
opgenomen.

3. De in het jaarverslag vermelde 
boekhoudkundige gegevens worden 
voorbereid in overeenstemming met de in 
het reglement of de statuten van een AB 
vervatte boekhoudkundige normen of 
beginselen en gecontroleerd door een of 
meer personen die overeenkomstig 
Richtlijn 2006/43/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 17 mei 2006 
betreffende de wettelijke controles van 
jaarrekeningen en geconsolideerde 
jaarrekeningen, tot wijziging van de 
Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG 
van de Raad en houdende intrekking van 
Richtlijn 84/253/EEG van de Raad 
krachtens de wet bevoegd zijn om 
jaarrekeningen te controleren. De 
verklaring van deze personen en, in 
voorkomend geval hun voorbehouden, 
moeten integraal in elk jaarverslag worden 
opgenomen.

Or. en

Amendement 1041
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in het jaarverslag vermelde 
boekhoudkundige gegevens worden 
gecontroleerd door een of meer personen 
die overeenkomstig Richtlijn 2006/43/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke 

3. De in het jaarverslag vermelde 
boekhoudkundige gegevens worden 
voorbereid in overeenstemming met de in 
het reglement of de statuten van een AB 
vervatte boekhoudkundige normen of 
beginselen en gecontroleerd door een of 
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controles van jaarrekeningen en 
geconsolideerde jaarrekeningen, tot 
wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG 
en 83/349/EEG van de Raad en houdende 
intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van 
de Raad krachtens de wet bevoegd zijn om 
jaarrekeningen te controleren. De 
verklaring van deze personen en, in 
voorkomend geval hun voorbehouden, 
moeten integraal in elk jaarverslag worden 
opgenomen.

meer personen die overeenkomstig 
Richtlijn 2006/43/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 17 mei 2006 
betreffende de wettelijke controles van 
jaarrekeningen en geconsolideerde 
jaarrekeningen, tot wijziging van de 
Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG 
van de Raad en houdende intrekking van 
Richtlijn 84/253/EEG van de Raad 
krachtens de wet bevoegd zijn om 
jaarrekeningen te controleren. De 
verklaring van deze personen en, in 
voorkomend geval hun voorbehouden, 
moeten integraal in elk jaarverslag worden 
opgenomen.

Or. en

Amendement 1042
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in het jaarverslag vermelde 
boekhoudkundige gegevens worden 
gecontroleerd door een of meer personen 
die overeenkomstig Richtlijn 2006/43/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke 
controles van jaarrekeningen en 
geconsolideerde jaarrekeningen, tot 
wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG 
en 83/349/EEG van de Raad en houdende 
intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van 
de Raad krachtens de wet bevoegd zijn om 
jaarrekeningen te controleren. De 
verklaring van deze personen en, in 
voorkomend geval hun voorbehouden, 
moeten integraal in elk jaarverslag worden 
opgenomen.

3. De in het jaarverslag vermelde 
boekhoudkundige gegevens worden 
voorbereid in overeenstemming met de in 
het reglement of de statuten van een AB 
vervatte boekhoudkundige normen of 
beginselen en gecontroleerd door een of 
meer personen die overeenkomstig 
Richtlijn 2006/43/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 17 mei 2006 
betreffende de wettelijke controles van 
jaarrekeningen en geconsolideerde 
jaarrekeningen, tot wijziging van de 
Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG 
van de Raad en houdende intrekking van 
Richtlijn 84/253/EEG van de Raad
krachtens de wet bevoegd zijn om 
jaarrekeningen te controleren. De 
verklaring van deze personen en, in 
voorkomend geval hun voorbehouden, 
moeten integraal in elk jaarverslag worden 
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opgenomen.

Or. en

Motivering

Met deze formulering worden de controlevereisten beter verwoord.

Amendement 1043
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter verdere 
bepaling van de vorm en inhoud van het 
jaarverslag. Deze maatregelen worden 
afgestemd op het soort BAB waarop zij 
van toepassing zijn.

4. De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen vast ter verdere bepaling van 
de vorm en inhoud van het jaarverslag. 
Deze handelingen worden afgestemd op 
het soort AB of BAB waarop zij van 
toepassing zijn.

Or. en

Motivering

De artikelen 19 t/m 30 van de richtlijn moeten ook van toepassing zijn op AB's.

Amendement 1044
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter verdere 
bepaling van de vorm en inhoud van het 
jaarverslag. Deze maatregelen worden 
afgestemd op het soort BAB waarop zij 
van toepassing zijn.

4. De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen vast ter verdere bepaling van 
de vorm en inhoud van het jaarverslag. 
Deze handelingen worden afgestemd op 
het soort AB of BAB waarop zij van 
toepassing zijn.



PE439.133v01-00 40/117 AM\805040NL.doc

NL

Or. en

Motivering

 De artikelen 19 t/m 30 van de richtlijn moeten ook van toepassing zijn op AB's.

Amendement 1045
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter verdere 
bepaling van de vorm en inhoud van het 
jaarverslag. Deze maatregelen worden 
afgestemd op het soort BAB waarop zij 
van toepassing zijn.

4. De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen vast ter verdere bepaling van 
de vorm en inhoud van het jaarverslag. 
Deze handelingen zijn gepast en evenredig 
en worden afgestemd op het soort BAB 
waarop zij van toepassing zijn en de AB's 
waarop het verslag betrekking heeft, 
rekening houdend met de verschillen qua 
omvang, middelen, complexiteit, aard, 
beleggingen, beleggingsstrategieën en -
technieken, structuren en beleggers 
tussen de diverse soorten BAB's en de 
AB's die zij beheren.

Or. en

Motivering

Het voorgestelde amendement heeft tot doel beter rekening te houden met de specifieke 
kenmerken van de diverse soorten AB's.

Amendement 1046
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter verdere 

4. De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen vast ter verdere bepaling van 
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bepaling van de vorm en inhoud van het 
jaarverslag. Deze maatregelen worden 
afgestemd op het soort BAB waarop zij 
van toepassing zijn.

de vorm en inhoud van het jaarverslag. 
Deze handelingen zijn gepast en evenredig 
en worden afgestemd op het soort BAB 
waarop zij van toepassing zijn en de AB's 
waarop het verslag betrekking heeft, 
rekening houdend met de verschillen qua 
omvang, middelen, complexiteit, aard, 
beleggingen, beleggingsstrategieën en -
technieken, structuren en beleggers 
tussen de diverse soorten BAB's en de 
AB's die zij beheren.

Or. en

Motivering

De uitvoeringsmaatregelen van niveau 2 moeten evenredig zijn en mogen entiteiten niet 
ongepast straffen wanneer er geen duidelijk voordeel verbonden is aan de kosten van de 
naleving.

Amendement 1047
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter verdere 
bepaling van de vorm en inhoud van het 
jaarverslag. Deze maatregelen worden 
afgestemd op het soort BAB waarop zij 
van toepassing zijn.

4. De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen vast ter verdere bepaling van 
de vorm en inhoud van het jaarverslag. 
Deze handelingen zijn gepast en evenredig 
en worden afgestemd op het soort BAB 
waarop zij van toepassing zijn en de AB's 
waarop het verslag betrekking heeft, 
rekening houdend met de verschillen qua 
omvang, middelen, complexiteit, aard, 
beleggingen, beleggingsstrategieën en -
technieken, structuren en beleggers 
tussen de diverse soorten BAB's en de 
AB's die zij beheren.

Or. en
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Motivering

De controle op private equity fondsen kan een voorafgaande controle op 
portefeuilleondernemingen noodzakelijk maken, en de door deze richtlijn opgelegde termijnen 
moeten de portefeuilleondernemingen voldoende tijd laten om hun eigen rekeningen te 
produceren.  Het lijkt dan ook niet passend om voor de AB's een termijn van vier maanden 
verplicht te stellen.  De uitvoeringsmaatregelen van niveau 2 moeten bovendien evenredig zijn 
en mogen entiteiten niet ongepast straffen wanneer er geen duidelijk voordeel verbonden is 
aan de kosten van de naleving. 

Amendement 1048
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter verdere 
bepaling van de vorm en inhoud van het 
jaarverslag. Deze maatregelen worden 
afgestemd op het soort BAB waarop zij 
van toepassing zijn.

4. De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen vast ter verdere bepaling van 
de vorm en inhoud van het jaarverslag. 
Deze handelingen zijn gepast en evenredig 
en worden afgestemd op het soort BAB 
waarop zij van toepassing zijn en de AB's 
waarop het verslag betrekking heeft, 
rekening houdend met de verschillen qua 
omvang, middelen, complexiteit, aard, 
beleggingen, beleggingsstrategieën en -
technieken, structuren en beleggers 
tussen de diverse soorten BAB's en de 
AB's die zij beheren.

Or. en

Amendement 1049
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter verdere 
bepaling van de vorm en inhoud van het 

4. De Commissie kan gedelegeerde 
handelingen vaststellen conform de
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater, ter 
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jaarverslag. Deze maatregelen worden 
afgestemd op het soort BAB waarop zij 
van toepassing zijn.

verdere bepaling van de vorm en inhoud 
van het jaarverslag. Deze maatregelen 
worden afgestemd op het soort BAB 
waarop zij van toepassing zijn.

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 1050
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. BAB's zorgen ervoor dat AB-beleggers 
voordat zij in het AB beleggen, de 
volgende informatie ontvangen en in 
kennis worden gesteld van wijzigingen 
daarin:

1. BAB's stellen de volgende informatie 
en wijzigingen daarin ter beschikking van 
kleine AB-beleggers voordat zij in het AB 
beleggen:

Or. en

Motivering

Professionele beleggers worden als "professioneel" beschouwd volgens de definities van 
bijlage II bij de MiFID-richtlijn.  Zij hebben bovendien een welomlijnde visie van de 
informatie die zij nodig hebben omtrent hun beleggingen. De voor kleine beleggers bestemde 
voorschriften op het gebied van informatie zijn duidelijk niet nodig voor professionele 
beleggers. Ten behoeve van de publieke verspreiding van informatie dienen BAB's er alleen 
toe te worden verplicht de relevante informatie "ter beschikking te stellen".
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Amendement 1051
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. BAB's zorgen ervoor dat AB-beleggers 
voordat zij in het AB beleggen, de 
volgende informatie ontvangen en in 
kennis worden gesteld van wijzigingen 
daarin:

1. BAB's zorgen ervoor dat de volgende 
informatie en wijzigingen daarin ter 
beschikking worden gesteld van kleine 
AB-beleggers voordat zij in het AB 
beleggen:

Or. en

Motivering

Ter wille van de concordantie met de Icbe- en MiFID-richtlijnen.

Amendement 1052
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. BAB's zorgen ervoor dat AB-beleggers 
voordat zij in het AB beleggen, de 
volgende informatie ontvangen en in 
kennis worden gesteld van wijzigingen 
daarin:

1. AB's en BAB's zorgen ervoor dat 
beleggers voordat zij in het AB beleggen, 
de volgende informatie ontvangen en in 
kennis worden gesteld van wijzigingen 
daarin:

Or. en

Motivering

Openbaarmaking van het beloningsbeleid van de AB's is onontbeerlijk voor grotere 
doorzichtigheid. Zie ook artikel 10 bis (nieuw), zoals gewijzigd.
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Amendement 1053
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. BAB's zorgen ervoor dat AB-beleggers 
voordat zij in het AB beleggen, de 
volgende informatie ontvangen en in 
kennis worden gesteld van wijzigingen 
daarin:

1. AB's en BAB's zorgen ervoor dat 
beleggers voordat zij in het AB beleggen, 
de volgende informatie ontvangen en in 
kennis worden gesteld van wijzigingen 
daarin:

Or. en

Motivering

Openbaarmaking van het beloningsbeleid van de AB's is onontbeerlijk voor grotere 
doorzichtigheid. Zie ook artikel 10 bis (nieuw), zoals gewijzigd.

Amendement 1054
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. BAB's zorgen ervoor dat AB-beleggers 
voordat zij in het AB beleggen, de 
volgende informatie ontvangen en in 
kennis worden gesteld van wijzigingen 
daarin:

1. BAB's zorgen ervoor dat, voor zover van 
toepassing op het AB in kwestie, AB-
beleggers voordat zij in het AB beleggen, 
de volgende informatie ontvangen en in 
kennis worden gesteld van wijzigingen 
daarin: 

Or. en

Motivering

De voorgestelde amendementen hebben tot doel beter rekening te houden met de specifieke 
kenmerken van de diverse soorten AB's.
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Amendement 1055
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. BAB's zorgen ervoor dat AB-beleggers 
voordat zij in het AB beleggen, de 
volgende informatie ontvangen en in 
kennis worden gesteld van wijzigingen 
daarin:

1. BAB's zorgen ervoor dat, voor zover van 
toepassing op het AB in kwestie, AB-
beleggers voordat zij in het AB beleggen, 
de volgende informatie ontvangen en in 
kennis worden gesteld van wijzigingen 
daarin:

Or. en

Motivering

De voorgestelde amendementen hebben tot doel beter rekening te houden met de specifieke 
kenmerken van de diverse soorten AB's.

Amendement 1056
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. BAB's zorgen ervoor dat AB-beleggers 
voordat zij in het AB beleggen, de 
volgende informatie ontvangen en in 
kennis worden gesteld van wijzigingen 
daarin:

1. BAB's zorgen ervoor dat, voor zover van 
toepassing op het AB in kwestie, AB-
beleggers voordat zij in het AB beleggen, 
de volgende informatie ontvangen en in 
kennis worden gesteld van wijzigingen 
daarin:

Or. en
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Amendement 1057
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. BAB's zorgen ervoor dat AB-beleggers 
voordat zij in het AB beleggen, de 
volgende informatie ontvangen en in 
kennis worden gesteld van wijzigingen 
daarin:

1. BAB's zorgen ervoor dat, voor zover van 
toepassing op het AB in kwestie, AB-
beleggers voordat zij in het AB beleggen, 
de volgende informatie ontvangen en in 
kennis worden gesteld van wijzigingen 
daarin:

Or. en

Motivering

Teneinde rekening te houden met de bijzondere kenmerken van de diverse soorten AB's.

Amendement 1058
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. BAB's zorgen ervoor dat AB-beleggers 
voordat zij in het AB beleggen, de 
volgende informatie ontvangen en in 
kennis worden gesteld van wijzigingen 
daarin:

BAB's zorgen ervoor dat AB-beleggers 
voordat zij in het AB beleggen, de 
volgende informatie ontvangen en in 
kennis worden gesteld van materiële 
wijzigingen daarin:

Or. en

Motivering

De richtlijn moet het accent leggen op systeemrisico's, waarvan hefboomfinanciering maar 
een aspect is. De risico's van hefboomfinanciering mogen alleen worden beoordeeld in 
combinatie met de onderliggende beleggingsstrategie, de risicobeheerprocedures en de mate 
waarin de posities van een fonds werkelijk worden gehedged.
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Amendement 1059
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een beschrijving van de AB-
beleggingsstrategie en -doelstellingen, alle 
activa waarin het AB mag beleggen, de 
technieken die het daarbij mag toepassen, 
en alle risico's daarvan, eventuele van 
toepassing zijnde beleggingsbeperkingen, 
de omstandigheden waaronder het AB van 
hefboomfinanciering gebruik mag maken, 
de toegestane soorten en bronnen van de 
hefboomfinanciering en de risico's daarvan, 
en beperkingen op het gebruik van 
hefboomfinanciering; 

a) een beschrijving van de AB-
beleggingsstrategie en -doelstellingen, alle 
activa waarin het AB mag beleggen, de 
technieken die het daarbij mag toepassen, 
en alle risico's daarvan, eventuele van 
toepassing zijnde beleggingsbeperkingen, 
de omstandigheden waaronder het AB van 
hefboomfinanciering gebruik mag maken, 
de toegestane soorten en bronnen van de 
hefboomfinanciering, de maximale 
hefboomfinanciering en de risico's 
daarvan, en beperkingen op het gebruik 
van hefboomfinanciering, alsmede het 
totale bedrag van de 
hefboomfinanciering, op periodieke basis; 

Or. en

Motivering

De informatie over hefboomfinanciering moet wat gedetailleerder zijn.

Amendement 1060
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een beschrijving van de AB-
beleggingsstrategie en -doelstellingen, alle 
activa waarin het AB mag beleggen, de 
technieken die het daarbij mag toepassen, 
en alle risico's daarvan, eventuele van 
toepassing zijnde beleggingsbeperkingen, 
de omstandigheden waaronder het AB van 
hefboomfinanciering gebruik mag maken, 
de toegestane soorten en bronnen van de 

a) een beschrijving van de AB-
beleggingsstrategie en -doelstellingen, alle 
activa waarin het AB mag beleggen, de 
technieken die het daarbij mag toepassen, 
en alle risico's daarvan, regelingen voor 
hergebruik of overdracht van activa en 
bewaarnemingsregelingen, indien van 
toepassing, eventuele van toepassing 
zijnde beleggingsbeperkingen, de 
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hefboomfinanciering en de risico's daarvan,
en beperkingen op het gebruik van 
hefboomfinanciering; 

omstandigheden waaronder het AB van 
hefboomfinanciering gebruik mag maken, 
de toegestane soorten en bronnen van de 
hefboomfinanciering en de risico's daarvan, 
en beperkingen op het gebruik van 
hefboomfinanciering;

Or. en

Amendement 1061
Derk Jan Eppink

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een beschrijving van de AB-
beleggingsstrategie en -doelstellingen, alle 
activa waarin het AB mag beleggen, de 
technieken die het daarbij mag toepassen, 
en alle risico's daarvan, eventuele van 
toepassing zijnde beleggingsbeperkingen, 
de omstandigheden waaronder het AB van 
hefboomfinanciering gebruik mag maken, 
de toegestane soorten en bronnen van de 
hefboomfinanciering en de risico's daarvan, 
en beperkingen op het gebruik van 
hefboomfinanciering; 

a) een beschrijving van de AB-
beleggingsstrategie en -doelstellingen, alle 
activa waarin het AB mag beleggen, de 
technieken die het daarbij mag toepassen, 
en alle risico's daarvan, en eventuele van 
toepassing zijnde beleggingsbeperkingen,  
de omstandigheden waaronder het AB van 
hefboomfinanciering gebruik mag maken, 
de toegestane soorten en bronnen van de 
hefboomfinanciering en de risico's daarvan, 
en beperkingen op het gebruik van 
hefboomfinanciering, rekening houdend 
met de onderliggende beleggingsstrategie 
en de risicobeheerprocedures van het AB;

Or. en

Motivering

De richtlijn moet het accent leggen op systeemrisico's, waarvan hefboomfinanciering maar 
een aspect is. De risico's van hefboomfinanciering mogen alleen worden beoordeeld in 
combinatie met de onderliggende beleggingsstrategie, de risicobeheerprocedures en de mate 
waarin de posities van een fonds werkelijk worden gehedged.
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Amendement 1062
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een beschrijving van de AB-
beleggingsstrategie en -doelstellingen, alle
activa waarin het AB mag beleggen, de 
technieken die het daarbij mag toepassen, 
en alle risico's daarvan, eventuele van 
toepassing zijnde beleggingsbeperkingen, 
de omstandigheden waaronder het AB van 
hefboomfinanciering gebruik mag maken, 
de toegestane soorten en bronnen van de 
hefboomfinanciering en de risico's daarvan, 
en beperkingen op het gebruik van 
hefboomfinanciering; 

a) een beschrijving van de AB-
beleggingsstrategie en -doelstellingen, het 
soort activa waarin het AB mag beleggen, 
de technieken die het daarbij mag 
toepassen, en alle risico's daarvan, 
eventuele van toepassing zijnde 
beleggingsbeperkingen, de 
omstandigheden waaronder het AB van 
hefboomfinanciering gebruik mag maken, 
de toegestane soorten en bronnen van de 
hefboomfinanciering en de risico's daarvan, 
en beperkingen op het gebruik van 
hefboomfinanciering;

Or. en

Motivering

Het is praktischer een beschrijving te geven van het soort activa, eerder dan van de specifieke
activa waarin het AB mag beleggen. Het is te restrictief van de BAB's te eisen dat zij een lijst 
verschaffen van alle activa waarin een AB mag beleggen. 
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Amendement 1063
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een beschrijving van de AB-
beleggingsstrategie en -doelstellingen, alle
activa waarin het AB mag beleggen, de 
technieken die het daarbij mag toepassen, 
en alle risico's daarvan, eventuele van 
toepassing zijnde beleggingsbeperkingen, 
de omstandigheden waaronder het AB van 
hefboomfinanciering gebruik mag maken, 
de toegestane soorten en bronnen van de 
hefboomfinanciering en de risico's daarvan, 
en beperkingen op het gebruik van 
hefboomfinanciering; 

a) een beschrijving van de AB-
beleggingsstrategie en -doelstellingen, de 
soorten activa waarin het AB mag 
beleggen, de technieken die het daarbij 
mag toepassen, en de risico's daarvan, 
eventuele van toepassing zijnde 
beleggingsbeperkingen, de 
omstandigheden waaronder het AB van 
hefboomfinanciering gebruik mag maken, 
de toegestane soorten en bronnen van de 
hefboomfinanciering en de risico's daarvan, 
en beperkingen op het gebruik van 
hefboomfinanciering;

Or. en

Motivering

"Alle" activa waarin een AB mag beleggen bekendmaken is ondoenbaar.

Amendement 1064
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een beschrijving van de AB-
beleggingsstrategie en -doelstellingen, alle 
activa waarin het AB mag beleggen, de 
technieken die het daarbij mag toepassen, 
en alle risico's daarvan, eventuele van 
toepassing zijnde beleggingsbeperkingen, 
de omstandigheden waaronder het AB van 
hefboomfinanciering gebruik mag maken, 
de toegestane soorten en bronnen van de 
hefboomfinanciering en de risico's daarvan, 
en beperkingen op het gebruik van 

a) een beschrijving van de AB-
beleggingsstrategie en -doelstellingen, alle 
soorten activa waarin het AB mag 
beleggen, de technieken die het daarbij 
mag toepassen, en alle risico's daarvan, 
eventuele van toepassing zijnde 
beleggingsbeperkingen, de 
omstandigheden waaronder het AB van 
hefboomfinanciering gebruik mag maken, 
de toegestane soorten en bronnen van de 
hefboomfinanciering en de risico's daarvan, 
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hefboomfinanciering; en beperkingen op het gebruik van 
hefboomfinanciering;

Or. en

Motivering

De voorgestelde amendementen hebben tot doel beter rekening te houden met de specifieke 
kenmerken van de diverse soorten AB's.

Amendement 1065
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een beschrijving van de AB-
beleggingsstrategie en -doelstellingen, alle 
activa waarin het AB mag beleggen, de 
technieken die het daarbij mag toepassen, 
en alle risico's daarvan, eventuele van 
toepassing zijnde beleggingsbeperkingen, 
de omstandigheden waaronder het AB van 
hefboomfinanciering gebruik mag maken, 
de toegestane soorten en bronnen van de 
hefboomfinanciering en de risico's daarvan, 
en beperkingen op het gebruik van 
hefboomfinanciering; 

a) een beschrijving van de AB-
beleggingsstrategie en -doelstellingen, alle 
soorten activa waarin het AB mag 
beleggen, de technieken die het daarbij 
mag toepassen, en alle risico's daarvan, 
eventuele van toepassing zijnde 
beleggingsbeperkingen, de 
omstandigheden waaronder het AB van 
hefboomfinanciering gebruik mag maken, 
de toegestane soorten en bronnen van de 
hefboomfinanciering en de risico's 
daarvan, en beperkingen op het gebruik 
van hefboomfinanciering;

Or. en

Motivering

Het voorgestelde amendement heeft tot doel beter rekening te houden met de specifieke 
kenmerken van de diverse soorten AB's.
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Amendement 1066
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een beschrijving van de AB-
beleggingsstrategie en -doelstellingen, alle 
activa waarin het AB mag beleggen, de 
technieken die het daarbij mag toepassen, 
en alle risico's daarvan, eventuele van 
toepassing zijnde beleggingsbeperkingen, 
de omstandigheden waaronder het AB van 
hefboomfinanciering gebruik mag maken, 
de toegestane soorten en bronnen van de 
hefboomfinanciering en de risico's daarvan, 
en beperkingen op het gebruik van 
hefboomfinanciering; 

a) een beschrijving van de AB-
beleggingsstrategie en -doelstellingen, alle 
soorten activa waarin het AB mag 
beleggen, de technieken die het daarbij 
mag toepassen, en alle risico's daarvan, 
eventuele van toepassing zijnde 
beleggingsbeperkingen, de 
omstandigheden waaronder het AB van 
hefboomfinanciering gebruik mag maken, 
de toegestane soorten en bronnen van de 
hefboomfinanciering en de risico's daarvan, 
en beperkingen op het gebruik van 
hefboomfinanciering; 

Or. en

Motivering

Teneinde rekening te houden met de bijzondere kenmerken van de diverse soorten AB's.

Amendement 1067
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een beschrijving van de juridische 
implicaties van de contractuele 
verhouding wordt aangegaan voor 
investeringen, met inbegrip van 
informatie over de rechterlijke 
bevoegdheid, de toepasselijke wetgeving 
en het (al dan niet) bestaan van 
rechtsinstrumenten die voorzien in de 
erkenning en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen op het grondgebied waarop 

Schrappen
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het fonds is gevestigd;

Or. en

Motivering

In lijn met de voorgestelde wijzigingen.

Amendement 1068
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20– lid 1 – letter d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de identiteit van de bewaarder, 
taxateur, auditor en andere dienstverleners 
van het AB, alsmede een beschrijving van 
hun taken en de rechten van de belegger, 
mochten zij hun verplichtingen niet 
nakomen;

d) de identiteit van de auditor en andere 
dienstverleners van het AB, alsmede een 
beschrijving van hun taken en de rechten 
van de belegger, mochten zij hun 
verplichtingen niet nakomen;

Or. en

Motivering

In lijn met andere voorgestelde wijzigingen.

Amendement 1069
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20– lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de identiteit van de bewaarder, taxateur, 
auditor en andere dienstverleners van het 
AB, alsmede een beschrijving van hun 
taken en de rechten van de belegger, 
mochten zij hun verplichtingen niet 
nakomen; 

d) de identiteit van de bewaarder, taxateur, 
auditor, prime broker indien van 
toepassing, en andere dienstverleners van 
het AB, alsmede een beschrijving van hun 
taken en de rechten van de belegger, 
mochten zij hun verplichtingen niet 
nakomen;
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Or. en

Amendement 1070
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20– lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de identiteit van de bewaarder, taxateur, 
auditor en andere dienstverleners van het 
AB, alsmede een beschrijving van hun 
taken en de rechten van de belegger, 
mochten zij hun verplichtingen niet 
nakomen; 

d) de identiteit, indien van toepassing, van 
de huidige of voorgestelde bewaarder, 
taxateur, auditor en andere huidige of 
voorgestelde verleners van kritieke of 
belangrijke diensten van het AB, alsmede 
een beschrijving van hun taken en de 
rechten van de belegger, mochten zij hun 
verplichtingen niet nakomen; 

Or. en

Motivering

De voorgestelde amendementen hebben tot doel beter rekening te houden met de specifieke 
kenmerken van de diverse soorten AB's.

Amendement 1071
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20– lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de identiteit van de bewaarder, taxateur, 
auditor en andere dienstverleners van het 
AB, alsmede een beschrijving van hun 
taken en de rechten van de belegger, 
mochten zij hun verplichtingen niet 
nakomen; 

d) de identiteit, indien van toepassing, van 
de huidige of voorgestelde bewaarder, 
taxateur, auditor en andere huidige of 
voorgestelde verleners van kritieke of 
belangrijke diensten van het AB, alsmede 
een beschrijving van hun taken en de 
rechten van de belegger, mochten zij hun 
verplichtingen niet nakomen;
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Or. en

Motivering

Teneinde beter rekening te houden met de bijzondere kenmerken van de diverse soorten AB's.

Amendement 1072
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20– lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de identiteit van de bewaarder, taxateur, 
auditor en andere dienstverleners van het 
AB, alsmede een beschrijving van hun 
taken en de rechten van de belegger, 
mochten zij hun verplichtingen niet 
nakomen; 

d) de identiteit, indien van toepassing, van 
de huidige of voorgestelde bewaarder, 
taxateur, auditor en andere huidige of 
voorgestelde verleners van kritieke of 
belangrijke diensten van het AB, alsmede 
een beschrijving van hun taken en de 
rechten van de belegger, mochten zij hun 
verplichtingen niet nakomen;

Or. en

Motivering

De voorgestelde amendementen hebben tot doel beter rekening te houden met de specifieke 
kenmerken van de diverse soorten AB's.
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Amendement 1073
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20– lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de identiteit van de bewaarder, taxateur, 
auditor en andere dienstverleners van het 
AB, alsmede een beschrijving van hun 
taken en de rechten van de belegger, 
mochten zij hun verplichtingen niet 
nakomen; 

d) de identiteit, indien van toepassing, van 
de huidige of voorgestelde bewaarder, 
taxateur, auditor en andere huidige of 
voorgestelde verleners van kritieke of 
belangrijke diensten van het AB, alsmede 
een beschrijving van hun taken en de 
rechten van de belegger, mochten zij hun 
verplichtingen niet nakomen; 

Or. en

Motivering

Teneinde rekening te houden met de bijzondere kenmerken van de diverse soorten AB's.

Amendement 1074
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) een beschrijving alle gedelegeerde 
beheer- of bewaringstaken en de identiteit 
van de derde waaraan de taak is 
gedelegeerd;

e) een beschrijving van alle kritieke of 
belangrijke gedelegeerde beheertaken en 
de identiteit van de derde waaraan de taak 
is gedelegeerd;

Or. en

Motivering

Teneinde rekening te houden met de bijzondere kenmerken van de diverse soorten AB's.
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Amendement 1075
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) een beschrijving alle gedelegeerde 
beheer- of bewaringstaken en de identiteit 
van de derde waaraan de taak is 
gedelegeerd;

e) een beschrijving van alle kritieke of 
belangrijke gedelegeerde beheertaken en 
de identiteit van de derde waaraan de taak 
is gedelegeerd;

Or. en

Motivering

De voorgestelde amendementen hebben tot doel beter rekening te houden met de specifieke 
kenmerken van de diverse soorten AB's.

Amendement 1076
Jean-Paul Gauzès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) een beschrijving alle gedelegeerde 
beheer- of bewaringstaken en de identiteit 
van de derde waaraan de taak is 
gedelegeerd;

e) een beschrijving van alle gedelegeerde 
beheer- of bewaringstaken, de identiteit 
van de derde waaraan de taak is 
gedelegeerd, met inbegrip van 
subbewaarnemers en prime brokers van 
het AB; een beschrijving van hun taken 
en verantwoordelijkheden en een 
beschrijving van de restrisico's waaraan 
beleggers kunnen worden blootgesteld in 
uitzonderlijke omstandigheden in verband 
met onvoorziene gebeurtenissen buiten de 
controle van de bewaarder of het BAB;

Or. en
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Amendement 1077
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) een beschrijving alle gedelegeerde 
beheer- of bewaringstaken en de identiteit 
van de derde waaraan de taak is 
gedelegeerd;

e) een beschrijving van alle gedelegeerde 
beheer-, waarderings- of bewaringstaken 
en de identiteit van de derde waaraan de 
taak is gedelegeerd;

Or. en

Motivering

In lijn met andere voorgestelde wijzigingen.

Amendement 1078
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) een beschrijving alle gedelegeerde 
beheer- of bewaringstaken en de identiteit 
van de derde waaraan de taak is 
gedelegeerd;

e) een beschrijving van alle kritieke of 
belangrijke gedelegeerde beheertaken en 
de identiteit van de derde waaraan de taak 
is gedelegeerd;

Or. en

Amendement 1079
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) een beschrijving alle gedelegeerde 
beheer- of bewaringstaken en de identiteit 

e) een beschrijving van alle kritieke of 
belangrijke gedelegeerde beheertaken en 
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van de derde waaraan de taak is 
gedelegeerd;

de identiteit van de derde waaraan de taak 
is gedelegeerd; 

Or. en

Motivering

De voorgestelde amendementen hebben tot doel beter rekening te houden met de specifieke 
kenmerken van de diverse soorten AB's.

Amendement 1080
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) een beschrijving van het beheer van het 
AB-liquiditeitsrisico, waaronder de 
terugbetalingsrechten onder zowel normale 
als uitzonderlijke omstandigheden, de 
bestaande terugbetalingsregelingen met 
beleggers, en de wijze waarop de BAB een 
billijke behandeling van beleggers 
waarborgt;

g) indien het AB uitoefenbare 
terugbetalingsrechten heeft, een 
beschrijving van het beheer van het AB-
liquiditeitsrisico, waaronder de 
terugbetalingsrechten onder zowel normale 
als uitzonderlijke omstandigheden, de 
bestaande terugbetalingsregelingen met 
beleggers, en de wijze waarop de BAB een 
billijke behandeling van beleggers 
waarborgt;

Or. en

Motivering

Teneinde rekening te houden met de bijzondere kenmerken van de diverse soorten AB's.
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Amendement 1081
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) een beschrijving van het beheer van het 
AB-liquiditeitsrisico, waaronder de 
terugbetalingsrechten onder zowel normale 
als uitzonderlijke omstandigheden, de 
bestaande terugbetalingsregelingen met 
beleggers, en de wijze waarop de BAB een 
billijke behandeling van beleggers 
waarborgt;

g) indien het AB uitoefenbare 
terugbetalingsrechten heeft, een 
beschrijving van het beheer van het AB-
liquiditeitsrisico, waaronder de 
terugbetalingsrechten onder zowel normale 
als uitzonderlijke omstandigheden, de 
bestaande terugbetalingsregelingen met 
beleggers, en de wijze waarop de BAB een 
billijke behandeling van beleggers 
waarborgt;

Or. en

Motivering

De voorgestelde amendementen hebben tot doel beter rekening te houden met de specifieke 
kenmerken van de diverse soorten AB's.

Amendement 1082
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) een beschrijving van het beheer van het 
AB-liquiditeitsrisico, waaronder de 
terugbetalingsrechten onder zowel normale 
als uitzonderlijke omstandigheden, de 
bestaande terugbetalingsregelingen met
beleggers, en de wijze waarop de BAB een 
billijke behandeling van beleggers 
waarborgt;

g) indien het AB uitoefenbare 
terugbetalingsrechten heeft, een 
beschrijving van het beheer van het AB-
liquiditeitsrisico, waaronder de 
terugbetalingsrechten onder zowel normale 
als uitzonderlijke omstandigheden, de 
bestaande terugbetalingsregelingen met 
beleggers, en de wijze waarop de BAB een 
billijke behandeling van beleggers 
waarborgt; 



PE439.133v01-00 62/117 AM\805040NL.doc

NL

Or. en

Motivering

De voorgestelde amendementen hebben tot doel beter rekening te houden met de specifieke 
kenmerken van de diverse soorten AB's.

Amendement 1083
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) een beschrijving van het beheer van het 
AB-liquiditeitsrisico, waaronder de 
terugbetalingsrechten onder zowel normale 
als uitzonderlijke omstandigheden, de 
bestaande terugbetalingsregelingen met 
beleggers, en de wijze waarop de BAB een 
billijke behandeling van beleggers 
waarborgt;

g) indien het AB uitoefenbare 
terugbetalingsrechten heeft, een 
beschrijving van het beheer van het AB-
liquiditeitsrisico, waaronder de 
terugbetalingsrechten onder zowel normale 
als uitzonderlijke omstandigheden, de 
bestaande terugbetalingsregelingen met 
beleggers, en de wijze waarop de BAB een 
billijke behandeling van beleggers 
waarborgt;

Or. en

Motivering

Teneinde beter rekening te houden met de bijzondere kenmerken van de diverse soorten AB's.

Amendement 1084
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) een beschrijving van alle vergoedingen, 
kosten en uitgaven en van de 
maximumbedragen die direct of indirect 
ten laste komen van de beleggers; 

h) een beschrijving van alle vergoedingen, 
kosten en uitgaven die direct of indirect ten 
laste komen van de beleggers; 
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Or. en

Motivering

De voorgestelde amendementen hebben tot doel beter rekening te houden met de specifieke 
kenmerken van de diverse soorten AB's.

Amendement 1085
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) een beschrijving van alle vergoedingen, 
kosten en uitgaven en van de 
maximumbedragen die direct of indirect 
ten laste komen van de beleggers; 

h) een beschrijving van alle vergoedingen, 
kosten en uitgaven die direct of indirect ten 
laste komen van de beleggers;  

Or. en

Motivering

Teneinde rekening te houden met de bijzondere kenmerken van de diverse soorten AB's.

Amendement 1086
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) een beschrijving van alle vergoedingen, 
kosten en uitgaven en van de 
maximumbedragen die direct of indirect 
ten laste komen van de beleggers; 

h) een beschrijving van alle vergoedingen, 
kosten en uitgaven en van de 
maximumbedragen die direct of indirect 
ten laste komen van de beleggers, samen 
met, indien van toepassing, een 
beschrijving van de in de laatste twaalf 
maanden betaalde vergoedingen, kosten 
en uitgaven;  

Or. en
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Motivering

De aan beleggers verschafte informatie moet volledig zijn, gezien de risico's die zij lopen. Met 
name is informatie over de staat van dienst van het AB, maar ook van het BAB, van essentieel 
belang voor een beleggingsbesluit. Deze informatie is al te vaak onvolledig of misleidend. 
Informatie over de werkelijk betaalde vergoedingen en de herkomst van de fondsen is 
eveneens noodzakelijk voor het treffen van een verantwoord besluit. Daarnaast zal 
maandelijkse informatie over het risicoprofiel van het AB beleggers helpen hun risico's te 
beheren. 

Amendement 1087
Carl Haglund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) een beschrijving van alle vergoedingen, 
kosten en uitgaven en van de 
maximumbedragen die direct of indirect 
ten laste komen van de beleggers; 

h) een beschrijving van alle vergoedingen, 
kosten en uitgaven en van de 
maximumbedragen of -tarieven die direct 
of indirect ten laste komen van de 
beleggers; 

Or. en

Motivering

Aangezien BAB's vaak prestatievergoedingen aanrekenen op grond van evaluaties van de 
waarde van aandelen of rechten van deelneming van een AB over een bepaalde periode, 
kunnen zij de maximale "bedragen" van vergoedingen vaak onmogelijk mededelen. Dit 
amendement is noodzakelijk om de gewenste openbaarmaking mogelijk te maken, op een 
wijze die overeenstemt met de marktpraktijk.

Amendement 1088
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) een beschrijving van alle vergoedingen, 
kosten en uitgaven en van de 

h) een beschrijving van alle vergoedingen, 
kosten en uitgaven en van de 
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maximumbedragen die direct of indirect 
ten laste komen van de beleggers; 

maximumbedragen of -tarieven die direct 
of indirect ten laste komen van de 
beleggers;

Or. en

Motivering

Vele BAB's rekenen prestatievergoedingen of soortgelijke vergoedingen aan op grond van een 
evaluatie van de waarde van aandelen of rechten van deelneming van een AB over een 
bepaalde periode. In dat geval kunnen onmogelijk maximale "bedragen" worden 
medegedeeld, aangezien het BAB niet in de toekomst kan kijken. Dit amendement is dan ook 
noodzakelijk om de gewenste openbaarmaking mogelijk te maken, op een wijze die 
overeenstemt met de marktpraktijk.

Amendement 1089
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 - lid 1 - letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) wanneer een belegger een preferentiële 
behandeling ten deel valt of het recht op 
een preferentiële behandeling verwerft, de 
identiteit van de belegger en een 
beschrijving van deze preferentiële 
behandeling; 

i) een beschrijving van elke preferentiële 
behandeling of elk recht op een 
preferentiële behandeling;  

Or. en

Motivering

Het is om redenen van vertrouwelijkheid niet wenselijk dat de naam van de specifieke cliënt 
die een preferentiële behandeling krijgt bekend wordt gemaakt.
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Amendement 1090
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 - lid 1 - letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) wanneer een belegger een preferentiële 
behandeling ten deel valt of het recht op 
een preferentiële behandeling verwerft, de 
identiteit van de belegger en een 
beschrijving van deze preferentiële 
behandeling; 

i) wanneer een belegger een preferentiële 
behandeling ten deel valt of het recht op 
een preferentiële behandeling verwerft, een 
beschrijving van deze preferentiële 
behandeling, en of er een band bestaat 
tussen het BAB en die belegger;

Or. en

Motivering

De voorgestelde amendementen hebben tot doel beter rekening te houden met de specifieke 
kenmerken van de diverse soorten AB's.

Amendement 1091
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 - lid 1 - letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) wanneer een belegger een preferentiële 
behandeling ten deel valt of het recht op 
een preferentiële behandeling verwerft, de 
identiteit van de belegger en een 
beschrijving van deze preferentiële 
behandeling; 

i) wanneer een belegger een preferentiële 
behandeling ten deel valt of het recht op 
een preferentiële behandeling verwerft, een 
beschrijving van deze preferentiële 
behandeling, en of er een band bestaat 
tussen het BAB en die belegger; 

Or. en

Motivering

Teneinde rekening te houden met de bijzondere kenmerken van de diverse soorten AB's.
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Amendement 1092
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 - lid 1 - letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) wanneer een belegger een preferentiële 
behandeling ten deel valt of het recht op 
een preferentiële behandeling verwerft, de 
identiteit van de belegger en een 
beschrijving van deze preferentiële 
behandeling; 

i) wanneer een belegger een preferentiële 
behandeling ten deel valt of het recht op 
een preferentiële behandeling verwerft, de 
identiteit van de belegger en een 
beschrijving van deze preferentiële 
behandeling, en of er een band bestaat 
tussen het BAB en die belegger; 

Or. en

Motivering

De voorgestelde amendementen hebben tot doel beter rekening te houden met de specifieke 
kenmerken van de diverse soorten AB's.

Amendement 1093
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 - lid 1 - letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) wanneer een belegger een preferentiële 
behandeling ten deel valt of het recht op 
een preferentiële behandeling verwerft, de 
identiteit van de belegger en een 
beschrijving van deze preferentiële 
behandeling; 

i) wanneer een belegger een preferentiële 
behandeling ten deel valt of het recht op 
een preferentiële behandeling verwerft, een 
beschrijving van deze preferentiële 
behandeling; 

Or. en

Motivering

Persoonsgegevens dienen te worden beschermd. Er dient dan ook mee te worden volstaan de 
andere beleggers te informeren over preferentiële behandelingen en de aard ervan.
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Amendement 1094
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 - lid 1 - letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) wanneer een belegger een preferentiële 
behandeling ten deel valt of het recht op 
een preferentiële behandeling verwerft, de 
identiteit van de belegger en een 
beschrijving van deze preferentiële 
behandeling; 

i) wanneer een belegger een preferentiële 
behandeling ten deel valt of het recht op 
een preferentiële behandeling verwerft, een 
beschrijving van deze preferentiële 
behandeling;

Or. en

Motivering

Het opleggen van de verplichting de identiteit van de beleggers bekend te maken is meer dan 
waarschijnlijk in strijd met de beginselen die ten grondslag liggen aan de EU-richtlijn inzake 
gegevensbescherming en met artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens, aangezien dit kan worden beschouwd als een bepaling die een al te 
ingrijpend karakter heeft. De vereiste beleggersbescherming moet worden gerealiseerd 
zonder identificatie van individuele beleggers.

Amendement 1095
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) het meest recente jaarverslag. (j) het meest recente jaarverslag, indien 
een dergelijk jaarverslag voor het AB 
bestaat.

Or. en

Motivering

Teneinde rekening te houden met de bijzondere kenmerken van de diverse soorten AB's.



AM\805040NL.doc 69/117 PE439.133v01-00

NL

Amendement 1096
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) het meest recente jaarverslag. (j) het meest recente jaarverslag, indien 
een dergelijk jaarverslag voor het AB 
bestaat.

Or. en

Motivering

Indien een nieuw fonds wordt opgericht zal het geen jaarverslag hebben.

Amendement 1097
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) het meest recente jaarverslag. (j) het meest recente jaarverslag, indien 
een dergelijk jaarverslag voor het AB 
bestaat.

Or. en

Motivering

De voorgestelde amendementen hebben tot doel beter rekening te houden met de specifieke 
kenmerken van de diverse soorten AB's.
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Amendement 1098
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) het meest recente jaarverslag. (j) het meest recente jaarverslag, indien 
een dergelijk jaarverslag voor het AB 
bestaat.

Or. en

Motivering

De voorgestelde amendementen hebben tot doel beter rekening te houden met de specifieke 
kenmerken van de diverse soorten AB's.

Amendement 1099
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j bis) het beloningsbeleid van het BAB;

Or. en

Motivering

Openbaarmaking van het beloningsbeleid van het AB is onontbeerlijk voor grotere 
doorzichtigheid. Zie ook artikel 10 bis (nieuw), zoals gewijzigd.
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Amendement 1100
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j bis) het beloningsbeleid van het BAB;

Or. en

Motivering

Openbaarmaking van het beloningsbeleid van het AB is onontbeerlijk voor grotere 
doorzichtigheid. Zie ook artikel 10 bis (nieuw), zoals gewijzigd.

Amendement 1101
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – letter j ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j ter) een beschrijving van de prestaties 
van het AB, vanaf zijn oprichting tot de 
recentste beoordeling;

Or. en

Motivering

De aan beleggers verschafte informatie moet volledig zijn, gezien de risico's die zij lopen. Met 
name is informatie over de staat van dienst van het AB, maar ook van het BAB, van essentieel 
belang voor een beleggingsbesluit. Deze informatie is al te vaak onvolledig of misleidend. 
Informatie over de werkelijk betaalde vergoedingen en de herkomst van de fondsen is 
eveneens noodzakelijk voor het treffen van een verantwoord besluit. Daarnaast zal 
maandelijkse informatie over het risicoprofiel van het AB beleggers helpen hun risico's te 
beheren. 
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Amendement 1102
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – letter j quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j quater) informatie over het verband 
tussen de toegepaste 
beleggingsbenadering en de traditionele 
beleggingsstrategieën (zoals aandelen of 
obligaties).

Or. en

Motivering

De belegger moet optimaal worden geïnformeerd over de mogelijkheden en risico's, inclusief 
over het verband tussen de toegepaste strategie en andere beleggingsvormen.

Amendement 1103
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – letter j quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j quinquies) iedere wijziging in de in 
artikel 17, lid 5, bedoelde 
aansprakelijkheidsregeling ten gevolge 
van een contractuele overeenkomst tussen 
het BAB en de bewaarder. 

Or. en
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Amendement 1104
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – letter j sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j sexies) informatie over de identiteit van 
de rechtstreekse of middellijke BAB-
aandeelhouders of –leden, natuurlijke of 
rechtspersonen, die gekwalificeerde 
deelnemingen bezitten, alsmede over het 
bedrag van die deelnemingen;

Or. en

Motivering

De aan beleggers verschafte informatie moet volledig zijn, gezien de risico's die zij lopen. Met 
name is informatie over de staat van dienst van het AB, maar ook van het BAB, van essentieel 
belang voor een beleggingsbesluit. Deze informatie is al te vaak onvolledig of misleidend. 
Informatie over de werkelijk betaalde vergoedingen en de herkomst van de fondsen is 
eveneens noodzakelijk voor het treffen van een verantwoord besluit. Daarnaast zal 
maandelijkse informatie over het risicoprofiel van het AB beleggers helpen hun risico's te 
beheren. 

Amendement 1105
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – letter j septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j septies)  informatie over de staat van 
dienst van de door het BAB beheerde 
AB's, inclusief prestatiegegevens over 
lopende en afgesloten AB's, en, indien het 
BAB een rechtspersoon is, over de 
wettelijke vertegenwoordigers, de 
bestuurders en de voornaamste 
medewerkers;

Or. en
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Motivering

De aan beleggers verschafte informatie moet volledig zijn, gezien de risico's die zij lopen. Met 
name is informatie over de staat van dienst van het AB, maar ook van het BAB, van essentieel 
belang voor een beleggingsbesluit. Deze informatie is al te vaak onvolledig of misleidend. 
Informatie over de werkelijk betaalde vergoedingen en de herkomst van de fondsen is 
eveneens noodzakelijk voor het treffen van een verantwoord besluit. Daarnaast zal 
maandelijkse informatie over het risicoprofiel van het AB beleggers helpen hun risico's te 
beheren. 

Amendement 1106
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1 – letter j octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j octies) een gedetailleerde beschrijving 
van de herkomst, de maturiteit en het 
bedrag van de door het AB opgerichte 
fondsen, inclusief het directe of indirecte 
aandeel van het BAB dat het AB beheert 
en van zijn vertegenwoordigers, 
bestuurders en medewerkers;

Or. en

Motivering

De aan beleggers verschafte informatie moet volledig zijn, gezien de risico's die zij lopen. Met 
name is informatie over de staat van dienst van het AB, maar ook van het BAB, van essentieel 
belang voor een beleggingsbesluit. Deze informatie is al te vaak onvolledig of misleidend. 
Informatie over de werkelijk betaalde vergoedingen en de herkomst van de fondsen is 
eveneens noodzakelijk voor het treffen van een verantwoord besluit. Daarnaast zal 
maandelijkse informatie over het risicoprofiel van het AB beleggers helpen hun risico's te 
beheren. 
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Amendement 1107
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een BAB verstrekt de beleggers voor elk 
door hem beheerd AB periodiek informatie 
over:

2. Een BAB verstrekt de beleggers voor elk 
door hem beheerd AB ten aanzien 
waarvan terugbetalingsrechten kunnen 
worden uitgeoefend periodiek informatie 
over: 

Or. en

Motivering

De voorgestelde amendementen hebben tot doel beter rekening te houden met de specifieke 
kenmerken van de diverse soorten AB's.

Amendement 1108
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een BAB verstrekt de beleggers voor elk 
door hem beheerd AB periodiek informatie 
over:

2. Een BAB verstrekt de beleggers voor elk 
door hem beheerd AB ten aanzien 
waarvan terugbetalingsrechten kunnen 
worden uitgeoefend periodiek informatie 
over: 

Or. en

Motivering

Teneinde rekening te houden met de bijzondere kenmerken van de diverse soorten AB's.
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Amendement 1109
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een BAB verstrekt de beleggers voor elk 
door hem beheerd AB periodiek informatie 
over:

2. Een BAB verstrekt de beleggers voor elk 
door hem beheerd AB ten aanzien 
waarvan terugbetalingsrechten kunnen 
worden uitgeoefend periodiek informatie 
over:

Or. en

Motivering

Wanneer geen terugbetalingsrechten kunnen worden uitgeoefend is specifieke informatie over 
illiquide activa of liquiditeit niet nodig. 

Amendement 1110
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een BAB verstrekt de beleggers voor elk 
door hem beheerd AB periodiek informatie 
over:

2. Een BAB verstrekt de beleggers voor elk 
door hem beheerd AB dat terugbetalingen 
naar keuze van de beleggers toestaat 
periodiek informatie over: 

Or. en

Motivering

Private-equity dakfondsen (en private-equity fondsen) beleggen in illiquide activa en verlenen 
de beleggers geen terugbetalingsrechten. Wanneer beleggers geen terugbetalingsrechten 
hebben is periodieke informatie over illiquide activa of liquiditeit niet nodig.
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Amendement 1111
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een BAB verstrekt de beleggers voor elk 
door hem beheerd AB periodiek informatie 
over:

2. Een BAB verstrekt de kleine beleggers 
voor elk door hem beheerd AB periodiek 
informatie over: 

Or. en

Motivering

Professionele beleggers worden als "professioneel" beschouwd volgens de definities van 
bijlage II bij de MiFID-richtlijn.  Zij hebben bovendien een welomlijnde visie van de 
informatie die zij nodig hebben omtrent hun beleggingen. De voor kleine beleggers bestemde 
voorschriften op het gebied van informatie zijn duidelijk niet nodig voor professionele 
beleggers. Ten behoeve van de publieke verspreiding van informatie dienen BAB's er alleen 
toe te worden verplicht de relevante informatie "ter beschikking te stellen".

Amendement 1112
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een BAB verstrekt de beleggers voor 
elk door hem beheerd AB periodiek 
informatie over:

2. AB's en BAB's, voor elk door hen
beheerd AB, verstrekken de beleggers, de 
begunstigden, hun vertegenwoordigers en 
hun aangewezen analisten periodiek 
informatie over:

Or. en

Motivering

Pensioenfondsen dragen een bijzondere verantwoordelijkheid voor ouderdomsverzekeringen. 
Wanneer zij mogen beleggen in AB's, zijn specifieke informatieregels voor AB's dan ook van 
essentieel belang. Primaire beleggers, i.e. degenen die een ouderdomsverzekering genieten, 
moeten alle relevante informatie krijgen, zodat zij hun fiduciaire dienstverlener, namelijk hun 
pensioenfonds, kunnen controleren.
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Amendement 1113
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een BAB verstrekt de beleggers voor 
elk door hem beheerd AB periodiek 
informatie over:

2. AB's en BAB's, voor elk door hen
beheerd AB, verstrekken de beleggers, de 
begunstigden, hun vertegenwoordigers en 
hun aangewezen analisten periodiek 
informatie over:

Or. en

Motivering

Pensioenfondsen dragen een bijzondere verantwoordelijkheid voor ouderdomsverzekeringen. 
Wanneer zij mogen beleggen in AB's, zijn specifieke informatieregels voor AB's dan ook van 
essentieel belang. Primaire beleggers, i.e. degenen die een ouderdomsverzekering genieten, 
moeten alle relevante informatie krijgen, zodat zij hun fiduciaire dienstverlener, namelijk hun 
pensioenfonds, kunnen controleren.

Amendement 1114
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een BAB verstrekt de beleggers voor elk 
door hem beheerd AB periodiek informatie 
over:

2. Een BAB verstrekt de beleggers voor elk 
door hem beheerd AB informatie over:

Or. en
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Amendement 1115
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2 – letters a en b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het percentage AB-activa waarvoor 
bijzondere regelingen gelden vanwege de 
illiquide aard ervan;

a) op periodieke basis, het percentage AB-
activa waarvoor bijzondere regelingen 
gelden vanwege de illiquide aard ervan;

b) nieuwe regelingen voor het beheer van 
de liquiditeit van het AB;

b) op periodieke basis, nieuwe regelingen 
voor het beheer van de liquiditeit van het 
AB;

Or. en

Amendement 1116
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het actuele risicoprofiel van het AB en 
de risicobeheersystemen waarmee de BAB 
deze risico's beheert.

c) op periodieke basis, maar minstens elke 
maand, tenzij de informatie sinds de 
laatste keer geen wijzigingen heeft
ondergaan, het actuele risicoprofiel van 
het AB, inclusief het toegepaste niveau 
van hefboomfinanciering, en de 
risicobeheersystemen waarmee de BAB 
deze risico's beheert.

Or. en
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Amendement 1117
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) significante wijzigingen in de 
bewaarnemingsregelingen; 

Or. en

Amendement 1118
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) het percentage van de hergebruikte 
of overgedragen AB-activa, indien van 
toepassing.

Or. en

Amendement 1119
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor AB’s die openstaan voor 
pensioenfondsen, maakt de BAB de 
risico’s die aan deze activaklasse kleven, 
openbaar. 
De Commissie stelt bijkomende 
informatievereisten terzake vast.

Or. en
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Motivering

Pensioenfondsen dragen een bijzondere verantwoordelijkheid voor ouderdomsverzekeringen. 
Wanneer zij mogen beleggen in AB's, zijn specifieke informatieregels voor AB's dan ook van 
essentieel belang. De primaire beleggers, d.w.z. degenen die een ouderdomsverzekering 
genieten, moeten alle relevante informatie krijgen, zodat zij hun fiduciaire dienstverlener, 
namelijk hun pensioenfonds, kunnen controleren.

Amendement 1120
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor AB’s die openstaan voor 
pensioenfondsen, maakt de BAB de 
risico’s die aan deze activaklasse kleven, 
openbaar. 
De Commissie stelt bijkomende 
informatievereisten terzake vast.

Or. en

Motivering

Pensioenfondsen dragen een bijzondere verantwoordelijkheid voor ouderdomsverzekeringen. 
Wanneer zij mogen beleggen in AB's, zijn specifieke informatieregels voor AB's dan ook van 
essentieel belang. De primaire beleggers, d.w.z. degenen die een ouderdomsverzekering 
genieten, moeten alle relevante informatie krijgen, zodat zij hun fiduciaire dienstverlener, 
namelijk hun pensioenfonds, kunnen controleren.

Amendement 1121
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter nadere 
uitwerking van de informatieverplichtingen 
van BAB's en de frequentie van de 

3. De Commissie kan via gedelegeerde 
handelingen in overeenstemming met de 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater 
maatregelen vaststellen ter nadere 
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informatie als bedoeld in lid 2. Deze 
maatregelen worden afgestemd op het 
soort BAB waarop zij van toepassing zijn.

uitwerking van de informatieverplichtingen 
van BAB's en de frequentie van de 
informatie als bedoeld in lid 2. Deze 
handelingen worden afgestemd op het 
soort BAB waarop zij van toepassing zijn.

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 1122
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter nadere 
uitwerking van de informatieverplichtingen 
van BAB's en de frequentie van de 
informatie als bedoeld in lid 2. Deze 
maatregelen worden afgestemd op het 
soort BAB waarop zij van toepassing zijn.

3. De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen vast ter nadere uitwerking 
van de informatieverplichtingen van AB's 
en BAB's en de frequentie van de 
informatie als bedoeld in lid 2. Deze 
handelingen worden afgestemd op het 
soort AB en BAB waarop zij van 
toepassing zijn.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij de titel. De artikelen 19 t/m 30 van de richtlijn moeten ook van toepassing 
zijn op AB's.
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Amendement 1123
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter nadere 
uitwerking van de informatieverplichtingen 
van BAB's en de frequentie van de 
informatie als bedoeld in lid 2. Deze 
maatregelen worden afgestemd op het 
soort BAB waarop zij van toepassing zijn.

3. De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen vast ter nadere uitwerking 
van de informatieverplichtingen van AB's 
en BAB's en de frequentie van de 
informatie als bedoeld in lid 2. Deze 
handelingen worden afgestemd op het 
soort AB en BAB waarop zij van 
toepassing zijn.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij de titel. De artikelen 19 t/m 30 van de richtlijn moeten ook van toepassing 
zijn op AB's.

Amendement 1124
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter nadere 
uitwerking van de informatieverplichtingen 
van BAB's en de frequentie van de 
informatie als bedoeld in lid 2. Deze 
maatregelen worden afgestemd op het 
soort BAB waarop zij van toepassing zijn.

3. De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen vast ter nadere uitwerking 
van de informatieverplichtingen van BAB's 
en de frequentie van de informatie als 
bedoeld in lid 2. Deze handelingen worden 
afgestemd op het soort BAB waarop zij 
van toepassing zijn en zijn evenredig, 
waarbij o.a. rekening wordt gehouden met 
de verschillen qua omvang, middelen, 
complexiteit, aard, beleggingen, 
beleggingsstrategieën en -technieken, 
structuren en beleggers tussen de diverse 
soorten BAB's.

Or. en



PE439.133v01-00 84/117 AM\805040NL.doc

NL

Motivering

Het amendement heeft tot doel beter rekening te houden met de bijzondere kenmerken van de 
diverse soorten AB's.

Amendement 1125
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter nadere 
uitwerking van de informatieverplichtingen 
van BAB's en de frequentie van de 
informatie als bedoeld in lid 2. Deze 
maatregelen worden afgestemd op het 
soort BAB waarop zij van toepassing zijn.

3. De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen vast ter nadere uitwerking 
van de informatieverplichtingen van BAB's 
en de frequentie van de informatie als 
bedoeld in lid 2. Deze handelingen worden 
afgestemd op het soort BAB waarop zij 
van toepassing zijn en zijn evenredig, 
waarbij o.a. rekening wordt gehouden met 
de verschillen qua omvang, middelen, 
complexiteit, aard, beleggingen, 
beleggingsstrategieën en -technieken, 
structuren en beleggers tussen de diverse 
soorten BAB's.

Or. en

Motivering

De voorgestelde amendementen hebben tot doel beter rekening te houden met de specifieke 
kenmerken van de diverse soorten AB's.

Amendement 1126
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter nadere 
uitwerking van de informatieverplichtingen 

3. De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen vast ter nadere uitwerking 
van de informatieverplichtingen van BAB's 
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van BAB's en de frequentie van de 
informatie als bedoeld in lid 2. Deze 
maatregelen worden afgestemd op het 
soort BAB waarop zij van toepassing zijn.

en de frequentie van de informatie als 
bedoeld in lid 2. Deze handelingen worden 
afgestemd op het soort BAB waarop zij 
van toepassing zijn en zijn evenredig, 
waarbij o.a. rekening wordt gehouden met 
de verschillen qua omvang, middelen, 
complexiteit, aard, beleggingen, 
beleggingsstrategieën en -technieken, 
structuren en beleggers tussen de diverse 
soorten BAB's.

Or. en

Motivering

Er dient rekening te worden gehouden met de bijzondere kenmerken van de diverse soorten 
AB's.

Amendement 1127
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter nadere 
uitwerking van de informatieverplichtingen 
van BAB's en de frequentie van de 
informatie als bedoeld in lid 2. Deze 
maatregelen worden afgestemd op het 
soort BAB waarop zij van toepassing zijn.

3. De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen vast ter nadere uitwerking 
van de informatieverplichtingen van BAB's 
en de frequentie van de informatie als 
bedoeld in lid 2. Deze handelingen worden 
afgestemd op het soort BAB waarop zij 
van toepassing zijn en zijn evenredig, 
waarbij o.a. rekening wordt gehouden met 
de verschillen qua omvang, middelen, 
complexiteit, aard, beleggingen, 
beleggingsstrategieën en -technieken, 
structuren en beleggers tussen de diverse 
soorten BAB's.

Or. en

Motivering

Hiermee kan in de richtlijn beter rekening worden gehouden met de bijzondere kenmerken 
van de diverse soorten AB's.
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Amendement 1128
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt
uitvoeringsmaatregelen vast ter nadere 
uitwerking van de informatieverplichtingen 
van BAB's en de frequentie van de 
informatie als bedoeld in lid 2. Deze 
maatregelen worden afgestemd op het 
soort BAB waarop zij van toepassing zijn.

3. De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen vast ter nadere uitwerking 
van de informatieverplichtingen van BAB's 
en de frequentie van de informatie als 
bedoeld in lid 2. Deze handelingen worden 
afgestemd op het soort BAB waarop zij 
van toepassing zijn en zijn evenredig, 
waarbij o.a. rekening wordt gehouden met 
de verschillen qua omvang, middelen, 
complexiteit, aard, beleggingen, 
beleggingsstrategieën en -technieken, 
structuren en beleggers tussen de diverse 
soorten BAB's.

Or. en

Motivering

De uitvoeringsmaatregelen van niveau 2 moeten evenredig zijn en mogen entiteiten niet 
overmatig straffen wanneer er geen duidelijk voordeel verbonden is aan de kosten van de 
naleving.

Amendement 1129
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 - lid 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

De bepalingen van de artikelen 19-20 zijn niet relevant voor of toegesneden op dit soort 
bedrijven. Beursgenoteerde holdings vallen al onder de bestaande communautaire wetgeving 
inzake transparantie en informatieverstrekking in de prospectus- en transparantierichtlijnen 
alsook onder nationale regelingen en fondsenreglementen. Aldus wordt ervoor gezorgd dat 
deze bedrijven al adequate informatie verstrekken. Voor een bedrijf waarvan de aandelen op 
een openbare markt worden verhandeld is het ondoenlijk beleggers de in artikel 20 vereiste 
informatie te verstrekken voordat zij in het bedrijf beleggen.

Amendement 1130

Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. BAB's brengen aan de bevoegde 
autoriteiten van hun lidstaat van herkomst 
regelmatig verslag uit over de voornaamste 
markten en instrumenten waarin zij voor 
het door hen beheerde AB’s handelen.

1. AB's en BAB's brengen voor elk door 
hen beheerd AB aan de bevoegde 
autoriteiten van hun lidstaat van herkomst 
regelmatig verslag uit over de voornaamste 
markten en instrumenten waarin zij 
handelen.

Or. en

Motivering

Artikel 21, lid 2, letter a bis (nieuw): In overeenstemming met het bepaalde in artikel 20, lid 1, 
letter a), dienen de bevoegde autoriteiten dezelfde informatie te ontvangen als de beleggers. 
Voor andere bepalingen zie de motivering bij de titel. De artikelen 19 t/m 30 van de richtlijn 
moeten ook van toepassing zijn op AB's.
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Amendement 1131
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. BAB's brengen aan de bevoegde 
autoriteiten van hun lidstaat van herkomst 
regelmatig verslag uit over de voornaamste 
markten en instrumenten waarin zij voor 
het door hen beheerde AB’s handelen.

1. AB's en BAB's brengen voor elk door 
hen beheerd AB aan de bevoegde 
autoriteiten van hun lidstaat van herkomst 
regelmatig verslag uit over de voornaamste 
markten en instrumenten waarin zij 
handelen.

Or. en

Amendement 1132
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij verstrekken geaggregeerde informatie 
over de voornaamste instrumenten waarin 
zij handelen, de beurzen waarvan zij lid 
zijn of waarop zij actief handelen, en de 
voornaamste posities en belangrijkste 
concentraties van elk door hen beheerd 
AB.

AB's en BAB's verstrekken voor elk door 
hen beheerd AB geaggregeerde informatie 
over de voornaamste instrumenten waarin 
zij handelen, de beurzen waarvan zij lid 
zijn of waarop zij actief handelen, en de 
voornaamste posities en belangrijkste 
concentraties.

Or. en

Motivering

Artikel 21, lid 2, letter a bis (nieuw): In overeenstemming met het bepaalde in artikel 20, lid 1, 
letter a), dienen de bevoegde autoriteiten dezelfde informatie te ontvangen als de beleggers. 
Voor andere bepalingen zie de motivering bij de titel. De artikelen 19 t/m 30 van de richtlijn 
moeten ook van toepassing zijn op AB's.
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Amendement 1133
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij verstrekken geaggregeerde informatie 
over de voornaamste instrumenten waarin 
zij handelen, de beurzen waarvan zij lid 
zijn of waarop zij actief handelen, en de 
voornaamste posities en belangrijkste 
concentraties van elk door hen beheerd 
AB.

AB's en BAB's verstrekken voor elk door 
hen beheerd AB geaggregeerde informatie 
over de voornaamste instrumenten waarin 
zij handelen, de beurzen waarvan zij lid 
zijn of waarop zij actief handelen, en de 
voornaamste posities en belangrijkste 
concentraties.

Or. en

Amendement 1134
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij verstrekken geaggregeerde informatie 
over de voornaamste instrumenten waarin 
zij handelen, de beurzen waarvan zij lid 
zijn of waarop zij actief handelen, en de 
voornaamste posities en belangrijkste 
concentraties van elk door hen beheerd 
AB.

Zij verstrekken informatie over de 
voornaamste instrumenten waarin zij 
handelen, de beurzen waarvan zij lid zijn 
of waarop zij actief handelen, en de 
voornaamste posities en belangrijkste 
concentraties van elk door hen beheerd 
AB.

Or. en

Amendement 1135
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij verstrekken geaggregeerde informatie Zij verstrekken geaggregeerde informatie 
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over de voornaamste instrumenten waarin 
zij handelen, de beurzen waarvan zij lid 
zijn of waarop zij actief handelen, en de 
voornaamste posities en belangrijkste 
concentraties van elk door hen beheerd 
AB.

over de voornaamste instrumenten waarin 
zij handelen, de beurzen waarvan zij lid 
zijn of waarop zij actief handelen, en de 
voornaamste handelsposities en 
belangrijkste daaruit resulterende
concentraties van elk door hen beheerd 
AB.

Or. en

Motivering

Private-equity-BAB's houden zich niet bezig met effectenhandel, maar met 
langetermijnbeleggingen in een klein aantal illiquide activa, die normaal gesproken 
gedurende 3 tot 7 jaar worden aangehouden.

Amendement 1136
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij verstrekken geaggregeerde informatie 
over de voornaamste instrumenten waarin 
zij handelen, de beurzen waarvan zij lid 
zijn of waarop zij actief handelen, en de 
voornaamste posities en belangrijkste 
concentraties van elk door hen beheerd 
AB.

Zij verstrekken geaggregeerde informatie 
over de voornaamste instrumenten waarin 
zij handelen, de beurzen waarvan zij lid 
zijn of waarop zij actief handelen, en de 
voornaamste handelsposities en 
belangrijkste daaruit resulterende
concentraties van elk door hen beheerd 
AB.

Or. en

Motivering

Een BAB moet de bevoegde autoriteit het jaarverslag van elk door hem beheerd fonds en elk 
kwartaal een overzicht van de door hem beheerde fondsen verstrekken. De overige in artikel 
21 gestelde eisen zijn alleen toepasselijk (wat art. 21, lid 1, betreft) voor fondsen die 
regelmatig op openbare markten worden verhandeld, en (wat art. 21, lid 2, betreft) voor 
fondsen met terugbetalingsrechten. Het is niet juist deze eisen toe te passen op fondsen die 
alleen in niet-genoteerde effecten of fondsen van het closed-end-type beleggen.
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Amendement 1137
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij verstrekken geaggregeerde informatie 
over de voornaamste instrumenten waarin 
zij handelen, de beurzen waarvan zij lid 
zijn of waarop zij actief handelen, en de 
voornaamste posities en belangrijkste 
concentraties van elk door hen beheerd 
AB.

Zij verstrekken geaggregeerde informatie 
over de voornaamste instrumenten waarin 
zij handelen, de beurzen waarvan zij lid 
zijn of waarop zij actief handelen, en de 
voornaamste handelsposities en 
belangrijkste daaruit resulterende
concentraties van elk door hen beheerd 
AB.

Or. en

Motivering

Private-equity-BAB's houden zich niet bezig met effectenhandel, maar met 
langetermijnbeleggingen in een klein aantal illiquide activa, die normaal gesproken 
gedurende 3 tot 7 jaar worden aangehouden; daarom moeten deze bepalingen niet gelden 
voor private equity. Het hanteren van irrelevante informatievereisten zal alleen leiden tot 
onnodige kosten voor BAB’s en bevoegde autoriteiten.

Amendement 1138
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij verstrekken geaggregeerde informatie 
over de voornaamste instrumenten waarin 
zij handelen, de beurzen waarvan zij lid 
zijn of waarop zij actief handelen, en de 
voornaamste posities en belangrijkste 
concentraties van elk door hen beheerd 
AB.

Zij verstrekken geaggregeerde informatie 
over de voornaamste instrumenten waarin 
zij handelen, de beurzen waarvan zij lid 
zijn of waarop zij actief handelen, en de 
voornaamste handelsposities en 
belangrijkste daaruit resulterende
concentraties van elk door hen beheerd 
AB.

Or. en
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Amendement 1139
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een BAB brengt aan de bevoegde 
autoriteiten van zijn lidstaat van herkomst 
voor elk door hem beheerd AB regelmatig 
verslag uit over:

2. Een BAB brengt aan de bevoegde 
autoriteiten van zijn lidstaat van herkomst 
voor elk door hem beheerd AB waarbij 
terugbetalingsrechten kunnen worden 
uitgeoefend regelmatig verslag uit over:

Or. en

Motivering

De voorgestelde amendementen hebben tot doel beter rekening te houden met de specifieke 
kenmerken van de diverse soorten AB's.

Amendement 1140
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een BAB brengt aan de bevoegde 
autoriteiten van zijn lidstaat van herkomst 
voor elk door hem beheerd AB regelmatig 
verslag uit over:

2. Een BAB brengt aan de bevoegde 
autoriteiten van zijn lidstaat van herkomst 
voor elk door hem beheerd AB waarbij 
terugbetalingsrechten kunnen worden 
uitgeoefend regelmatig verslag uit over:

Or. en

Motivering

Een BAB moet de bevoegde autoriteit het jaarverslag van elk door hem beheerd fonds en elk 
kwartaal een overzicht van de door hem beheerde fondsen verstrekken. De overige in artikel 
21 gestelde eisen zijn alleen toepasselijk (wat art. 21, lid 1, betreft) voor fondsen die 
regelmatig op openbare markten worden verhandeld, en (wat art. 21, lid 2, betreft) voor 
fondsen met terugbetalingsrechten. Het is niet juist deze eisen toe te passen op fondsen die 
alleen in niet-genoteerde effecten of fondsen van het closed-end-type beleggen.
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Amendement 1141
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een BAB brengt aan de bevoegde 
autoriteiten van zijn lidstaat van herkomst 
voor elk door hem beheerd AB regelmatig 
verslag uit over:

2. Een BAB brengt aan de bevoegde 
autoriteiten van zijn lidstaat van herkomst 
voor elk door hem beheerd AB waarbij 
terugbetalingsrechten kunnen worden 
uitgeoefend regelmatig verslag uit over:

Or. en

Motivering

Deze bepaling is niet relevant voor private-equity-AB’s, want dit zijn illiquide constructies 
voor beleggingen in een bepaalde categorie illiquide activa en zij kennen geen zodanige 
veranderingen in hun profiel of liquiditeitsbehoefte dat periodieke openbaarmaking vereist is. 
Toepassing van deze bepaling op private-equity-BAB’s, die geen terugbetalingsrechten 
kennen, zou alleen leiden tot onnodige kosten voor BAB’s en bevoegde autoriteiten. Daarom 
moet deze bepaling worden gewijzigd, zodat zij alleen geldt waar dat relevant is.

Amendement 1142
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. For each AIF an AIFM manages, it shall 
periodically report the following to the 
competent authorities of its home Member 
State:

2. Een BAB brengt aan de bevoegde 
autoriteiten van zijn lidstaat van herkomst 
voor elk door hem beheerd AB waarbij 
terugbetalingsrechten kunnen worden 
uitgeoefend regelmatig verslag uit over:

Or. en
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Amendement 1143
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een BAB brengt aan de bevoegde 
autoriteiten van zijn lidstaat van herkomst 
voor elk door hem beheerd AB regelmatig 
verslag uit over:

2. Een BAB is alleen verplicht de onder 
a), b) en c) bedoelde informatie te 
verstrekken voor AB’s die terugbetaling 
toestaan als beleggers daarvoor kiezen. 
Een BAB brengt aan de bevoegde 
autoriteiten van zijn lidstaat van herkomst 
voor elk door hem beheerd AB regelmatig 
verslag uit over:

Or. en

Motivering

Wanneer beleggers geen terugbetalingsrechten hebben, is periodieke informatie met 
betrekking tot illiquide activa of liquiditeit niet nodig.

Amendement 1144
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een BAB brengt aan de bevoegde 
autoriteiten van zijn lidstaat van herkomst 
voor elk door hem beheerd AB regelmatig 
verslag uit over:

2. AB's en BAB's brengen aan de 
bevoegde autoriteiten van hun lidstaat van 
herkomst voor elk door hen beheerd AB 
regelmatig verslag uit over:

Or. en
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Amendement 1145
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een BAB brengt aan de bevoegde 
autoriteiten van zijn lidstaat van herkomst 
voor elk door hem beheerd AB regelmatig 
verslag uit over:

2. AB's en BAB's brengen aan de 
bevoegde autoriteiten van hun lidstaat van 
herkomst voor elk door hen beheerd AB 
regelmatig verslag uit over:

Or. en

Motivering

Artikel 21, lid 2, letter a bis (nieuw): In overeenstemming met het bepaalde in artikel 20, lid 1, 
letter a), dienen de bevoegde autoriteiten dezelfde informatie te ontvangen als de beleggers. 
Voor andere bepalingen zie de motivering bij de titel. De artikelen 19 t/m 30 van de richtlijn 
moeten ook van toepassing zijn op AB's.

Amendement 1146
Peter Skinner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een BAB brengt aan de bevoegde 
autoriteiten van zijn lidstaat van herkomst 
voor elk door hem beheerd AB regelmatig
verslag uit over:

2. Een BAB brengt aan de bevoegde 
autoriteiten van zijn lidstaat van herkomst 
voor elk door hem beheerd AB op verzoek
verslag uit over:

Or. en

Motivering

It is appropriate to provide supervisors with the power to collect systemically relevant 
information from AIFM to enable the identification and assessment of emerging systemic 
risks. It is not however necessary to require that all AIFM subject to the Directive 
periodically report information to their supervisors. Such a requirement would impose 
disproportionate costs on those AIFM which are not of systemic importance/relevance and 
would require supervisors to collect vast quantities of data and information which could 
overwhelm them and risk shifting their focus away from systemically important/relevant 
AIFM.
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Amendement 1147
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een BAB brengt aan de bevoegde 
autoriteiten van zijn lidstaat van herkomst 
voor elk door hem beheerd AB regelmatig 
verslag uit over:

2. Een BAB brengt aan de EAEM en de 
bevoegde autoriteiten van zijn lidstaat van 
herkomst voor elk door hem beheerd AB 
regelmatig verslag uit over:

Or. en

Motivering

De EAEM moet het eindtoezicht op BAB's uitoefenen en moet met het oog daarop in kennis 
worden gesteld van alle relevante verslagen en informatie.

Amendement 1148
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) een beschrijving van de AB-
beleggingsstrategie en -doelstellingen, alle 
activa waarin het AB mag beleggen, de 
technieken die het daarbij mag toepassen, 
en alle risico's daarvan, eventueel 
geldende beleggingsbeperkingen, de 
omstandigheden waaronder het AB van 
hefboomfinanciering gebruik mag maken, 
de toegestane soorten en bronnen van de 
hefboomfinanciering en de risico's 
daarvan, en beperkingen op het gebruik 
van hefboomfinanciering;

Or. en
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Amendement 1149
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) een beschrijving van de AB-
beleggingsstrategie en -doelstellingen, alle 
activa waarin het AB mag beleggen, de 
technieken die het daarbij mag toepassen, 
en alle risico's daarvan, eventueel 
geldende beleggingsbeperkingen, de 
omstandigheden waaronder het AB van 
hefboomfinanciering gebruik mag maken, 
de toegestane soorten en bronnen van de 
hefboomfinanciering en de risico's 
daarvan, en beperkingen op het gebruik 
van hefboomfinanciering;

Or. en

Motivering

Artikel 21, lid 2, letter a bis (nieuw): In overeenstemming met het bepaalde in artikel 20, lid 1, 
letter a), dienen de bevoegde autoriteiten dezelfde informatie te ontvangen als de beleggers. 
Voor andere bepalingen zie de motivering bij de titel. De artikelen 19 t/m 30 van de richtlijn 
moeten ook van toepassing zijn op AB's.

Amendement 1150
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het actuele risicoprofiel van het AB en 
de risicobeheerinstrumenten waarmee de 
BAB deze risico's beheert; 

c) het actuele risicoprofiel van het AB en 
de risicobeheerinstrumenten om deze 
risico's te beheren; 

Or. en
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Amendement 1151
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het actuele risicoprofiel van het AB en 
de risicobeheerinstrumenten waarmee de 
BAB deze risico's beheert; 

c) het actuele risicoprofiel van het AB en 
de risicobeheerinstrumenten om deze 
risico's te beheren; 

Or. en

Motivering

Artikel 21, lid 2, letter a bis (nieuw): In overeenstemming met het bepaalde in artikel 20, lid 1, 
letter a), dienen de bevoegde autoriteiten dezelfde informatie te ontvangen als de beleggers. 
Voor andere bepalingen zie de motivering bij de titel. De artikelen 19 t/m 30 van de richtlijn 
moeten ook van toepassing zijn op AB's.

Amendement 1152
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het actuele risicoprofiel van het AB en 
de risicobeheerinstrumenten waarmee de 
BAB deze risico's beheert; 

c) het actuele risicoprofiel van het AB, met 
inbegrip van de gebruikte 
hefboomfinanciering, en de 
risicobeheerinstrumenten waarmee de BAB 
deze risico's beheert; 

Or. en

Motivering

De bevoegde autoriteiten moeten een volledig beeld van AB's en BAB's krijgen.
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Amendement 1153
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de totale hefboomfinanciering 
waarmee elk door hem beheerd AB werkt, 
een onderverdeling in 
hefboomfinanciering uit geleend geld of 
geleende effecten en hefboomfinanciering 
in de vorm van financiële derivaten en de 
mate waarin hun activa in het kader van 
hefboomfinancieringsregelingen worden 
hergebruikt, met inbegrip van de vijf 
grootste bronnen van geleend geld of 
geleende effecten en de ontvangen 
hefboomfinanciering voor elk door hem 
beheerd AB. 

Or. en

Amendement 1154
Wolf Klinz, Carl Haglund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) indien van toepassing, de 
gebruikmaking van baissetransacties in 
de verslaggevingsperiode.

Schrappen

Or. en

Motivering

Hiervoor moet een horizontale maatregel worden getroffen.
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Amendement 1155
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) de vergoedingenstructuur en de aan 
de BAB betaalde bedragen;

Or. en

Motivering

De bevoegde autoriteiten moeten een volledig beeld van AB's en BAB's krijgen. De 
vergoedingenstructuur is belangrijk voor het bepalen van risico’s.

Amendement 1156
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e ter) de lijst van beleggers;

Or. en

Motivering

De bevoegde autoriteiten moeten een volledig beeld van AB's en BAB's krijgen. De lijst van 
beleggers helpt bij de beoordeling van het soort beleggers dat blootstaat aan een 
systeemrisico.

Amendement 1157
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2 – letter e quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e quater) prestatiegegevens van het AB, 
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met inbegrip van waardering van activa.

Or. en

Motivering

De bevoegde autoriteiten moeten een volledig beeld van AB's en BAB's krijgen.

Amendement 1158
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onder uitzonderlijke omstandigheden en 
indien dit vereist is om de stabiliteit en 
integriteit van het financiële stelsel te 
waarborgen of duurzame groei op lange 
termijn te bevorderen, kunnen de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
herkomst en de Commissie aanvullende 
rapportage-eisen stellen.

Or. en

Amendement 1159
Wolf Klinz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van herkomst zenden de geaggregeerde 
informatie, zoals bedoeld in de eerste 
alinea, onder d bis), in een 
gemeenschappelijke opmaak toe aan het 
ECSR (Europees Comité voor 
systeemrisico’s) en de EAEM.

Or. en
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Amendement 1160
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een BAB zendt de bevoegde autoriteiten 
van zijn lidstaat van herkomst voor elk 
door hem beheerd AB de volgende stukken 
toe:

3. AB's en BAB's zenden de bevoegde 
autoriteiten van hun lidstaat van herkomst 
voor elk door hen beheerd AB de volgende 
stukken toe:

Or. en

Motivering

Artikel 21, lid 2, letter a bis (nieuw): In overeenstemming met het bepaalde in artikel 20, lid 1, 
letter a), dienen de bevoegde autoriteiten dezelfde informatie te ontvangen als de beleggers. 
Voor andere bepalingen zie de motivering bij de titel. De artikelen 19 t/m 30 van de richtlijn 
moeten ook van toepassing zijn op AB's.

Amendement 1161
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een BAB zendt de bevoegde autoriteiten 
van zijn lidstaat van herkomst voor elk 
door hem beheerd AB de volgende stukken 
toe:

3. AB's en BAB's zenden de bevoegde 
autoriteiten van hun lidstaat van herkomst 
voor elk door hen beheerd AB de volgende 
stukken toe:

Or. en

Motivering

Artikel 21, lid 2, letter a bis (nieuw): In overeenstemming met het bepaalde in artikel 20, lid 1, 
letter a) dienen de bevoegde autoriteiten dezelfde informatie te ontvangen als de beleggers. 
Voor andere bepalingen zie de motivering bij de titel. De artikelen 19 t/m 30 van de richtlijn 
moeten ook van toepassing zijn op AB's.
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Amendement 1162
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een BAB zendt de bevoegde autoriteiten 
van zijn lidstaat van herkomst voor elk 
door hem beheerd AB de volgende stukken 
toe:

3. Een BAB zendt de EAEM en de 
bevoegde autoriteiten van zijn lidstaat van 
herkomst voor elk door hem beheerd AB 
de volgende stukken toe:

Or. en

Motivering

De EAEM moet het eindtoezicht op BAB's uitoefenen en moet met het oog daarop in kennis 
worden gesteld van alle relevante verslagen en informatie.

Amendement 1163
Jürgen Klute

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een jaarverslag van elk door hem 
beheerd AB over elk boekjaar, en wel 
binnen vier maanden na afloop van de 
periode waarop het betrekking heeft;

a) een jaarverslag over elk boekjaar, en wel 
binnen vier maanden na afloop van de 
periode waarop het betrekking heeft;

Or. en

Motivering

Artikel 21, lid 2, letter a bis (nieuw): In overeenstemming met het bepaalde in artikel 20, lid 1, 
letter a) dienen de bevoegde autoriteiten dezelfde informatie te ontvangen als de beleggers. 
Voor andere bepalingen zie de motivering bij de titel. De artikelen 19 t/m 30 van de richtlijn 
moeten ook van toepassing zijn op AB's.
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Amendement 1164
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een jaarverslag van elk door hem 
beheerd AB over elk boekjaar, en wel 
binnen vier maanden na afloop van de 
periode waarop het betrekking heeft;

a) een jaarverslag over elk boekjaar, en wel 
binnen vier maanden na afloop van de 
periode waarop het betrekking heeft;

Or. en

Motivering

Artikel 21, lid 2, letter a bis (nieuw): In overeenstemming met het bepaalde in artikel 20, lid 1, 
letter a) dienen de bevoegde autoriteiten dezelfde informatie te ontvangen als de beleggers. 
Voor andere bepalingen zie de motivering bij de titel. De artikelen 19 t/m 30 van de richtlijn 
moeten ook van toepassing zijn op AB's.

Amendement 1165
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een jaarverslag van elk door hem 
beheerd AB over elk boekjaar, en wel 
binnen vier maanden na afloop van de 
periode waarop het betrekking heeft;

a) een jaarverslag van elk door hem 
beheerd AB over elk boekjaar, en wel 
binnen vier maanden na afloop van de 
periode waarop het betrekking heeft of, 
wanneer informatie van derden wordt 
gevraagd (zoals het auditverslag over 
eventuele onderliggende beleggingen van 
het AB), uiterlijk zes maanden na afloop 
van het boekjaar;

Or. en

Motivering

De controle op private-equityfondsen kan een voorafgaande controle op 
portefeuilleondernemingen noodzakelijk maken, en de door deze richtlijn opgelegde termijnen 
moeten de portefeuilleondernemingen voldoende tijd laten om hun eigen rekeningen te 
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produceren.  Het lijkt dan ook niet passend om voor de AB's een termijn van vier maanden 
verplicht te stellen. 

Amendement 1166
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een jaarverslag van elk door hem 
beheerd AB over elk boekjaar, en wel 
binnen vier maanden na afloop van de 
periode waarop het betrekking heeft;

a) een jaarverslag van elk door hem 
beheerd AB over elk boekjaar, en wel 
binnen vier maanden na afloop van de 
periode waarop het betrekking heeft of, 
wanneer informatie van derden wordt 
gevraagd (zoals het auditverslag over 
eventuele onderliggende beleggingen van 
het AB) uiterlijk zes maanden na afloop 
van het boekjaar;

Or. en

Motivering

De controle op private-equityfondsen kan een voorafgaande controle op 
portefeuilleondernemingen noodzakelijk maken, en de door deze richtlijn opgelegde termijnen 
moeten de portefeuilleondernemingen voldoende tijd laten om hun eigen rekeningen te 
produceren.  Het lijkt dan ook niet passend om voor de AB's een termijn van vier maanden 
verplicht te stellen. 

Amendement 1167
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een jaarverslag van elk door hem 
beheerd AB over elk boekjaar, en wel 
binnen vier maanden na afloop van de 
periode waarop het betrekking heeft;

a) een jaarverslag van elk door hem 
beheerd AB over elk boekjaar, en wel 
binnen vier maanden na afloop van de 
periode waarop het betrekking heeft of, 
wanneer informatie van derden wordt 
gevraagd (zoals het auditverslag over 
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eventuele onderliggende beleggingen van 
het AB) uiterlijk zes maanden na afloop 
van het boekjaar; 

Or. en

Amendement 1168
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een jaarverslag van elk door hem 
beheerd AB over elk boekjaar, en wel 
binnen vier maanden na afloop van de 
periode waarop het betrekking heeft;

a) een jaarverslag van elk door hem 
beheerd AB over elk boekjaar, en wel 
binnen vier maanden na afloop van de 
periode waarop het betrekking heeft of, 
wanneer informatie van derden wordt 
gevraagd (zoals het auditverslag over 
eventuele onderliggende beleggingen van 
het AB) uiterlijk zes maanden na afloop 
van het boekjaar;

Or. en

Motivering

Een BAB moet de bevoegde autoriteit het jaarverslag van elk door hem beheerd fonds en elk 
kwartaal een overzicht van de door hem beheerde fondsen verstrekken. De overige in artikel 
21 gestelde eisen zijn alleen toepasselijk (wat art. 21, lid 1, betreft) voor fondsen die 
regelmatig op openbare markten worden verhandeld, en (wat art. 21, lid 2, betreft) voor 
fondsen met terugbetalingsrechten. Het is niet juist deze eisen toe te passen op fondsen die 
alleen in niet-genoteerde effecten of fondsen van het closed-end-type beleggen.

Amendement 1169
Diogo Feio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. BAB's die een of meer AB's beheren 
die op systeemrelevante wijze met een 
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hoge hefboomfinanciering werken, 
verstrekken de bevoegde autoriteiten van 
hun lidstaat van herkomst informatie over 
de totale hefboomfinanciering waarmee 
elk door hen beheerd AB werkt, een 
onderverdeling in hefboomfinanciering 
uit geleend geld of geleende effecten en 
hefboomfinanciering in de vorm van 
financiële derivaten en, indien bekend, de 
mate waarin AB- activa in het kader van 
hefboomfinancieringsregelingen worden 
hergebruikt. 
Deze informatie bevat voor elk door de 
BAB beheerd AB de identiteit van de vijf 
grootste bronnen van geleend geld of 
geleende effecten en de 
hefboomfinancieringsbedragen die van 
elke entiteit voor elk door de BAB beheerd 
AB zijn ontvangen.

Or. en

Motivering

Sluit aan bij het compromisvoorstel van het Zweedse voorzitterschap. De vereisten met 
betrekking tot de aan de autoriteiten te verstrekken gegevens (artikelen 22, 23 en 24) zijn nu 
in artikel 21 opgenomen. Dit amendement bekrachtigt de rapportageverplichtingen jegens de 
bevoegde autoriteiten en vult deze aan.

Amendement 1170
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. BAB's die een of meer AB's beheren 
die op systeemrelevante wijze met een 
hoge hefboomfinanciering werken, 
verstrekken de bevoegde autoriteiten van 
hun lidstaat van herkomst informatie over 
de totale hefboomfinanciering waarmee 
elk door hen beheerd AB werkt, een 
onderverdeling in hefboomfinanciering 
uit geleend geld of geleende effecten en 
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hefboomfinanciering in de vorm van 
financiële derivaten en, indien bekend, de 
mate waarin AB- activa in het kader van 
hefboomfinancieringsregelingen worden 
hergebruikt.
Deze informatie bevat voor elk door de 
BAB beheerd AB de identiteit van de vijf 
grootste bronnen van geleend geld of 
geleende effecten en de 
hefboomfinancieringsbedragen die van 
elke entiteit voor elk door de BAB beheerd 
AB zijn ontvangen.

Or. en

Motivering

Openbaarmaking van systeemrelevante hefboomfinanciering.

Amendement 1171
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Elke bevoegde autoriteit maakt 
periodiek geaggregeerde cijfers openbaar 
met betrekking tot de informatie die zij uit 
hoofde van de leden 1 en 2 heeft 
ontvangen.

Or. en

Motivering

De publicatie van geaggregeerde informatie zal de beleggers en het brede publiek helpen bij 
de beoordeling van de werkelijke prestaties van AB’s, die tot dusverre veelal ondoorzichtig 
zijn gebleven door de in de bedrijfstak ingeburgerde praktijk om informatie alleen selectief 
openbaar te maken.
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Amendement 1172
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. Niets in deze richtlijn belet een 
BAB zijn bevoegde autoriteit ervan in 
kennis te stellen dat bepaalde door hem 
overeenkomstig deze richtlijn verstrekte 
informatie een bedrijfsgeheim of 
vertrouwelijke informatie is, 
onverminderd de mogelijkheid van de 
bevoegde autoriteit om overeenkomstig 
deze richtlijn informatie met andere 
bevoegde autoriteiten uit te wisselen.

Or. en

Motivering

Naast persoonsgegevens moeten ook bedrijfsgeheimen en vertrouwelijke informatie worden 
beschermd tegen openbaarmaking voor andere dan de bevoegde autoriteiten, om te 
voorkomen dat ondernemingen waarin BAB’s beleggen worden benadeeld.

Amendement 1173
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quinquies. De lidstaten zorgen ervoor 
dat de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van herkomst van een BAB 
toegang hebben tot informatie over het 
gebruik van baissetransacties voor 
rekening van de door de BAB beheerde 
AB's om te bepalen in hoeverre het 
gebruik van baissetransacties tot een 
toename van het systeemrisico in het 
financiële stelsel leidt of het gevaar van 
chaotische marktomstandigheden 
vergroot. De bevoegde autoriteiten van de 
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lidstaten van herkomst zorgen er eveneens 
voor dat dergelijke informatie voor alle 
BAB's waarop zij toezicht houden, in 
geaggregeerde vorm ter beschikking 
wordt gesteld van andere bevoegde 
autoriteiten, de EAEM en het ECSR 
middels de procedure van artikel 46 
inzake de samenwerking tussen 
toezichthouders.

Or. en

Motivering

Openbaarmaking van systeemrelevante baissetransacties.

Amendement 1174
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter verdere 
uitwerking van de 
rapportageverplichtingen als bedoeld in de 
leden 1, 2 en 3, alsmede van de frequentie 
ervan.

4. De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen vast overeenkomstig de 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater ter 
verdere uitwerking van de 
rapportageverplichtingen als bedoeld in de 
leden 1, 2 en 3, alsmede van de frequentie 
ervan. Dergelijke handelingen zijn 
passend en evenredig en worden 
afgestemd op het soort BAB en AB 
waarop zij van toepassing zijn, waarbij 
o.a. rekening wordt gehouden met de 
verschillen qua omvang, middelen, 
complexiteit, aard, beleggingen, 
beleggingsstrategieën en -technieken, 
structuren en beleggers tussen de diverse 
soorten BAB's.

Or. en

Motivering

Een BAB dient de bevoegde autoriteit het jaarverslag van elk door hem beheerd fonds te 
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verstrekken (binnen 6 maanden na het einde van het jaar – zie hierboven) en elk kwartaal een 
overzicht van de beheerde fondsen, maar de overige in artikel 21 gestelde eisen zijn alleen 
toepasselijk (wat art. 21, lid 1, betreft) voor fondsen die regelmatig op openbare markten 
worden verhandeld, en (wat art. 21, lid 2, betreft) voor fondsen met terugbetalingsrechten. 
Het is niet juist deze eisen toe te passen op fondsen die alleen in niet-genoteerde effecten of 
fondsen van het closed-end-type beleggen.

Daarnaast moet in de richtlijn beter rekening worden gehouden met de bijzondere kenmerken 
van de diverse soorten AB's.

Amendement 1175
Burkhard Balz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter verdere 
uitwerking van de 
rapportageverplichtingen als bedoeld in de 
leden 1, 2 en 3, alsmede van de frequentie 
ervan.

4. De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen vast overeenkomstig de 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater ter 
verdere uitwerking van de 
rapportageverplichtingen als bedoeld in de 
leden 1, 2 en 3, alsmede van de frequentie 
ervan. Dergelijke handelingen zijn 
passend en evenredig en worden 
afgestemd op het soort BAB en AB 
waarop zij van toepassing zijn, waarbij 
o.a. rekening wordt gehouden met de 
verschillen qua omvang, middelen, 
complexiteit, aard, beleggingen, 
beleggingsstrategieën en -technieken, 
structuren en beleggers tussen de diverse 
soorten BAB's.

Or. en

Motivering

Een BAB moet de bevoegde autoriteit het jaarverslag van elk door hem beheerd fonds en elk 
kwartaal een overzicht van de door hem beheerde fondsen verstrekken. De overige in artikel 
21 gestelde eisen zijn alleen toepasselijk (wat art. 21, lid 1, betreft) voor fondsen die 
regelmatig op openbare markten worden verhandeld, en (wat art. 21, lid 2, betreft) voor 
fondsen met terugbetalingsrechten. Het is niet juist deze eisen toe te passen op fondsen die 
alleen in niet-genoteerde effecten of fondsen van het closed-end-type beleggen.
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Amendement 1176
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter verdere 
uitwerking van de 
rapportageverplichtingen als bedoeld in de 
leden 1, 2 en 3, alsmede van de frequentie 
ervan.

4. De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen vast overeenkomstig de 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater ter 
verdere uitwerking van de 
rapportageverplichtingen als bedoeld in de 
leden 1, 2 en 3, alsmede van de frequentie 
ervan. Dergelijke handelingen zijn 
passend en evenredig en worden 
afgestemd op het soort BAB en AB 
waarop zij van toepassing zijn, waarbij 
o.a. rekening wordt gehouden met de 
verschillen qua omvang, middelen, 
complexiteit, aard, beleggingen, 
beleggingsstrategieën en -technieken, 
structuren en beleggers tussen de diverse 
soorten BAB's.

Or. en

Motivering

De uitvoeringsmaatregelen van niveau 2 moeten evenredig zijn en mogen entiteiten niet 
overmatig straffen wanneer er geen duidelijk voordeel verbonden is aan de kosten van de 
naleving.

Amendement 1177
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter verdere 
uitwerking van de 
rapportageverplichtingen als bedoeld in de 
leden 1, 2 en 3, alsmede van de frequentie 

4. De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen vast overeenkomstig de 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater ter 
verdere uitwerking van de 
rapportageverplichtingen als bedoeld in de 
leden 1, 2 en 3, alsmede van de frequentie 
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ervan. ervan. Dergelijke handelingen zijn 
passend en evenredig en worden 
afgestemd op het soort BAB en AB 
waarop zij van toepassing zijn, waarbij 
o.a. rekening wordt gehouden met de 
verschillen qua omvang, middelen, 
complexiteit, aard, beleggingen, 
beleggingsstrategieën en -technieken, 
structuren en beleggers tussen de diverse 
soorten BAB's.

Or. en

Amendement 1178
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter verdere 
uitwerking van de 
rapportageverplichtingen als bedoeld in de 
leden 1, 2 en 3, alsmede van de frequentie 
ervan.

4. De Commissie stelt gedelegeerde 
handelingen vast overeenkomstig de 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater ter 
verdere uitwerking van de 
rapportageverplichtingen als bedoeld in de 
leden 1, 2 en 3, die kunnen worden 
aangepast en aangevuld in het licht van 
zich ontwikkelende financiële technieken, 
alsmede van de frequentie ervan.

Or. en

Motivering

De Commissie moet het recht krijgen haar rapportage-eisen aan te passen aan zich 
ontwikkelende financiële technieken, omdat de verplichtingen anders zouden kunnen worden 
omzeild door “innovatieve” technieken.
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Amendement 1179
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Commissie stelt ook gedelegeerde 
handelingen vast met betrekking tot het 
soort informatie dat overeenkomstig lid 3 
bis openbaar wordt gemaakt. Deze
handelingen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld overeenkomstig de artikelen 
49 bis, 49 ter en 49 quater.

Or. en

Motivering

De Commissie moet het recht krijgen haar rapportage-eisen aan te passen aan zich 
ontwikkelende financiële technieken, omdat de verplichtingen anders zouden kunnen worden 
omzeild door “innovatieve” technieken.

Amendement 1180
Sharon Bowles

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt 
uitvoeringsmaatregelen vast ter verdere 
uitwerking van de 
rapportageverplichtingen als bedoeld in de 
leden 1, 2 en 3, alsmede van de frequentie 
ervan.

4. De Commissie kan via gedelegeerde 
handelingen in overeenstemming met de 
artikelen 49 bis, 49 ter en 49 quater 
maatregelen vaststellen ter verdere 
uitwerking van de 
rapportageverplichtingen als bedoeld in de 
leden 1, 2 en 3, alsmede van de frequentie 
ervan.

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



AM\805040NL.doc 115/117 PE439.133v01-00

NL

bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Motivering

Dit is de juiste formulering, gelet op de nieuwe comitologieprocedures, als dit artikel wordt 
goedgekeurd.

Amendement 1181
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Artikel 21 is niet van toepassing op 
industriële holdings waarvan de aandelen 
op een gereglementeerde markt in de EU 
worden verhandeld, voor zover zij 
aandelen in hun dochterondernemingen 
of verbonden ondernemingen bezitten ter 
uitvoering van een industriële 
bedrijfsstrategie en niet zijn opgericht met 
als voornaamste doel voor hun beleggers 
rendement te genereren door deze binnen 
een bepaalde termijn af te stoten.

Or. en

Motivering

De informatie die volgens dit artikel aan de autoriteiten moet worden verstrekt, is alleen van 
belang voor hedgefondsen (baissetransacties, liquiditeitsbeheer enz.). Deze 
rapportageverplichting zou onnodige extra lasten voor beursgenoteerde industriële holdings 
betekenen.
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Amendement 1182
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Artikel 21 is niet van toepassing op 
closed-end fondsen zonder 
terugbetalingsrechten.

Or. en

Motivering

De informatie die volgens dit artikel aan de autoriteiten moet worden verstrekt, is alleen van 
belang voor hedgefondsen (baissetransacties, liquiditeitsbeheer enz.). Deze 
rapportageverplichting zou onnodige extra lasten voor closed-end fondsen betekenen.

Amendement 1183
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 21 bis
Vertrouwelijkheid

Niets in deze richtlijn belet een BAB zijn 
bevoegde autoriteit ervan in kennis te 
stellen dat bepaalde door hem 
overeenkomstig deze richtlijn verstrekte 
informatie een bedrijfsgeheim of 
vertrouwelijke informatie is, 
onverminderd de mogelijkheid van de 
bevoegde autoriteit om overeenkomstig 
deze richtlijn informatie met andere 
bevoegde autoriteiten uit te wisselen.

Or. en

Motivering

While an AIFM should provide to the competent authority the annual report for each fund 
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which it manages (within six months of the year end - see above), and a list of funds managed 
every quarter, the other requirements of Article 21 are only appropriate (in the case of 21.1) 
for funds which regularly trade on public markets and (in the case of 21.2) those which have 
redemption rights. It is not appropriate to apply them to funds which invest only in unquoted 
securities or closed-ended funds.
Furthermore, as well as protecting personal data, trade secrets and confidential information 
should be protected from disclosure to persons other than competent authorities, so that 
companies in which AIFM invest are not prejudiced.


